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 2صفحه 
 

  ـ مقدمه1
، پشــتيباني هــا ، مــانع زدايــي توليد "تالشگران عرصه كار و مهارت آموزي ، در سال ي تمامي ق برايتوفي زدمنان و آرزوين به درگاه اكرايبا سپاس ب   
و سنجش مهارت نيروي كار ؛ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، وابســته بــه وزارت تعــاون  (ادواري)داوطلبان آزاد به منظور ساماندهي آزمون  "ها

نيروي كار ،ثبت نام سراسري اين آزمــون هــا را فني و تخصصي و رفاه اجتماعي به عنوان تنها متولي آموزش هاي فني و حرفه اي و تعيين صالحيت ،كار 
ين ي بــبه صورت الكترونيكي در سراسر كشور برگزار مي نمايد.اين آزمون ها در دو مرحله در قالب آزمون هاي كتبي و عملي متناسب بــا اســتانداردها

  اجرا مي گردد. فرهنگ و هنر صنعت ، كشاورزي و ،المللي به منظور سنجش مهارت نيروي كار مورد نياز بخش هاي مختلف خدمات
تــدوين  1400ماهه اول ســال  6بر اين اساس دفترچه ثبت نام جهت راهنمايي و آشنايي متقاضيان با شرايط، ضوابط و مراحل ثبت نام الكترونيكي در   

  .گرديده است
  اهداف- 2

 مناسب به متقاضيانيي م ارباب رجوع و پاسخ گويتوسعه و بهبود  طرح تكر -

 ادواريي) داوطلبان آزاد  (تسهيل در ثبت نام آزمون  -

 كيجهت توسعه دستيابي به اهداف دولت الكتروني بسترساز -

 نيروي كارفني و تخصصي ت ين صالحييند سنجش و تعيارتقاي كيفيت فرآ -

 ايجاد وحدت رويه در سراسركشور اطالع رساني جامع و -

 تسريع در نهضت خدمت رساني به شهروندان -

  اعتبار بخشي به تجارب فني و حرفه اي افراد -
 تعاريف- 3

مجموعه اي از آموزش هاي نظري و عملي است كه با هدف ارتقاي دانش افراد و ايجاد مهارت هاي الزم و به  آموزش هاي فني و حرفه اي:-3-1
عدادهاي نهفته اجرا مي گردد و مهارت آموزان را براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار در مشاغل گوناگون تا سطوح مشخص ظهور رساندن است

  آماده نموده و توانايي آنان را براي انجام كار و فعاليت در حرفه هاي مختلف افزايش مي دهد.
ي آموزش را براي به تفكيك مدت زمان نظري و عملي است كه محدوده مجموعه اي از سرفصل هاي آموزشي هر مهارتاستاندارد آموزشي:  - 3-2

  .اجرا و ارزشيابي مشخص مي نمايد
 مراجعه نماييد. http://rpc.irantvto.irجهت اطالع از فهرست توانايي هاي استاندارد مهارت شغلي مي توانيد به سامانه 

براي تفكيك رشته ها و  (ISCO)د كه توسط سازمان بين المللي طبقه بندي مشاغل مجموعه اي از اعداد قراردادي مي باشنكد استاندارد:  -3-3
 زيرمجموعه هر رشته تعيين شده است و معموالً در كشورهاي مختلف براي استفاده ملي تغييراتي در اين كدها منظور مي گردد.

  .وز در طي يك دوره آموزشي مي باشدبيانگر ميزان مهارت و توانايي فراگرفته شده توسط مهارت آمسطوح مهارت:  - 3-4
) ، سطح مهارت به عنوان تابعي از پيچيدگي و دامنه و تكاليف محوله در يك شغل تعريف مي شود. با در ISCO-08براساس طبقه بندي استاندارد بين المللي مشاغل (- 3-4-1

  مي شود. باالترين سطح مهارتي سطح چهار و پائين ترين آن سطح يك مي باشد. نظر گرفتن ويژگي بين المللي طبقه بندي، تنها چهار سطح مهارتي گسترده تعريف
مشاغل اين سطح مهارت عمومًا شامل مجموعه اي از وظايف است كه نيازمند حل مسائل پيچيده، تصميم گيري و خالقيت سطح چهار مهارت: - 3-4-2

از دارد. كارها عموما شامل تجزيه و تحليل و تحقيق براي توسعه دانش بشري در بوده و به افرادي با دانش نظري و عملي وسيع در زمينه هاي خاص ني
اين يك حوزه خاص، تشخيص و درمان بيماري ها، انتقال دانش به ديگران و طراحي ساختار ماشين آالت و فرآيند كار ساخت و توليد بوده و مشاغل 

اري ارتباطات بين پرسنل نياز دارد و معموالً شامل توانايي فهم و درك مفاهيم پيچيده سطح معموال به سواد و مهارت بسيار باال و توانايي در برقر
  نوشتاري و طرح ايده هاي پيچيده در رسانه هاي جمعي از نگارش كتاب، گزارش و غيره مي باشند.

ي است؛ كه براي انجام آن ها نياز به افرادي مشاغل اين سطح مهارت عموماً شامل مجموعه اي از وظايف فني و عملي و تركيب :سطح سه مهارت - 3-4-3
خاص مي باشد. مشاغل اين سطح غالباً به سطوح بااليي از سواد و مهارت در برقراري ارتباط فردي  كارآمد و داراي دانش عملي و فني در حوزه

  برقراري ارتباط در موقعيت هاي سخت نياز دارند.نيازمندند و در بعضي از موارد به توانايي درك و فهم مفاهيم پيچيده نوشتاري، ارائه گزارش و 
مشاغل اين سطح عبارت است از وظايفي مثل اپراتوري ماشين آالت و تجهيزات الكترونيكي، رانندگي خودرو،  مشخصه :سطح دو مهارت - 3-4-4

فته تري در خواندن و نوشتن، به كارگيري نگهداري و تعمير تجهيزات مكانيكي يا برقي و ساير موارد كه بسياري از آن ها به مهارت هاي پيشر
تحصيالت دستورالعمل هاي حفاظتي و بهداشتي، محاسبات ساده رياضي و ارتباطات پرسنلي نياز دارند و غالبًا نيازمند دارا بودن گواهي پايان دوره 

  متوسطه اول و در برخي موارد نيازمند داشتن گواهي پايان دوره متوسطه دوم مي باشند. 
مشاغل اين سطح مهارت عموماً شامل كارهاي ساده، روتين و روزمره يدي يا فيزيكي است. بسياري از مشاغل اين سطح  :سطح يك مهارت - 3-4-5

  نيازمند قدرت بدني و يا استقامت مي باشند. برخي از مشاغل نيازمند دارا بودن گواهي پايان دوره ابتدايي است.
  شود.رود، شغل گفته ميتوانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر جهت اجراي يك فعاليت انتظار مي به مجموعه اي از وظايف و شغل:  - 3-5
  شود.به مجموعه اي از چند شغل همگن كه در يك گروه بزرگ دسته بندي شده اند، حرفه گفته مي حرفه: -3-6



 3صفحه 
 

 است. و فرهنگ و هنر صنعت، كشاورزي ،آموزشي اصلي شامل خدمات يخوشه چهاراي در هاي آموزش فني و حرفهدوره خوشه آموزشي: -3-7

  باشد.هم خانواده مي استاندارد آموزشيمجموعه برنامه هاي آموزشي مربوط به فراگيري چند  رشته: - 3-8
 باشد.فه اي كشور ميسازمان آموزش فني و حر (ادواري) داوطلبان آزاد  شود كه داوطلب شركت در آزمون مي اطالقبه شخصي متقاضي:  -3-9

 كند.ها و اعداد حاصل از اندازه گيري مفهوم پيدا ميشود، در جريان سنجش كميتاقدامي است كه براساس اندازه گيري ممكن مي سنجش: -3-10

رت افراد و در نهايت مند براي جمع آوري، تحليل و تفسير اطالعات براي قضاوت در مورد ميزان مهاارزشيابي يك فرايند نظام ارزشيابي: -3-11
  باشد .تصميم گيري و اقدام عملي در مورد پديده بررسي شده مي

 باشد. اي ميوسيله اي يا روشي نظام مند براي اندازه گيري نمونه اي از رفتارشخص و توصيف آن به كمك مقياس هاي كمي يا طبقهآزمون :  -3-12

افرادي كه به هر نحو فني و تخصصي به صورت دوره اي براي تعيين مهارت و صالحيت  زموني است كه(ادواري) آداوطلبان آزاد آزمون -3-13
استاندارد آموزشي كه با گردد. ضمناً در ممكن، مهارتي را كسب نموده اند براساس استانداردهاي مهارت آموزش فني و حرفه اي برگزار مي

با اين استاندارد آموزشي باشد يا در  كارداني مرتبطه در آزمون بايد متقاضيان شركت كنندحداقل مدرك تحصيلي مشخص شده اند  *عالمت 
  غير اينصورت بايد قبالً دوره آموزشي در همان استاندارد آموزشي را طي نموده باشند و در آزمون پايان دوره مربوطه مردود شده باشند.

شود و ن ها از يك قسمت اصلي و تعدادي گزينه (پاسخ) تشكيل ميشامل تعدادي سئوال است كه هر يك از آ آزمون كتبي (چند گزينه اي):-3-14
 كند.آزمون شونده از ميان گزينه هاي پيشنهادي، گزينه صحيح (پاسخ سئوال) را انتخاب مي

 دهد. آزموني است كه ميزان مهارت فرد را در اجراي توانايي هاي عملي در قالب پروژه معين مورد ارزيابي قرار مي آزمون عملي:-3-15

فني و گر صالحيت گردد و بيانمدركي است كه پس از قبولي متقاضي در آزمون هاي كتبي و عملي به ايشان اعطا مي مهارت : تائيديه -3-16
   باشد.مي در سطح مربوطهبراي احراز فرد براساس شماره استاندارد قيد شده  تخصصي

 دوره آموزشي زمان (ساعت) آموزش درج نمي شود. الزم به ذكر است در اين تائيديه مهارت به علت عدم طي

  شرايط ثبت نام : - 4
  داوطلب مي بايست يكي از ويژگي هاي كارآموز ورودي مندرج در استانداردهاي آموزشي به شرح ذيل را داشته باشد:

  )1جدول شماره (بر اساس  استاندارد آموزشيداشتن حداقل ميزان تحصيالت متناسب با  -4-1
  باشند.ي معرفي نامه از آموزش وپرورش از بند فوق مستثني ميتقاضيان شاخه كاردانش وزارت آموزش و پرورش با ارائهم :1تبصره 

  )1جدول شماره داشتن گواهينامه مهارت پيش نياز (براساس  -4-2
  توانايي جسمي الزم متناسب با  استاندارد مهارتي  حداقل برخورداري از -4-3
  سال تمام 15حداقل شرط سني  -4-4

  مقررات نظام وظيفه: -4-5
  كارت پايان خدمت -4-5-1
 كارت معافيت كفالت، پزشكي دائم ، معافيت دائم زمان صلح و معافيت تحصيلي -4-5-2

  طالب حوزه هاي علميه -4-5-3
  عدم منع قانوني مشموالن از نظر مراجع نظام وظيفه (در صورت سرباز بودن) -4-5-4
  از آن قبلو  1382 متولدين سال  -4-5-5

  ثبت نام :  - 5
   نحوه ثبت نام: - 5-1

توانند با مراجعه به سامانه شود، متقاضيان ميفقط به صورت الكترونيكي انجام مي (ادواري) داوطلبان آزاد ثبت نام متقاضيان شركت در آزمون 
بر اساس تجارب و مهارت شغلي و با درنظر   http://advari.irantvto.irثبت نام الكترونيكي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به نشاني

  اين دفترچه، ثبت نام نمايند. 4گرفتن شرايط بند 
 مراحل ثبت نام: -5-2

استاندارد ريال و  براي  280000خوشه خدمات  آموزشي استانداردحق تشريفات آزمون براي جهت پرداخت خريد كارت اعتباري  -5-2-1
از طريق درگاه الكترونيكي  هزينه ثبت نامبراساس جدول  ريال 420000 هنر و فرهنگ و يكشاورزخوشه صنعت،  آموزشي

http://advari.irantvto.ir  .امكان پذير خواهد بود  
  تهيه دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي: 2تبصره

مي تواند  http://advari.irantvto.irنشانيسامانه ثبت نام الكترونيكي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به مراجعه به متقاضي با 
  دفترچه را دانلود و يا مشاهده نمايد.



 4صفحه 
 

متقاضيان پس از مطالعه دقيق مفاد دفترچه راهنما الزم است فرم پيش نويس اين دفترچه را تكميل و پس از اطمينان از صحت  -5-2-2
  اقدام نمايند.(ادواري)  طلبان آزادداوآزمون اطالعات نسبت به ثبت نام در سامانه ثبت نام الكترونيكي 

داوطلب بايد يك قطعه عكس جديد خود را با مشخصات ذيل اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال در سامانه ثبت نام الكترونيكي  -5-2-3
  آماده نمايد.(ادواري) داوطلبان آزاد آزمون 

قبول شدگان الصاق خواهد شد. بنابراين الزم است موارد زير در ارسال  ادرهص مدركمتقاضيان بايد توجه داشته باشند، عكس ارسالي در  :1تذكر
  :عكس رعايت شود

  ذخيره شده باشد. jpgوبا فرمت  dpi  100با درجه وضوح 3×4فايل مربوطه الزم است در قطع  -الف
  كيلو بايت باشد. 70حجم تصوير ارسالي بايد كمتر از  -ب
  پيكسل باشد. 300×400پيكسل و حداكثر  200×300ل ابعاد تصوير ارسالي بايد حداق  -ج
  تصوير بايد در جهت صحيح و بدون چرخش تهيه شده و فاقد هرگونه حاشيه زائد باشد.  -د
  تصوير متقاضي بايد واضح و مشخص بوده و اثر مهر، منگنه و ساير مواردي كه منجر به مخدوش شدن و نامشخص بودن چهره متقاضي  -ه

  وجود نداشته باشد.( مسئوليت هرگونه اشتباه در ارسال عكس به عهده فرد متقاضي مي باشد) مي شود در تصوير
  پس زمينه تصوير بايد كامالً سفيد باشد. -و
  عكس متقاضيان تمام رخ ، مربوط به سال جاري و با رعايت شئونات كامل اسالمي باشد. :3تبصره

 به نشاني (ادواري) داوطلبان آزاد  اطالعات الزم به سامانه ثبت نام الكترونيكي آزمون متقاضيان پس ازآماده نمودن فايل تصويري و  -5-2-4

http://advari.irantvto.ir   . مراجعه نمايند  
  اقدام نمايند. استاندارد آموزشيي توضيحات راهنماي ثبت نام، نسبت به ورود اطالعات بر اساس استان يا بعد از مطالعه -5-2-5

 اعتباري مي بايست مربوط به خوشه مورد نظر متقاضي جهت ثبت نام باشد.كارت  :4تبصره

مشخص گرديده است. هر يك از حرفه ها با توجه به محتواي استانداردهاي آموزشي، حداقل مدرك تحصيلي الزم جهت شركت در آزمون  :2تذكر 
  ).1جدول شماره اقدام نمايند (آزموني  استاندارد آموزشيلذا متقاضيان بايد بر اين اساس نسبت به انتخاب 

ثبت نام  استاندارد آموزشيطول يك سال فقط دو مرتبه براي شركت در آزمون يك  تواند درمي (ادواري)  داوطلبان آزادمتقاضي آزمون  :3تذكر 
 نمايد.

ده و شخص مجاز به شركت در آزمون نمي باشد و براي صورت ثبت نام ناقص بومراحل ثبت نام الكترونيكي بايد به صورت كامل طي شود ، در غير اين : 4 تذكر
  وي كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

  .نزد خود نگهداري نمايند مدرك صادرهدريافت متقاضيان بايدفرم تكميل شده ثبت نام و كارت ورود به جلسه را تا قبولي نهايي و زمان : 5تذكر
 
 
 



 5صفحه 
 

  ه هاجدول هزينه ثبت نام براساس خوشه بندي حرف

  حق تشريفات  نام حرفه ها  خوشه
  (هزينه ثبت نام)

  خدمات
  
  

حسابدار حقوق و - كمك حسابدار- حسابدار عمومي پيشرفته- مسئول دفتر -PREMIEREكارور - راهنماي موزه 
پيرايشگر - آشپز - 2آشپز هتل درجه - راهنماي عمومي گردشگري- سرپرست دبيرخانه و بايگاني- بايگان- دستمزد

- ترميم كننده مو (مردانه)- پيرايشگر مردانه - پيرايشگر موهاي زائد با موم- شگر ابرو و صورت زنانهپيراي- موي زنانه
متعادل ساز چهره زنانه - آرايشگر موي زنانه- آرايشگر و پيرايشگر زنانه- متعادل ساز چهره مردانه- چهره پرداز مردانه 

- بهداشت كار ناخن مردانه- در آرايش زنانهكار بر مواد شيميايي - آرايشگر ناخن- ارايشگر عروس- (آرايش صورت)
كاربر -ICDLكاربر  - كاربر رايانه *- PhotoShopكاربر گرافيك رايانه اي با - Corel Drawكاربر گرافيك رايانه اي با 

شيريني - 2شيريني پز درجه - Adobe Illustratorكاربر گرافيك رايانه اي با Photoshopكارور - اتوماسيون اداري
- مانتو دوز- خياط پيراهن شوميز مردانه و زنانه- نازك دوز زنانه - ضخيم دوز زنانه- كيك ساز- خشك پز شيريني هاي
الگوساز - كاله گيس باف با موي طبيعي (زنانه )- نازك دوز مردانه- كاپشن دوز زنانه- ضخيم دوز مردانه- شلواردوز زنانه 

الگوساز و برشكار - شكار لباس ضخيم زنانهالگوساز و بر- الگوساز و برشكار لباس نازك زنانه- لباس به روش حجمي
  راسته دوز- دوزنده لباس مبل - پرده دوز- الگوساز و برشكار لباس شب و عروس- لباس ضخيم مردانه 

  ريال280000
  
  

  فرهنگ و هنر
  

گوهر تراش سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي (دامله - طال ساز- زير ساخت كار مينا- حكاك روي فلز- گچبر سنتي
مخراج كار،قلم زن و - سازنده زيور آالت سنتي- راش سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي(تراش زاويه)گوهر ت- تراش)

- فروشنده طال و نقره و جواهر- فيروزه كوبي- جواهرسازي مهره اي- مرصع كار- جواهر نشان بر روي فلزات قيمتي
- معرق كار كاشي و سراميك- سازنده كاشي هفت رنگ- مليله ساز فلزات قيمتي- طراح طال و جواهر با رايانه مقدماتي

نقاش شيشه هاي تزئيني ( ويتراي - نقاش آكريليك- نقاش رنگ وروغن- نقاشي روي چرم- سازنده بطري هاي تزئيني  
نقش - نقاشي روي نماي مفيد داخل ساختمان ( نقاش ديواري )- نقاشي روي شيشه كريستال و سراميك با آب طال- )

- نقاش مقدماتي- مينياتور ساز- 2حجم ساز درجه - تذهيب كار- ر خانوادهبرنامه ريز امور هنري د- برجسته كار سفال
معرق كار الياف - سوخت نگار چوب و ني- محرق كار ساقه گندم- طراح نقشه قالي با رايانه- طراح قالي(مقدماتي)

قالب باف چرم و - قالب باف پوشاك- بافنده پوشاك دوميل- گليم باف- 2معرق منبت كار صدف و چوب درجه - گياهي
پته دوز (فطه دوز يا سلسله - عروسك دوز- تكه دوز و مرصع دوز با دست- رودوز سنتي الحاقي- مكرمه باف- جير
طراح و نقاش روي - سوزن دوز سنتي خاص مناطق- سرمه دوز تزئيني- چاپ باتيك- تكه دوز با چرخ- سرمه دوز- دوز)
مهره هاي - پ قلمكار پارچهكارور چا- 2هويه كار پارچه درجه - گلدوز ماشيني- گلدوز دستي - قالب دوز- پارچه

سازنده عروسك هاي خمير چيني - قلمزن فلز- رفوگر قالي (مقدماتي)- معرق كار پارچه- تزييني و پولك و منجوق دوز
  قالب باف لوازم تزئيني و كاربردي- سوخت نگار چرم- حكاك چرم- معرق كار چرم- و اشياي تزئيني

  ريال420000

  صنعت
  
  
  
  
  

لوله كش و -  2لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارتي درجه - گاز خانگي وتجاريلوله كش - در و پنجره ساز چوبي
لوله كش و نصاب تاسيسات گاز رساني - لوله كش و نصاب تاسيسات تهويه مطبوع ساختمان- نصاب وسايل بهداشتي  

ركار كولر تعمي- تعميركار وسايل گاز سوز خانگي- تعمير كار آبگرمكن ديواري- تعميركار كولر گازي خودرو- ساختمان
-  2نقاش خودرو درجه- نصاب كاغذ ديواري ، موكت و پاركت - تعميركار دستگاه هاي سرد كننده خانگي و تجاري- آبي

كانال - ورقكار ( نازك كار )-  2صافكار درجه - SMAWجوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند -   2جوشكار گاز درجه 
- تراشكار -  2ماشين ابزار كار درجه  - ساز آلومينيومي در و پنجره- درب و پنجره ساز پروفيل آهني- ساز تهويه 

تعميركار سيستم هاي تعليق - تون آپ (تنظيم كارموتور)- تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني  - ابزار تيز كن- فرزكار 
- تعويض كار روغن خودروهاي سبك- تعميركارموتورسيكلت - سرويسكار خودرو - خودروهاي سبك (جلوبندي ساز) 

معرق كار - منبت كار دستي - سفالگر با چرخ پايي و برقي-   2سراميك ساز درجه - شي سنتيسازنده كا
پيكر - معرق كار حجمي- نازك كار چوب -  2معرق كار چوب ( بدون قالب ) درجه - منبت معرق كار- چوب(مقدماتي)

- ار روكشمعرق ك- 2معرق كار چوب ( بدون قالب ) درجه - مشبك كار- خاتم كار به روش مقدماتي- تراش چوبي
- برقكار صنعتي - تعميركار برق خودرو- برقكار ساختمان - دوزنده كيف چرمي با دست- دوزنده كيف با چرم مصنوعي

- تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده - تعميركار ماشين هاي الكتريكي - مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق
- تعميركار تلفن روميزي و ارتباطات داخلي- ار صنعتيالكترونيك ك- تعميركار ماشين هاي لباسشويي و ظرفشويي

- تعميركار سخت افزار تلفن همراه- تعميركار راديو و ضبط صوت- و پالسما) 	LCDتعميركار تلويزيون هاي پيشرفته(
سازنده و نصاب در و - رويه كوب مبل چوبي- تو دوز كار خودرو- نصاب  وتعميركار كولرهاي گازي پنجره اي واسپيلت

  رنگ كار مبلمان چوبي- مونتاژ كار مصنوعات چوبي- رنگرز عمومي- و شيشه دوجدارهUPVCپروفيلپنجره با 

  ريال420000
  
  
  
  
  

سازنده نقل و نبات و -سوهان پز- مكانيك تراكتور و تيلر -سرويس كار و نگهدار سم پاش ها-كاربر گياهان دارويي  كشاورزي
  نانواي نان هاي سنتي لواش- نانواي نان هاي سنتي-فضاي سبز كارگر-توليدكننده فرآورده هاي تخميري(ماست)-شكرپنير

  ريال 420000

  



 6صفحه 
 

  :(ادواري)  داوطلبان آزاد آزمون نحوه ورود اطالعات در سامانه ثبت نام  -3-5
 مراجعه شود.  http://advari.irantvto.irبه سامانه الكترونيكي سازمان به آدرس  -1

 شود. انتخاب ادواري) ( داوطلبان آزاد گزينه ثبت نام در آزمون  -2

، شماره پرونده و شناسه پرداخت http://advari.irantvto.irبراي اين منظور پس از خريد كارت اعتباري از طريق درگاه الكترونيكي  -3
  سامانه ثبت نام وارد نماييد. درج شده در كارت را بايد با دقت در قسمت مشخص شده در

 نه تكميل شود.مندرجات فرم ثبت نام بايد دقيق و صادقا -4

 باشد.مسئوليت صحت كليه مندرجات تكميل شده فرم ثبت نام به عهده شخص داوطلب مي -5

 .نمي باشدو هيچ گونه تغييري قابل اعمال  اطالعات ثبت نام قطعي محسوب گرديدهپس از اتمام مهلت ويرايش،  -6

وع منحصراً نشانگر تاييد پايان مراحل ثبت نام يك داوطلب در پايان مراحل ثبت نام به متقاضيان كد رهگيري داده خواهد شد كه اين موض - 7
 .داوطلب وظيفه دارد شناسه پرداخت و شماره پرونده ثبت نامي خود را حفظ و نگهداري نمايداست و 

ي با ي اخذ كد رهگيربايست پس از تكميل فرم ثبت نام و گرفتن تاييديه به واسطهجهت اطمينان از صحت اطالعات وارده، متقاضي مي -8
 تهيه نسخه چاپي از صحت اطالعات درج شده اطمينان حاصل نمايد.

 ورود اطالعاتي كه با عالمت * در فرم  سامانه ثبت نام سازمان مشخص شده است الزامي است. -9

 ارد نمائيد.اي كه در نمونه پيش نويس تكميل نموده ايد وي حاوي اطالعات فردي ، الزم است اطالعات را به گونهپس از ورود به صفحه -10

 .كار بردن خط تيره، خودداري گردد)(از به متقاضي بايد شماره كد ملي را درج نمايد:  1در رديف 

بردن مد و  متقاضي بايد نام خانوادگي، نام و نام پدر خود را به طور كامل طبق مشخصات شناسنامه اي وارد نمايد (از به كار4و 3،2در رديف هاي
  .تشديد خودداري شود)

  متقاضي بايد جنسيت خود را مشخص نمايد. : 5رديف در 
  متقاضي بايد شماره شناسنامه خود را درج نمايد. : 6در رديف 
  متقاضي بايد تاريخ تولد خود را به تفكيك روز، ماه و سال وارد نمايد. : 7در رديف 
  متقاضي بايد محل تولد خود را درج نمايد. : 8در رديف 
  وضعيت تاهل خود را مشخص نمايد.متقاضي بايد  : 9در رديف 
  متقاضي بايد دين خود را مشخص نمايد. : 10در رديف 
  متقاضي بايد تابعيت خود را مشخص نمايد. : 11در رديف 
  متقاضي بايد وضعيت تحصيلي خود را مشخص نمايد. : 12در رديف 
  متقاضي بايد وضعيت آخرين مقطع تحصيلي خود را مشخص نمايد. : 13در رديف 

  متقاضي بايد رشته تحصيلي خود را وارد نمايد. : 14رديف  در
  متقاضي بايد گرايش تحصيلي خود را وارد نمايد. : 15در رديف  

  متقاضي بايد معدل آخرين مقطع تحصيلي خود را وارد نمايد. : 16در رديف 
  رد نمايد.متقاضي بايد محل برگزاري آزمون را به تفكيك استان، شهرستان و شهر وا :17در رديف 

  ي مورد تقاضا و رشته استاندارد آموزشيمتقاضي  بايد حرفه و رشته مورد تقاضا را انتخاب و در صورتي كه  : 23و18،19،20،21،22در رديف هاي 
  را وارد نمايد. پيش نياز  استاندارد آموزشيي ي گواهينامهپيش نياز دارد بايستي شماره

حداقل مدرك تحصيلي متقاضيان شركت كننده در آزمون بايد باشند كه مي استاندارد آموزشياند مشخص شده *عالمت كه با  استاندارد آموزشي :6 تذكر 
ي را طي نموده باشند و در آزمون پايان دوره استاندارد آموزشيباشد يا در غير اين صورت بايد قبًال دوره آموزشي  استاندارد آموزشيمرتبط با اين كارداني 

مبني بر مرتبط بودن مدرك ، در زمان تكميل پرونده بايد مدارك خود، استاندارد آموزشيود شده باشند. لذا قبول شدگان در آزمون كتبي اين مربوطه مرد
  را ارائه نمايند. هاي قبليتحصيلي يا مردود شدن در آزمون

  در اين دفترچه مشخص نمايد.متقاضي مرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را باتوجه به شرايط مندرج :  24در رديف 
  متقاضي بايد وضعيت اشتغال خود را انتخاب نمايد. : 25در رديف 
  متقاضي بايد نوع شغل خود را انتخاب نمايد. : 26در رديف 
 متقاضي بايد محل اشتغال خود را وارد نمايد. : 27در رديف 

  را مشخص نمايد.  متقاضي بايد وضعيت ايثارگري و عضويت در بسيج : 29و28در رديف هاي 
  متقاضيان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي بايد گزينه مورد نظر را انتخاب نمايند. :30در رديف 
  متقاضي بايد وضعيت جسماني خود را مشخص نمايد.  :31در رديف 



 7صفحه 
 

  د.باشد بايد در اين قسمت مشخص نمايچنانچه داوطلب، چپ دست مي : 32در رديف 
  رقمي محل سكونت فعلي خود را وارد نمايد. 10متقاضي بايد كد پستي  : 33در رديف 

  متقاضي بايد شماره تلفن ثابت و شماره تلفن همراه خود را وارد نمايد. : 35و 34در رديف هاي 
  متقاضي بايد آدرس پست الكترونيكي و محل سكونت خود را وارد نمايد. : 37و  36در رديف هاي 

  و تعيين مسير، فايل عكس خود را به سامانه ثبت نام منتقل نمايد.  Browseبايست با كليك روي گزينه متقاضي مي : 38ف در ردي
هاي بعد اخذ يثبت نام خود را نهايي نموده و كد رهگيري را از سيستم جهت پيگير» گزينه موافق هستم  « متقاضي بايد با انتخاب (مهم):  7 تذكر

  و تا پايان مراحل آزمون حفظ نمايد.
  :مهارت ملي و صدور مدركنحوه انتخاب زمان آزمون، دريافت كارت ورود به جلسه، رفع نواقص، دريافت نتايج آزمون كتبي و ع -5-4

هــاي آزمــون اســتان نام بــا مشــاهده تاريخهاي كتبي به صورت الكترونيكي (آنالين) متقاضيان در هنگام ثبتبا فراهم شدن امكان برگزاري آزمون
  مورد نظر خود بايد تاريخ آزمون كتبي (الكترونيكي) را تعيين و انتخاب نمايند

بايــد    http://advari.irantvto.irانتخاب شده خود، بــا مراجعــه بــه ســامانه  (الكترونيكي) روز قبل از تاريخ آزمون كتبي دومتقاضيان  -5-4-1
  را اخذ و از محل حوزه و ساعت برگزاري آزمون اطالع حاصل نمايند.كارت ورود به جلسه 

  توانند با مراجعه به سامانه از نتايج آزمون كتبي خود اطالع حاصل نمايند.سه روز پس از آزمون كتبي (الكترونيكي) متقاضيان مي -5-4-2
اي استان محل برگزاري آزمون مراجعــه و نســبت بــه فني و حرفه يك هفته پس از آزمون كتبي (الكترونيكي) قبول شدگان بايد به مراكز -5-4-3

  تشكيل و تكميل پرونده اقدام نمايند.
هــاي عملــي هاي عملي استان محــل تقاضــاي خــود در آزمونبندي برگزاري آزمونبا اطالع از برنامه زمانهاي كتبي قبول شدگان آزمون -4-4-5
خوشــه انتخــابي بايســتي  آزمــون عملــي مجــددمطابق(هزينــه آزمون عملي نوبت دوم شــركت نمايند.هاي اول و در صورت مردود شدن در نوبت نوبت

  پرداخت گردد.)
بــه مبلــغ  مدركهزينه صدور كارت خود بايد  تائيديهمتقاضيان پس از اطالع از قبولي نهايي (قبولي در آزمون كتبي و عملي) براي صدور  -5-4-5

  خت نمايند.ريال به صورت اينترنتي پردا 000/500

  باشد.شامل دو مرحله (كتبي و عملي) مي استاندارد آموزشي آزمون هرمراحل اجراي آزمون:  - 6
با مراجعه به سامانه الكترونيكي سازمان  .روز آزمون خود را انتخاب نمايند )اعالم شده توسط هر استان( بايست طبق برنامه زمانبنديمتقاضيان مي - 6-1

  درج شماره پرونده وشناسه پرداخت يا مشخصات فردي نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند.و http://advari.irantvto.irبه آدرس
  پس از آزمون كتبي با مراجعه به سامانه الكترونيكي سازمان نسبت به كسب اطالع از نتايج آزمون اقدام نمايند.     -6-2
به حوزه هاي (اعالم شده توسط هر استان)  زمانبنديو كسب اطالع از مكان آزمون عملي طبق برنامه  متقاضيان پس از قبولي در آزمون كتبي -6-3

  تعيين شده اجراي آزمون عملي مراجعه نمايند. 
  ها:شرايط قبولي در آزمون -6-4

  100از  50حد نصاب قبولي در آزمون كتبي  -6-4-1
  100از  70حدنصاب قبولي در آزمون عملي  -6-4-2
  با محاسبه فرمول ذيل: 100از  70شرط قبولي نهائي كسب نمره معدل -6-4-3

  
  )%75× )+(نمره آزمون عملي%25×نمره آزمون كتبي(≤  70

فرصت شركت در آزمون عملي (نوبت اول) را دارند. (اعالم شده توسط هر استان)  زمانبندي شدگان آزمون كتبي مطابق برنامهقبول: 5تبصره 
  عدم حضور در اولين آزمون عملي، مردود لحاظ خواهد شد.الزم به ذكر است 

(اعــالم شــده توســط هــر اســتان)  زمانبندي طبق برنامه قبول شدگان آزمون كتبي كه در اولين مرحله از آزمون عملي مردود مي شوند، :6تبصره 
  بايستي پرداخت گردد.)خوشه انتخابي  آزمون عملي مجددمطابق(هزينه .فرصت شركت در آزمون مجدد عملي را دارند. 

گردند، هماننــد  معدلدر صورتي كه متقاضيان، حداقل نمرات آزمون كتبي و عملي را كسب نمايند وليكن (حسب فرمول باال) مردود  :7تبصره 
  خت گردد.)خوشه انتخابي بايستي پردا آزمون عملي مجددمطابق(هزينه . مردود آزمون عملي مي توانند در آزمون مجدد عملي شركت نمايند.

عملي به سامانه الكترونيكي خود پس از اعالم نتايج آزمون  مهارت تائيديهقبول شدگان نهايي الزم است به منظور پرداخت هزينه  (مهم): 8 تذكر
 http://www.portaltvto.com و يا http://pay.portaltvto.com   مبلغ مدركمراجعه و با انتخاب منوي پرداخت هزينه صدور ،

  ريال پرداخت نمايند. 000/500
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  در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد  سازمان مي شوند بايد مدرك مهارتمتقاضياني كه موفق به اخذ  (مهم): 9تذكر 
مهارت قبول شدگان پس از طي مراحل قانوني صادر و مطابق برنامه اعالمي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان از  مدرك  (مهم): 10تذكر 
  مركز محل تشكيل پرونده، تحويل متقاضي خواهد شد. طريق

  
  تشكيل پرونده جهت معرفي به آزمون عملي:  - 7

  قبول شدگان آزمون كتبي جهت تشكيل پرونده با  به همراه داشتن مدارك ذيل به مركز انتخابي هنگام ثبت نام خود مراجعه نمايند:
 اسكن، جديد و با رعايت شئونات اسالمي (عكس اسكن شده در سامانه ثبت نام)تمام رخ، با زمينه سفيد، غير  3×4يك قطعه عكس  -7-1

 اصل و تصوير شناسنامه -7-2

 اصل و تصوير كارت ملي -7-3

  اصل و تصوير مدرك تحصيلي و يا گواهي اشتغال به تحصيل -7-4
 موميوظيفه عاصل و تصوير كارت پايان خدمت، معافيت پزشكي، يا گواهي اشتغال به خدمت  -7-5

  1جدول شماره اصل و تصوير گواهينامه مهارت پيش نياز مطابق  -7-6
  شركت نموده اند. *استاندارد آموزشي داراي هاي قبلي براي متقاضياني كه در آزمون مدارك مستند مبني بر مردود شدن در آزمون -7-7
  پوشه ساده -7-8

  ته پس از اعالم نتيجه آزمون كتبي ) جهت تشكيل پرونده، نمره قبولي متقاضي در صورت عدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر (يك هف :8تبصره 
  عمل خواهد آمد.كان لم يكن تلقي گرديده و از ادامه شركت ايشان در آزمون عملي ممانعت به

  نمي باشد.وجه ثبت نام به هيچ عنوان قابل استرداد : 9تبصره 
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  توصيه هاي مهم:- 8

طالعات اعالم شده از طرف متقاضيان در كليه مدارك از قبيل كارت ورود به جلسه، شماره صندلي و در صورت قبولي كه ابا توجه به اين -8-1
گردد، الزم است متقاضيان در درج شماره ملي، نام خانوادگي و نام، مشخصات شناسنامه اي، ارسال عكس و حرفه مهارت درج مي تائيديهدر 

 الزم ديگر دقت و توجه كافي به عمل آورند. آزموني مورد نظر و تمامي اطالعات
براساس ضوابط  تغيير و ويرايش عكس پس از اجراي آزمونمغايرت عكس روي كارت با داوطلب مانع ورود به حوزه آزموني خواهد شد.  -2-8

ل آورند.  در صورت وجود .  لذا مي بايست متقاضيان در ارسال عكس خود نهايت دقت را به عمامكان پذير نمي باشدو مقررات سازمان 
مغايرت در ثبت اطالعات داوطلب، پس از دريافت كارت ورود به جلسه و آگاهي از محل اجراي آزمون خود جهت ويرايش نواقص به حوزه 

  آزموني مشخص شده بايد مراجعه نمايد در غيراينصورت مسئوليت به عهده فرد متقاضي خواهد بود. 
اساس كدملي فرد انجام و قابل رهگيري مي باشد. لذا در ورود اطالعات، كدملي خود نهايت دقت را به عمل تمامي فرآيندهاي آزمون بر -8-3

آوريد زيرا پس از قطعي شدن ثبت نام و اجراي آزمون كتبي هر گونه تغيير مشخصات سجلي و ويرايش كدملي غيرممكن مي باشد و مسئوليت 
  به عهده داوطلب مي باشد. هرگونه اشتباه در درج مشخصات سجلي و كدملي 

ي آزموني، دقت نمايد چون پس از ثبت نام به درخواست هاي واصله در اين چنين حوزهو هم استاندارد آموزشيمتقاضي در انتخاب  -8-4
  خصوص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 ر حين برگزاري آزمون اكيداً ممنوع خواهد بود.استفاده از گوشي تلفن همراه و تجهيزات متعلقه و ماشين حساب قابل برنامه ريزي د -8-5
مهارت نگهداري   مدركخود را تا زمان دريافت  شناسه پرداخت و شماره پروندهقبول شدگان در آزمون كتبي و عملي موظف هستند  -6-8

  نمايند.
  كز جهت شركت در آزمون عملي نگهداري نمايند.را براي ارائه به مر كارت ورود به جلسه آزمون كتبيقبول شدگان آزمون كتبي موظف هستند  -7-8

مهارت به علت عدم طي دوره آموزشي،  مدركمهارت اعطا مي گردد. در اين  مدركپس از قبولي متقاضي در آزمون كتبي و عملي به ايشان - 8-8
  زمان (ساعت) آموزش درج نمي شود.

  .باشدجلسه آزمون الزامي ميبه همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي  براي  ورود به  -9-8
ان شركت مشخص شده است استاندارد آموزشي مي باشند كه حداقل مدرك تحصيلي متقاضي*استانداردهاي آموزشي كه با عالمت  -8-10

 را طي نموده باشنداستاندارد آموزشي باشد يا در غير اين صورت بايد قبالً دوره استاندارد آموزشي با اين   كارداني مرتبطكننده در آزمون بايد 
، در زمان تكميل پرونده بايد استاندارد آموزشي شدگان در آزمون كتبي اين ي مربوطه مردود شده باشند. لذا قبولو در آزمون پايان دوره

  را ارائه نمايند. هاي قبليمبني برمرتبط بودن مدرك تحصيلي يا مردود شدن در آزمونمدارك خود،  
 ر كارت اعتباري تنها در يك حرفه از آزمون كتبي و عملي مي تواند شركت كند.متقاضي با خريد ه -11-8

و حرفه هاي زير مجموعه رشته  آقايانتوسط  خانم هامرتبط با  مراقبت زيباييزير مجموعه رشته استاندارد آموزشي عدم انتخاب  -12-8
  خانم هاتوسط  آقايانمرتبط با مراقبت زيبايي

  آقايانتوسط  نازك دوز زنانه وخياط لباس زنانه اي عدم انتخاب حرفه ه -13-8
درصورت به حد نصاب نرسيدن تعداد متقاضيان شركت در آزمون يك شهر، اداره سنجش استان مي تواند در مركز استان يا حوزه هاي  -8-14

  منتخب آزمون را برگزار نمايد.
  كي برگزار خواهد شد.آزمون كتبي كليه حرفه ها در استان فقط به صورت الكتروني -8-15

  توصيه هاي بهداشتي - 9
مطالعه و متقاضيان شركت كننده در جلسات آزمون مي بايست تمامي نكات بهداشتي را بر اساس دستورالعمل هاي ستاد مبارزه با كرونا  – 9-1

  رعايت نمايند.
براي متقاضيان در زمان حضور در جلسات آزمون به همراه داشتن دستكش ، ماسك و مواد ضدعفوني كننده وساير ملزومات بهداشتي – 9-2

  الزامي است.
  از ورود افراد مشكوك به برخي از نشانه هاي بيماري از قبيل تب و سرفه در زمان اجراي آزمون، ممانعت به عمل خواهد آمد. – 9-3
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  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور(ادواري)   داوطلبان آزادفرم پيش نويس اطالعات فردي  متقاضيان آزمون                      

 نام*: -3 *:نام خانوادگي-2 * :شماره ملي-1

 نام پدر*:-4
 

 جنسيت*:-5
      زن مرد 

  *:شناسنامهشماره  -6
 

  تاريخ تولد:*-7
 روز           ماه                 سال     

        31 
 

 بق شناسنامه: *محل تولد ط-8
 

  وضعيت تاهل طبق شناسنامه: * -9
 

 دين:-10
 اسالم مسيحي كليمي زرتشتي 

 تابعيت: * -11

  وضعيت تحصيلي:*-12
       دانش آموز 
 دانشجو  
 فارغ التحصيل  
 عدم اشتغال به تحصيل 

 آخرين مقطع تحصيلي: *-13
 ابتدايي          پايان دوره راهنمايي  
 يپلم         د  فوق ديپلم 
   كارشناسي كارشناسي ارشد  
 دكتري 

  رشته تحصيلي: -14
 

  گرايش تحصيلي:   -15
 

  معدل آخرين مقطع تحصيلي: -16
 / 

 

 محل برگزاري آزمون: * -17
  شهر:                      استان:                                                      شهرستان:

  حرفه مورد تقاضا: *-18
  

  رشته: * -21
 

 كد استاندارد: *-19
  

  خوشه: * -22
 

  ساعت آموزشي: * -20
  

  شماره گواهينامه پيش نياز: -23
 

  وضعيت نظام وظيفه: *-24
 معافيت دائم 
    پايان خدمت       معافيت تحصيلي  
       غيرمشمول    مشمول 

 تغال: *وضعيت اش-25
 (بيمه بيكاري)بيكارقبالً شاغل 
          كارجو     شاغل   دانشجو  
    دانش آموز     سرباز خانه دار 

  نوع شغل: * -26
          كارمند     كارگر 
            نظامي    آزاد 
 محل اشتغال:  -27

  وضعيت ايثارگري:-28
     خانواده شهدا نبازانخانواده جا  
 
   رزمنده    خانواده آزادگان 

 عضويت در بسيج:-29
                 فعال عادي  
 

  وضعيت جسماني:* -31
   سالم   بيمار قلبي  كم توان

  ذهني          
 تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) يا بهزيستي - 30

*  
مباشمي باشمنمي 

  باشممي داوطلب چپ دست -32

  *كدپستي ده رقمي محل سكونت فعلي:- 33
  

          
 

 : *شماره تلفن ثابت-34
 شماره تلفن:

 كد شهرستان:

 شماره تلفن همراه: * -35

 پست الكترونيك:-36

  آدرس محل سكونت: *-37
 كوچه:                        پالك:                   استان:                  شهرستان:                     شهر:                          خيابان:

 فراخواني فايل تصوير متقاضي: *                                -38

مي تواند در هر مقطعي از  نمايم و در صورت نقص يا نادرست بودن ، اداره سنجش و ارزشيابي استانميصحت موارد فوق را تاييداينجانب
 موافق هستم        عد از آن، از ادامه آزمون و حتي صدور گواهينامه جلوگيري نمايد.آزمون و ب

Browse 
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  (ادواري)  داوطلبان آزاد  آزمون انيمتقاضي كيالكترون نام ثبتيي نداجرايفرآ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قبول

 مردود

 گام نهم: مراجعه به مراكزجهت تشكيل پرونده 

 گام دهم: معرفي به كارگاه جهت آزمون عملي

 اجراي آزمون عملي

 جهت آزمون اقدام
  جددمعملي  

 واريز وجه هزينه آزمون مجدد

 پايان اجراي آزمون كتبي

 گام يازدهم: اعالم وضعيت قبولي نهايي

 مهارت مدركدريافت 

 و دريافت دفترچه ثبت نام و خريد كارت اعتباريسامانه ثبت نامگام اول: مراجعه به

 دفترچه راهنما و انتخاب حرفه آزمونگام دوم: مطالعه

  به آدرس  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) سوم: مراجعه به بخش سامانه ثبت نامگام

 و ورود شماره پرونده ، شناسه پرداخت)و ... اطالعات فردي و مشخصات حرفه ي آزموني مورد تقاضادرج(گام چهارم: تكميل فرم ثبت نام در سامانه

 از نهايي شدن ثبت نام پسهگيري از سيستمگام پنجم: اخذ كد ر

 گام ششم: ويرايش اطالعات درج شده در سامانه در صورت نياز

 گام هفتم: تاييد نهايي اطالعات و اتمام مراحل ثبت نام

از طريق سامانه گام هشتم: دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در دوره زماني مقرر 
 سازمان

 مردود

 قبول

  پرداخت نمايند. ريال 000005و پرداخت هزينه صدور گواهينامه به مبلغ  http://advari.irantvto.ir راجعه به سامانه الكترونيكيم گام دوازدهم:



 

  12صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  آذربايجان شرقياستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  الكترونيكي آزمون دفترچه راهنماي ثبت نام  -  1 جدول شماره 
 محل شهرهاي تحصيلي مدركحداقل پيشنياز استانداردكد استانداردنام گروه خوشه رديف

 آزمون

  تبريز  ي) پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره راهنماي  ندارد 722320410150001  تراشكار  مكانيك صنعت  1
  تبريز  پايان سوم راهنمايي يا پايان دوره اول متوسطه    ندارد.741220050100001  تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده   برق  صنعت  2
3  

جوشكاري و بازرسي  صنعت
  تبريز  ن دوره متوسطه اول پايان دوره راهنمايي يا پايا  ندارد.SMAW  721220110120001جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند   جوش

  تبريز  پايان دوره راهنمايي   ندارد 741120050070001  كمك برقكار برق صنعت  4
  تبريز  پايان دوره راهنمايي ندارد 815320510100001  راسته دوز صنايع پوشاك خدمات  5
تعمير سيستم سوخت رساني انژكتوري   صنايع خودرو  صنعت  6

272312001003028  بنزيني خودرو   تبريز  پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره راهنمايي)   ندارد 

  تبريز  پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره راهنمايي) ندارد 723120010020051  تعمير موتور سمند صنايع خودرو صنعت  7
  تبريز  مايي )پايان دوره اول متوسطه ( پايان دوره راهن ندارد 611320610140001  باغبان امورباغي كشاورزي  8
  تبريز  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو صنايع خودرو صنعت  9

  تبريز  سابقه مرتبط يا ليسانسل يپلم با سه ساق دفو ندارد 242340490010041  مشاور تاسيس آموزشگاه خدمات آموزشي خدمات 10

  
  
  

    1400ماهه اول سال  6  شرقياستان آذربايجان  لبان آزاد  (ادواري) آزمون داوط ني محل برگزاري نشا- 2جدول شماره 

جنسيت   نام مركز  نام شهر رديف
  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  پذيرش

 41 32859385  تبريز سه راه قراملك مركز شماره يك تبريز  دو منظوره  مركز شماره يك تبريز تبريز 1
  



 

  13صفحه   

  1400ماهه اول سال  6شنهادي و محل اجراي آزمون آن دراستان آذربايجان غربي براي شش ماهه دوم  مشخصات حرفه ها ي جديد پي- 1جدول شماره 
  شهرستانهاي محل اجرا  سطح تحصيالت ورودي  پيشنياز  كداستاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه  رديف

 722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك صنعت  1
يا2فرزكار درجه

 2تراشكار درجه 
- بوكان - خوي - مياندواب-اروميه   پايان دوره راهنمايي

  سلماس- مهاباد

- بوكان - خوي - مياندواب-اروميه   پايان دوره راهنمايي ندارد 713220010010001   2نقاش خودرو درجه  صنايع خودرو  صنعت  2
  سلماس- مهاباد

- بوكان - خوي - مياندواب-اروميه   ماييپايان دوره راهن ندارد 721320010010001   2صافكار درجه   صنايع خودرو  صنعت  3
  سلماس- مهاباد

- بوكان - خوي - مياندواب-اروميه   سوم راهنمايي ندارد 721420250020001  در و پنجره ساز آلومينيومي  صنايع فلزي  صنعت  4
  سلماس- مهاباد

 - 753420190010002  رويه كوب مبل چوبي  صنايع چوب  صنعت  5
ره پايان دوره اول متوسطه (پايان دو  

 راهنمايي)
- بوكان - خوي - مياندواب-اروميه 

  سلماس- مهاباد

  
  1400ماهه اول سال  6  غربي آذربايجان استان ادواري آزمون برگزاري محل نشاني- 2 شماره جدول

جنسيت   نام مركز  نام شهر رديف
  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  پذيرش

يت اله خوئي مركز آموزش فني وحرفه بلوار آ  دو منظوره  مركز آموزش فني و حرفه اي خوي خوي  1
  44  36433112  اي خوي

بزرگراه خاتم االنبيا خيابان مهارت مركز    برادران  مركزآموزش فني و حرفه اي شماره يك اروميه  اروميه  2
  44  33240014  شماره يك اروميه سايت رايانه

  44  45353331  بريزت-جاده مياندواب3كيلومتر دومنظوره مركز آموزش فني و حرفه اي مياندواب مياندواب 3
  44  46220250 بلوار هاشمي خيابان  ادارات دو منظوره مركز آموزش فني و حرفه اي بوكان بوكان 4
  44  42447001 اول بلوار مستضعفين دو منظوره مركز آموزش فني و حرفه اي مهاباد مهاباد 5
  44  35231567 جاده كمربندي سلماس اروميه دومنظوره مركز آموزش فني وحرفه اي سلماس سلماس 6

 44  33679009   19وي ك- وي حسن نژادك- خيابان رودكي   خواهران   مركز آموزش فني وحرفه اي خواهران اروميه   اروميه   7

  



 

  14صفحه   

  1400ماهه اول سال  6)  اردبيل استان ادواري آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه(  يك شماره جدول
  شهرستانهاي محل اجرا  سطح تحصيالت ورودي  پيشنياز  كداستاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه  رديف

تعميركار اتومبيل هاي سواري  صنايع خودرو صنعت  1
  اردبيل  پايان دوره راهنمايي  ندارد 723120010020001  بنزيني

  پارس آباد  پايان دوره راهنمايي  دندار 723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر  ماشين آالت كشاورزي  كشاورزي  2

  پارس آباد  پايان دوره راهنمايي  ندارد 721320250080001  ورقكار(نازك كار)  صنايع فلزي  صنعت  3

  
  

  1400ماهه اول سال  6  اردبيل استان ادواري آزمون برگزاري محل نشاني- 2 شماره جدول

جنسيت  نام مركز  نام شهر رديف
  مارهپيش ش  تلفن  نشاني مركز  پذيرش

اردبيل بزرگراه شهداء  انتهاي خيابان   مرد  مركز تخصصي اردبيل اردبيل  1
  045  33713608  سعدي

اده پارس ج 12كيلومتر  - پارس آباد  مرد  پارس آباد 5مركز شماره   پارس آباد  2
  صالندوز روبروي روستاي اولتانا- آباد

32751838-
32751848  045  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  15صفحه   

  
  1400ماهه اول سال  6)  اصفهان استان ادواري آزمون الكترونيكي نام ثبت اهنماير دفترچه( -  يك شماره جدول

 آزمون اجرای محل های شهرستان تحصيلی  مدرک حداقل پيشنياز داستاندار کد استاندارد نام خوشه رديف

  نجف آباد  - نائين  - شان كا - شهرضا  - اصفهان   پايان دوره راهنمائي  ندارد  3611602050750000  تراشكار  صنعت   1

  نجف آباد  - ائين ن - اشان ك - هرضا ش - اصفهان   پايان دوره راهنمائي  ندارد  722320410200001  فرزكار  صنعت  2

 - نائين  - ان كاش - اهين شهر ش - ردستان ا - اصفهان  پايان دوره راهنمائي  ندارد 5188540350700010  تعمير كار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده   صنعت  3
  نجف آباد 

 - نائين  - كاشان  - شاهين شهر  - اردستان  - اصفهان  پايان دوره راهنمائي  ندارد  741220050120002  تعمير كار ماشينهاي لباسشوئي و ظرفشوئي   صنعت  4
  نجف آباد 

  جف آباد ن - كاشان  - اصفهان   پايان دوره راهنمائي  ندارد  2164260750060000  در و پنجره ساز آلومينيوم   صنعت  5

  نجف اباد  - ائين ن - اشان ك - اهين شهر ش - اصفهان  پايان دوره راهنمائي  ندارد 3557600950050010  در و پنجره ساز چوبي   صنعت  6

  نجف اباد  - ائين ن - اشان ك - اهين شهر ش - اصفهان  پايان دوره راهنمائي  ندارد  753420190010002  رويه كوب مبل چوبي   صنعت  7

  نجف آباد  - ائين ن - اشان ك - اصفهان   پايان دوره راهنمائي  ندارد  821920190020002  رنگ كار مبلمان چوبي   صنعت  8

كاشان  - شهرضا  - شاهين شهر  - خميني شهر  - اصفهان  پايان دوره راهنمائي  ندارد 4992540070070010  2نقاش خودرو درجه   صنعت  9
  لپايگانگ - نجف آباد  - 

كاشان  - شهرضا  - شاهين شهر  - خميني شهر  - اصفهان  پايان دوره راهنمائي  ندارد 5049240070070010   2صافكار خودرو درجه   صنعت 10
  لپايگانگ - نجف آباد  - 

  پايان دوره راهنمائي  ندارد  524920450010031  سطح مقدماتي)(KABكارآفريني با رويكرد   خدمات 11
كاشان  - هرضا ش - شهر  شاهين - ميني شهر خ - اصفهان

 - ين شهر اردستان  زر - نائين  - گلپايگان  - جف آباد ن - 
  هرند - داران - مباركه 



 

  16صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  اصفهان استان ادواري آزمون برگزاري محل نشاني- 2 شماره جدول
 

 پيش شماره  تلفن  آدرس حوزه  جنسيت  نام مرکز شهرنام   رديف

اختمان س-خيابان كارگر-ريبخيابان هزارج-اصفهان  دومنظوره  اصفهان مركز سنجش الكترونيك شهر اصفهان  1
 31 36689950  ركز سنجش الكترونيكم- بقه دومط- خدمت 

نب اداره ج-ل مهارتپ-مربنديك-اردستان  دومنظوره  اردستان 11كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره  اصفهان  2
 31 54230384  دامپزشكي

 اصفهان  3
خميني 19لكترونيك مركز شمارهكارگاه سنجش ا

خ  - ر عموشاهيانتهاي بلوا-منظريه-خميني شهر  دومنظوره  شهر
 31 33664900  خ مهارت- پرديس 

 اصفهان  4
شاهين 18كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره

ت خيابان مهار-جنوبيخيابان سعدي-شاهين شهر  دومنظوره  شهر(دو منظوره)
 31 45206009  ن شهررفه اي شاهيمركز آموزش فني و ح - 

 31 53515701  نب اداره بازرگانيج - يابان پاسداران خ - شهرضا   دومنظوره  شهرضا 31كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره  اصفهان  5

 اصفهان  6
كارگاه سنجش الكترونيك مركز شهيد موسويان  

فاه شت باشگاه رپ-جاده راوند7يلومترك-كاشان  دومنظوره  كاشان
 31 5515817  ان مهارت خياب - كارگران 

شهيد صالحي (كمربندي بلوار سردار-نجف آباد  دومنظوره  نجف آباد 9كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره  اصفهان  7
 31 6-42490013  جنوبي) مقابل دادگستري

ه ورزش روبروي ادار-يلوار شهيد بهشتب-گلپايگان  دومنظوره  گلپايگان 7كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره  اصفهان  8
 31 57241037  ركز فني و حرفه ايم - و جوانان 

مركز آموزش -رخيابان كارگ-بلوار جهاد-نائين  دومنظوره  نائين 37كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره  اصفهان  9
 31 46257067  فني و حرفه اي خواهران

 31 52237400  نب ترمينال مسافربري  ج - زرين شهر  دومنظوره  زرين شهر   22ز شماره كارگاه سنجش الكترونيك مرك اصفهان 10

 31 52465330  وبروي اداره برق ر - لوار فتح المبين ب - مباركه   دومنظوره  مباركه  5كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره  اصفهان 11

 31 46403005             44 جنب كالنتري - ه بلوار دانشگا- هرند  ورهدومنظ  هرند   15كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره  اصفهان 12

 31 57224695وقاف           جنب اداره ا -  گلستان شهدا - داران   دومنظوره  داران  24كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره  اصفهان 13



 

  17صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  ايالماستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزمونترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي دف -  1جدول شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

شهرستان هاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه  رديف
  اجراي آزمون

و ايمنيكنترل بهداشت512020670050001  آشپز   خدمات تغذيه اي  خدمات  1
در واحد غذا و نوشيدني 

پايان دوره متوسطه 
  ايالم  اول(پايان دوره راهنمايي)

  ايالم  پايان دوره راهنمايي ندارد753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك  خدمات  2

  ايالم  ديپلم ندارد753420510020001  دوزنده لباس مبل  صنايع پوشاك  خدمات  3

صابلوله كش و ن  تاسيسات  صنعت  4
  ايالم  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090110001  وسايل بهداشتي  

تعمير كار آبگرمكن  تاسيسات  صنعت  5
  ايالم  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090070001  ديواري

  ايالم  پايان دوره راهنمايي ندارد713220010010001   2نقاش خودرو درجه  صنايع خودرو  صنعت  6

  ايالم  پايان دوره راهنمايي ندارد721320010010001   2صافكار درجه   يع خودروصنا  صنعت  7

  ايالم  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو  صنعت  8

  ايالم  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010310001 تعميركارموتورسيكلت   صنايع خودرو  صنعت  9

فروشنده طال و نقره و  طال و جواهرسازي  هنرفرهنگ و   10
  ايالم  ديپلم ندارد731320790320001  جواهر

گياهان دارويي و  كشاورزي  11
 ندارد611121050910001  كاربر گياهان دارويي  داروهاي گياهي

پايان دوره اول متوسطه 
  ايالم  )پايان دوره راهنمايي(

كتور ومكانيك ترا  ماشين آالت كشاورزي  كشاورزي  12
 ندارد723320690030001  تيلر 

پايان دوره متوسطه اول 
  ايالم  (پايان دوره راهنمايي)

نازك دوز مردانه با كد753120510210002  ضخيم دوز مردانه  صنايع پوشاك  خدمات  13
75310510230002 

پايان دوره اول متوسطه ( 
  ايالم  پايان دوره راهنمايي)

خانگي ولوله كش گاز   تاسيسات  صنعت  14
  ايالم  پايان دوره راهنمايي ندارد712620090020001  تجاري



 

  18صفحه   

    1400ماهه اول سال  6  ايالماستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 
  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر رديف

  843  2228273  نتهاي خيابان مهارتا- لوار شهداي چالسراب-  چهارراه مادر- ايالم  زن/مرد  12ز شمارهمرك ايالم  1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  19صفحه   

  1400ماهه اول سال  6   البرزاستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  -  1جدول شماره 

شهرستان هاي   حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه نام خوشه  رديف
  محل اجرا

 ندارد 731820750280001  بافنده پوشاك دوميل  صنايع دستي(بافت) فرهنگ و هنر  1
پايان دوره متوسطه اول 

  كرج  (پايان دوره راهنمايي)

  كرج  ايان دوره راهنماييپ ندارد 514120570020001  پيرايشگر ابرو و صورت زنانه  مراقبت و زيبايي  خدمات  2

 ندارد 731620830380002  تذهيب كار  هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر  3
پايان دوره اول متوسطه  

  كرج  (پايان دوره راهنمايي)

  ردهشتگ- كرج   پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410150001  تراشكار   مكانيك  صنعت  4

  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات  صنعت  5

تعميركار لوازم خانگي برقي  برق  صنعت  6
  كرج  پايان دوره راهنمايي   ندارد 741220050100001  حرارتي و گردنده 

تعويض كار روغن خودروهاي  صنايع خودرو  صنعت  7
- شتگرده- كرج   پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010550001  سبك

  نظرآباد

- شتگرده- كرج   پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110010001    2جوشكار گاز درجه   جوشكاري و بازرسي جوش  صنعت  8
  نظرآباد

درب و پنجره ساز پروفيل  صنايع فلزي  صنعت  9
- شتگرده- كرج   پايان متوسطه اول   ندارد 721420250010001  آهني

  نظرآباد
  كرج  ديپلم ندارد 753420510020001  دوزنده لباس مبل  صنايع پوشاك  خدمات  10

 - 753420190010002  رويه كوب مبل چوبي  صنايع چوب  صنعت  11
پايان دوره اول متوسطه   

 (پايان دوره راهنمايي)
  كرج

سازنده نقل و نبات و  صنايع غذايي  كشاورزي  12
  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد 751220680030001  شكرپنير

دوخت هايصنايع دستي (  فرهنگ و هنر  13
 ندارد 731820810450001  سرمه دوز تزئيني  سنتي)

  پايان دوره اول متوسطه
  كرج  (پايان دوره راهنمايي)

- شتگرده- كرج   پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو  صنعت  14
  نظرآباد



 

  20صفحه   

  1400ماهه اول سال  6   البرز استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه -  1 شماره جدول

شهرستان هاي   حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه نام خوشه  رديف
  محل اجرا

  فرهنگ و هنر  15
صنايع دستي (چوب، فلز،

سفال، چاپ، سنگ ،شيشه ، 
  چرم)

  كرج  پايان دوره راهنمايي ردندا 731720770060001  سوخت نگار چوب و ني

  كرج  ديپلم ندارد 751220680020001  سوهان پز  صنايع غذايي  كشاورزي  16

شيريني پز شيريني هاي  خدمات تغذيه اي  خدمات  17
 ندارد 751220670350001  خشك

پايان دوره اول متوسطه 
  كرج  (پايان دوره راهنمايي)

  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد 721320010010001   2صافكار درجه   صنايع خودرو  صنعت  18

نازك دوز مردانه با كد 753120510210002  ضخيم دوز مردانه  صنايع پوشاك  خدمات  19
75310510230002 

  پايان دوره اول متوسطه 
  كرج  ( پايان دوره راهنمايي)

صنايع دستي (دوخت هاي  فرهنگ و هنر  20
 ندارد 731820810180001  عروسك دوز  سنتي)

  يان دوره اول متوسطه پا
  كرج  ( پايان دوره راهنمايي )

  كرج  ديپلم ندارد 731320790320001  فروشنده طال و نقره و جواهر  طال و جواهرسازي  فرهنگ و هنر  21

- شتگرده- كرج   پايان دوره اول متوسطه ندارد 731820750400001  قالب باف چرم و جير  صنايع دستي(بافت)  فرهنگ و هنر  22
  نظرآباد

  كرج  پايان دوره راهنمايي راسته دوز 753120510220001  كاپشن دوز زنانه  صنايع پوشاك  خدمات  23

گياهان دارويي و داروهاي  كشاورزي  24
 ندارد 611121050910001  كاربر گياهان دارويي  گياهي

پايان دوره اول متوسطه 
  رآبادنظ- كرج   (پايان دوره راهنمايي)

  كرج پايان دوره راهنمايي - 921511070060001  كارگر فضاي سبز  تفناوري محيط زيس  كشاورزي  25

كاله گيس باف با موي طبيعي  مراقبت و زيبايي  خدمات  26
  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد 753120570010001  (زنانه )

لوله كش و نصاب دستگاه هاي  تاسيسات  صنعت  27
  كرج  ه راهنماييپايان دور ندارد  712620090080001   2حرارتي درجه 

  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد 731620830490001  مينياتور ساز  هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر  28
  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد 713220010010001   2نقاش خودرو درجه  صنايع خودرو  صنعت  29



 

  21صفحه   

  1400ماهه اول سال  6   البرز استان)  ادواري(  دآزا داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه -  1 شماره جدول
  شهرستان هاي محل اجرا  حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه نام خوشه  رديف

  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد 731620830580001  نقاش مقدماتي  هنرهاي تجسمي فرهنگ و هنر  30

 ندارد 732120530150001  بر اتوماسيون اداريكار  فناوري اطالعات  خدمات  31
پايان دوره اول متوسطه ( پايان  

  ظرآبادن- شتگرده- كرج   دوره راهنمايي) 

تعميركار ماشين هاي  برق  صنعت  32
 ندارد 741220050120002  لباسشويي و ظرفشويي

پايان دوره متوسطه اول)پايان )  
 كرج دوره راهنمايي

  كرج  پايان دوره اول متوسطه   ندارد 742120030010001  نيك كار صنعتيالكترو  الكترونيك  صنعت  33

  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد 512020590020001  2آشپز هتل درجه   هتلداري  خدمات  34

  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد 753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك  خدمات  35

 ندارد  732120530130001  نه *كاربر رايا  فناوري اطالعات  خدمات  36
پايان دوره متوسطه اول(پايان 

  كرج  دوره راهنمايي)

  كرج  ديپلم ندارد 431320450010001  حسابدار حقوق و دستمزد  امور مالي و بازرگاني  خدمات  37

كاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات  خدمات  38
PhotoShop  

 ICDLكاربر 732120530120001
ره متوسطه اول(پايان پايان دو

  كرج  دوره راهنمايي)

لوله كش و نصاب دستگاه هاي  تاسيسات  صنعت  39
  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090080001   2حرارتي درجه 

  
   1400ماهه اول سال  6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان البرز  ن- 2جدول شماره                                  

 
  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر رديف

وبروي مجموعه ورزشي ر-سمت حسين آبادب-يدان استانداردم-كرج  دومنظوره  شهيد خدايي كرج  1
  شريعتي

32805615 - 
32815056  26  

  26  44261630  لوار گل آرا ب - لوار انقالب اسالمي ب - اري دميدان شهر - شهر جديد هشتگرد   دومنظوره  6مركز شماره   هشتگرد  2

  26  45333769  ول مصطفي آبادا - سمت شهرك صنعتي سپهر ب - نظر آباد   دومنظوره  5مركز شماره   نظر آباد  3



 

  22صفحه   

  1400ل سال ماهه او 6  بوشهردفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 
  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره اول متوسطه ندارد 511320550100001  راهنماي عمومي گردشگري  گردشگري خدمات  1
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 512020590020001  2پز هتل درجه آش  هتلداري  خدمات  2
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  ديپلم متصدي خدمات مجالس 333230590010001  برنامه ريز جشن و تشريفات  هتلداري  خدمات  3
  ديلم- اهرم

خدمات  خدمات  4
كنترل بهداشت و ايمني 512020670050001  آشپز *  تغذيه اي

 در واحد غذا و نوشيدني 
پايان دوره متوسطه 

  اول(پايان دوره راهنمايي)
- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر

  ديلم- اهرم

مراقبت و  خدمات  5
- دشتستان- انكنگ- گناوه - ورموجخ- بوشهر  ديپلم متوسطه ندارد 514120570060001  ترميم كننده مو (مردانه)*  زيبايي

  ديلم- اهرم

صنايع  خدمات  6
- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 753420510010001  پرده دوز*  پوشاك

  ديلم- اهرم

صنايع  خدمات  7
 ندارد 815320510100001  راسته دوز*  پوشاك

پايان دوره متوسطه اول 
  (پايان دوره راهنمايي)

- شتستاند- نگانك- گناوه - خورموج- بوشهر
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات  صنعت  8
  ديلم- اهرم

لوله كش و نصاب دستگاه هاي  تاسيسات  صنعت  9
- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- ربوشه  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090080001   2حرارتي درجه 

  ديلم- اهرم

لوله كش و نصاب وسايل  تاسيسات  صنعت  10
- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001  بهداشتي  

  ديلم- اهرم

لوله كش و نصاب تاسيسات  تاسيسات  صنعت  11
- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090200001  تهويه مطبوع ساختمان

  ديلم- اهرم

لوله كش و نصاب تاسيسات  تاسيسات  صنعت  12
- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090220001  گاز رساني ساختمان

  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090010001  تعميركار كولر گازي خودرو  تاسيسات  صنعت  13
  ديلم- اهرم



 

  23صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  بوشهردفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 
  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  ل مدرك تحصيليحداق  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات صنعت 14
  ديلم- اهرم

 ندارد 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات  صنعت 15
پايان دوره اول

  سطهمتو
- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر

  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات  صنعت 16
  ديلم- اهرم

تعميركار دستگاه هاي سرد   تاسيسات  صنعت 17
- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  يان دوره راهنماييپا ندارد  712720090200001  كننده خانگي و تجاري

  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 713220010010001   2نقاش خودرو درجه  صنايع خودرو  صنعت 18
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ردندا 721220110010001    2جوشكار گاز درجه   جوشكاري و بازرسي جوش  صنعت 19
  ديلم- اهرم

جوشكارسازه هاي فوالدي با   جوشكاري و بازرسي جوش  صنعت 20
- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد SMAW  721220110120001فرآيند 

  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 721320010010001   2صافكار درجه   صنايع خودرو  صنعت 21
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي  ندارد 721320290010001  كانال ساز تهويه   ساختمان  صنعت 22
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان متوسطه اول   ندارد 721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي  صنعت 23
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  سوم راهنمايي ندارد 721420250020001  در و پنجره ساز آلومينيومي  صنايع فلزي  صنعت 24
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410090001   2ماشين ابزار كار درجه    مكانيك  صنعت 25
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410150001  تراشكار   مكانيك صنعت 26
  ديلم- اهرم



 

  24صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  بوشهرن آزاد  (ادواري)  استان دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبا  -  1جدول شماره 
  شهرستانهاي محل اجراي آزمون حداقل مدرك تحصيلي پيشنياز كد استاندارد نام استاندارد نام گروه خوشه رديف

- تستاندش- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410200001  فرزكار   مكانيك صنعت 27
  يلمد- اهرم

يا2فرزكار درجه 722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك  صنعت 28
 2تراشكار درجه 

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي
  ديلم- اهرم

تعميركاراتومبيل هاي سواري  صنايع خودرو  صنعت 29
- شتستاند- نگانك- ناوهگ - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  بنزيني  

  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور)  صنايع خودرو  صنعت 30
  ديلم- اهرم

تعميركار سيستم هاي تعليق   صنايع خودرو  صنعت 31
 723120010100002 خودروهاي سبك (جلوبندي ساز) 

ركار اتومبيل هايتعمي
  سواري بنزيني با كد 

 )723120010020001 ( 

پايان دوره اول متوسطه 
  (پايان دوره راهنمايي)

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر
  ديلم- اهرم

- ندشتستا- نكنگا- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو  صنعت 32
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731420150200001  سازنده كاشي سنتي  سراميك  صنعت 33
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731420150220001    2سراميك ساز درجه   سراميك  صنعت 34
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731420150230001  سفالگر با چرخ پايي و برقي  سراميك  صنعت 35
  ديلم- اهرم

 ندارد 731720190010002  منبت كار دستي   صنايع چوب  صنعت 36
پايان دوره اول متوسطه
  (پايان دوره راهنمايي)

- اندشتست- كنگان- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720190030001  معرق كار چوب(مقدماتي)  صنايع چوب  صنعت 37
  ديلم- اهرم

 ندارد 731720190050001  منبت معرق كار  صنايع چوب  صنعت 38
  پايان دوره متوسطه اول

  ( پايان دوره راهنمايي ) 
- شتستاند- نگانك- ناوهگ - خورموج- بوشهر

  ديلم- اهرم

معرق كار چوب ( بدون قالب )  صنايع چوب  صنعت 39
- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720190250001   2درجه 

  ديلم- اهرم



 

  25صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  بوشهران دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  است  -  1جدول شماره 
  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720190060001  نازك كار چوب   صنايع چوب صنعت 40
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720190080001  معرق كار حجمي  صنايع چوب  صنعت 41
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720190110001  پيكر تراش چوبي  صنايع چوب  صنعت 42
  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720190140001  ار به روش مقدماتيخاتم ك  صنايع چوب  صنعت 43
  ديلم- اهرم

 ندارد 731720190170001  مشبك كار  صنايع چوب  صنعت 44
پايان دوره راهنمايي يا  
   پايان دوره متوسطه اول

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر
  ديلم- اهرم

معرق كار چوب ( بدون قالب )  ايع چوبصن  صنعت 45
 پايان دوره راهنمايي - 731720190250001  2درجه 

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر
  ديلم- اهرم

 پايان دوره راهنمائي   - 731720190270001  معرق كار روكش  صنايع چوب  صنعت 46
- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر

  ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  خودروصنايع   صنعت 47
  ديلم- اهرم

مونتاژكار و نصاب تابلوهاي  برق  صنعت 48
 ندارد 741220050030001  برق*

  پايان دوره راهنمايي يا 
  پايان دوره متوسطه اول 

- دشتستان- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر
  ديلم- ماهر

تعميركار ماشين هاي  برق  صنعت 49
 ندارد 741220050040001  الكتريكي 

  پايان دوره راهنمايي يا 
  پايان دوره متوسطه اول

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر
  ديلم- اهرم

تعميركار لوازم خانگي برقي  برق  صنعت 50
- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  ماييپايان دوره راهن   ندارد 741220050100001  حرارتي و گردنده 

  ديلم- اهرم

تعميركار ماشين هاي  برق  صنعت 51
 ندارد 741220050120002  لباسشويي و ظرفشويي

پايان دوره راهنمايي يا   
  پايان دوره متوسطه اول

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر
 ديلم- اهرم

- شتستاند- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره اول متوسطه   ندارد 742120030010001  الكترونيك كار صنعتي  الكترونيك صنعت 52
  ديلم- اهرم



 

  26صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  بوشهردفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 

  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

تعميركار سخت افزار تلفن  الكترونيك صنعت 53
- دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  ديپلم   ندارد 742120030190002  همراه

  ديلم- اهرم

نصاب  وتعميركار كولرهاي  تاسيسات  صنعت 54
- دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي   ندارد  752720090100001  گازي پنجره اي واسپيلت

  ديلم- اهرم

- دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي   ندارد 731320790030001  طال ساز*  طال و جواهرسازي  فرهنگ و هنر 55
  ديلم- اهرم

- دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي   ندارد 731320790130001  سازنده زيور آالت سنتي  طال و جواهرسازي  فرهنگ و هنر 56
  ديلم- اهرم

- دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731320790270001  جواهرسازي مهره اي  طال و جواهرسازي  فرهنگ و هنر 57
  ديلم- اهرم

- دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  ديپلم ندارد 731320790320001  طال و نقره و جواهرفروشنده   طال و جواهرسازي  فرهنگ و هنر 58
  ديلم- اهرم

طراح طال و جواهر با رايانه  طال و جواهرسازي  فرهنگ و هنر 59
- دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731320790350001  مقدماتي

  ديلم- اهرم

  هنرفرهنگ و  60
صنايع دستي (چوب،
فلز، سفال، چاپ، 

  سنگ ،شيشه ، چرم)
- دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731420770080001  سازنده كاشي هفت رنگ

  ديلم- اهرم

  فرهنگ و هنر 61
صنايع دستي (چوب،
فلز، سفال، چاپ، 

  سنگ ،شيشه ، چرم)
- دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي   ندارد 731420770100001  معرق كار كاشي و سراميك

  ديلم- اهرم

  فرهنگ و هنر 62
صنايع دستي (چوب،
فلز، سفال، چاپ، 

  سنگ ،شيشه ، چرم)
- دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731620770020001  نقاشي روي چرم*

  ديلم- اهرم

 ندارد 731620830030001  نقاش رنگ وروغن*  هنرهاي تجسمي  گ و هنرفرهن 63
پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 

  راهنمايي)
- دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر

  ديلم- اهرم
 



 

  27صفحه   

  1400ل ماهه اول سا 6  بوشهردفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 
  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

 ندارد 731620830060001  نقاش آكريليك*  هنرهاي تجسمي فرهنگ و هنر 64
پايان دوره متوسطه 

  اول(پايان دوره راهنمايي)
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر

  مديل- اهرم- دشتستان

  هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر 65
نقاش شيشه هاي 

  تزئيني 
  ( ويتراي )

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731620830210001
  ديلم- اهرم- دشتستان

نقش برجسته كار   هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر 66
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731620830310001  سفال

  ديلم- اهرم- دشتستان

 ندارد 731620830380002  تذهيب كار  هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر 67
پايان دوره اول متوسطه 

  (پايان دوره راهنمايي)
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر

  ديلم- اهرم- دشتستان

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  ه راهنماييپايان دور ندارد 731620830460001  2حجم ساز درجه   هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر 68
  ديلم- اهرم- دشتستان

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731620830490001  مينياتور ساز  هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر 69
  ديلم- اهرم- دشتستان

طراح نقشه قالي با   فرش  فرهنگ و هنر 70
دماتي) ورنگطراح قالي(مق 731620890030001  رايانه

 و نقطه كار نقشه قالي
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  ديپلم

  ديلم- اهرم- دشتستان

صنايع دستي (چوب، فلز، سفال،  فرهنگ و هنر 71
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720770050001  محرق كار ساقه گندم  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)

  ديلم- اهرم- دشتستان

صنايع دستي (چوب، فلز، سفال،  فرهنگ و هنر 72
  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)

سوخت نگار چوب و 
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720770060001  ني

  ديلم- اهرم- دشتستان

صنايع دستي (چوب، فلز، سفال،  فرهنگ و هنر 73
  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)

معرق منبت كار صدف 
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720770090001  2وب درجه و چ

  ديلم- اهرم- دشتستان
 
  
  
  
  



 

  28صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  بوشهر استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه  -  1 شماره جدول
  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  نداردكد استا  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

فرهنگ و  74
 هنر

 ندارد 731820750280001  بافنده پوشاك دوميل  صنايع دستي(بافت)
پايان دوره متوسطه اول (پايان 

  دوره راهنمايي)
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر

  ديلم- اهرم- دشتستان

75 
فرهنگ و
 ندارد 731820750350001  ب باف پوشاكقال  صنايع دستي(بافت)  هنر

پايان دوره اول متوسطه(پايان دوره 
  راهنمايي)

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر
  ديلم- اهرم- دشتستان

76 
فرهنگ و
- نگانك- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731820750400001  قالب باف چرم و جير  صنايع دستي(بافت)  هنر

  يلمد- اهرم- دشتستان

77 
فرهنگ و
  هنر

صنايع دستي
 ندارد 731820810180001  عروسك دوز  (دوخت هاي سنتي)

پايان دوره اول متوسطه ( پايان 
  دوره راهنمايي )

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر
  ديلم- اهرم- دشتستان

78 
فرهنگ و
  هنر

صنايع دستي
 ندارد 731820810190002  پته دوز (فطه دوز يا سلسله دوز)  (دوخت هاي سنتي)

پايان دوره اول متوسطه ( پايان 
  دوره راهنمايي )

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر
  ديلم- اهرم- دشتستان

79 
فرهنگ و
  هنر

صنايع دستي
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810410001  چاپ باتيك*  (دوخت هاي سنتي)

  ديلم- اهرم- دشتستان

80 
فرهنگ و
  هنر

صنايع دستي
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810560001  قالب دوز  (دوخت هاي سنتي)

  ديلم- اهرم- دشتستان

81 
فرهنگ و
  هنر

صنايع دستي
- كنگان- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810620001  *2هويه كار پارچه درجه   (دوخت هاي سنتي)

  ديلم- اهرم- دشتستان

82 
فرهنگ و
  هنر

صنايع دستي
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810670001  معرق كار پارچه  (دوخت هاي سنتي)

  ديلم- اهرم- دشتستان

83 
فرهنگ و
سازنده عروسك هاي خمير   هنرهاي تزئيني  هنر

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731920850130001  چيني و اشياي تزئيني
  ديلم- اهرم- دشتستان

84 
فرهنگ و 

  هنر

صنايع دستي
(چوب، فلز، سفال، 

چاپ، سنگ ،شيشه 
  ، چرم)

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 753620770020001  معرق كار چرم
  ديلم- اهرم- دشتستان

 
  



 

  29صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  بوشهر استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه  -  1 شماره جدول
  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

فرهنگ و  85
 هنر

صنايع دستي (چوب،
فلز، سفال، چاپ، سنگ 

  ،شيشه ، چرم)
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي طراحي سنتي 753620770080001  سوخت نگار چرم

  ديلم- اهرم- دشتستان

86 
فرهنگ و
قالب باف لوازم تزئيني و   صنايع دستي(بافت)  هنر

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731820750390001  كاربردي
  مديل- اهرم- دشتستان

گياهان دارويي و  كشاورزي 87
 ندارد 611121050910001  كاربر گياهان دارويي*  داروهاي گياهي

پايان دوره اول متوسطه )پايان 
  دوره راهنمايي(

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر
  ديلم- اهرم- دشتستان

 ندارد 723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر   ماشين آالت كشاورزي  كشاورزي 88
دوره متوسطه اول (پايان پايان

  دوره راهنمايي)
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر

  ديلم- اهرم- دشتستان

توليدكننده فرآورده هاي   صنايع غذايي  كشاورزي 89
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  ديپلم ندارد 751320680030001  تخميري(ماست)

  ديلم- اهرم- دشتستان

 پايان دوره راهنمايي - 921511070060001  بزكارگر فضاي س  فناوري محيط زيست  كشاورزي 90
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر

  ديلم- اهرم- دشتستان

الگوساز و برشكار لباس   صنايع پوشاك  خدمات 91
 پايان دوره راهنمايي - 753220510050002  ضخيم مردانه

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر
  ديلم- اهرم- دشتستان

 پايان دوره راهنمايي - 216340510020001  رزشي زنانهطراح لباس و  صنايع پوشاك  خدمات 92
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر

  ديلم- اهرم- دشتستان

طراح صنعتي پوشاك مردانه   صنايع پوشاك  خدمات 93
 پايان دوره راهنمايي - 216340510030001  ويژه بازارمحور

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر
  ديلم- اهرم- دشتستان

 پايان دوره راهنمايي - 216340510050001  طراح لباس مردانه  كصنايع پوشا  خدمات 94
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر

  ديلم- اهرم- دشتستان

 پايان دوره راهنمايي - 522120510010001  فروشنده پوشاك  صنايع پوشاك  خدمات 95
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر

  ديلم- اهرم- دشتستان

هاي  سرويس كار ماشين  صنايع پوشاك  خدمات 96
 پايان دوره راهنمايي - 741220510010001  دوخت خانگي

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر
  ديلم- اهرم- دشتستان

  



 

  30صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  بوشهر استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه  -  1 شماره جدول
  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  اردكد استاند  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

سرويس كار ماشين هاي دوخت   صنايع پوشاك خدمات 97
 پايان دوره راهنمايي - 741220510010001  خانگي

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر
  ديلم- اهرم- دشتستان

  صنايع پوشاك  خدمات 98
مكانيك ماشين هاي دوخت 

ويژه  1رجه د - صنعتي پوشاك
  بازارمحور

 پايان دوره راهنمايي - 741220510020001
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر

  ديلم- اهرم- دشتستان

  صنايع پوشاك  خدمات 99
مكانيك ماشين هاي دوخت 

ويژه  2رجه د - صنعتي پوشاك
  بازارمحور

 پايان دوره راهنمايي - 741220510030001
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر

  مديل- اهرم- دشتستان

 پايان دوره راهنمايي - 73182810480001  شبكه دوز  دوختهاي سنتي  خدمات 100
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر

  ديلم- اهرم- دشتستان

 پايان دوره راهنمايي - 731820810490001  طراح نقوش گلدوزي با رايانه  دوختهاي سنتي  خدمات 101
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر

  ديلم- اهرم- دشتستان

 پايان دوره راهنمايي - 73182081050001  صدف دوز  دوختهاي سنتي  ماتخد 102
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر

  ديلم- اهرم- دشتستان

   ندارد 242340490010041  مشاور تاسيس آموزشگاه  خدمات آموزشي  خدمات 103
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر

 ديلم- اهرم- دشتستان

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي *  برق  صنعت 104
  ديلم- اهرم- دشتستان

  AFTERطراح انيميشن ساز با   فناوري اطالعات  خدمات 105
EFECTS  

كارور 216630530850001
 افترافكت

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي
  ديلم- اهرم- دشتستان

طراح و پياده ساز انيميشن هاي   اتفناوري اطالع  خدمات 106
 3DS MAX  216640531050001سه بعدي با 

رايانه كار
ICDL  در جه

2 

  پايان دوره متوسطه اول 
  ( پايان دوره راهنمايي)

- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر
  ديلم- اهرم- دشتستان

انيميشن سازي فيلم و بازي هاي   فناوري اطالعات  خدمات 107
- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  ديپلم كامپيوتر ندارد MAYA  216630530040011كامپيوتري با 

  ديلم- اهرم- دشتستان

  



 

  31صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  بوشهر استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه  -  1 شماره جدول

درك حداقل م  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف
  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  تحصيلي

 ICDLكاربر 732120530090001  كاربر گرافيكي محتواي آموزشي   فناوري اطالعات خدمات 108
 پايان دوره متوسطه اول 
  ( پايان دوره راهنمايي)

-دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر
  ديلم- اهرم

  تاسيسات  صنعت 109

نصب و راه اندازي دستگاه هاي 
  ردكننده خانگيس

(ويژه محصوالت شركت  
    سامسونگ)

712720090200081 

تعميركار دستگاه هاي
سردكننده خانگي و تجاري يا 

نصاب و تعميركار سيستم 
 هاي تبريد تراكمي

-دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  ديپلم
  ديلم- اهرم

  تاسيسات  صنعت 110
عيب يابي و رفع عيوب دستگاه هاي 

گي (ويژه محصوالت سردكننده خان
  شركت سامسونگ)

712720090200071 

نصب و راه اندازي دستگاه
  هاي سردكننده خانگي

(ويژه محصوالت شركت 
 سامسونگ)

-دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  ديپلم
  ديلم- اهرم

-دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 751220680000081  نانوايي نان سنتي لواش  صنايع غذايي  كشاورزي 111
  ديلم- اهرم

 ندارد 751220680080001  نانواي نان هاي سنتي  صنايع غذايي  كشاورزي 112
پايان دوره متوسطه اول 
  ( پايان دوره راهنمايي)

-دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر
  ديلم- اهرم

نصب دوربين هاي مدار بسته تحت   برق  صنعت 113
-دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  ديپلم ندارد 741120050030011    شبكه

  ديلم- اهرم

-دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي نازك دوز زنانه 753220510010001  كاربر نرم افزار الگوسازي لباس  صنايع پوشاك  خدمات 114
  ديلم- اهرم

-دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره دوم متوسطه ندارد 216340510000011  فزارطراحي لباس با نرم ا  صنايع پوشاك  خدمات 115
  ديلم- اهرم

116 
فرهنگ و

-دشتستان- كنگان- گناوه - خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820890060001  رفوگر قالي (مقدماتي)  فرش  هنر
  ديلم- اهرم

  كنگان  پايان دوره راهنمايي ندارد 611320610740002  ر گلهاي آپارتمانيتوليد و تكثي  امور باغي  كشاورزي 117

  
  
  



 

  32صفحه   

 
    1400ماهه اول سال  6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان بوشهر  ن- 2جدول شماره 

  پيش شماره   تلفن   نشاني مركز   جنسيت پذيرش  نام مركز   نام شهر  رديف 

  درو كاردانيپشت ايران خو- .. طالقانيبلوار آيت ا.- بوشهر  نظورهدوم  مركز سنجش بوشهر 1
33554944-
33551503- 
33557275 

77 

- زار شهداباالتر از گل- لي(ع)بلوار امام ع- گناوه  دومنظوره  مركز گناوه گناوه 2
 77 33147126  6مركزشماره

  دومنظوره  مركز خورموج دشتي 3
بش ن- يابان دادگستريخ- هرك بسيجيانش- خورموج

  - خيابان مهارت
  دشتي9مركز آموزش فني و حرفه اي شماره

35329210 77 

  - وبروي بانك صادراتر - لوار امامب- هربنكش- كنگان  دومنظوره  مركز كنگان كنگان 4
 77 37343712  كنگان7مركز آموزش فني و حرفه اي شماره

  دومنظوره  مركز برازجان دشتستان 5
ز اداره آب و االتر اب - يابان شهيد عباسپورخ - برازجان

  -فاضالب
  روبروي كميته امداد امام خميني (ره)

34240935 77 

 - انبلوار پاسدار- ردار سليمانيسميدان شهيد  - اهرم  دومنظوره  مركز اهرم تنگستان 6
 77 35225315  روبروي دانشگاه پيام نور

وبروي هنرستان امام ر- يابان شريعتي جنوبيخ - ديلم  دومنظوره  مركز ديلم ديلم 7
 77 33256663  ي (ع)عل

  
 
 
 
 
 
 
  
 



 

  33صفحه   

 
  1400ماهه اول سال  6 تهراندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 

شهرستانهاي محل اجراي   حداقل مقطع تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف
  آزمون

 753220510020002  الگوساز لباس به روش حجمي  پوشاكصنايع  خدمات  1
نازك دوز زنانه با كد 

753120510010001 
پايان دورة اول متوسطه (پايان دورة 

  تهران  راهنمايي)

 ندارد 815320510100001  راسته دوز  صنايع پوشاك  خدمات  2
پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 

  راهنمايي)
 تهران

 تهران  كارداني سرميزبان رستوران 422420590030001  پرست رستوران هتلسر  هتلداري  خدمات  3

 تهران  ديپلم ندارد 753120510060001  شلوار دوز  صنايع پوشاك  خدمات  4

 تهران  پايان دوره راهنمايي نازكدوزمردانه 753120510210001  ضخيم دوز مردانه  صنايع پوشاك  خدمات  5

 تهران  ديپلم ندارد 742120030010001  نعتيالكترونيك كار ص  الكترونيك  صنعت  6

 تهران  سوم راهنمايي ورقكار(نازك كار) 722120250010001  آهنگر  صنايع فلزي  صنعت  7

 تهران  ديپلم ندارد 742120030070001  تعميركار تلفن روميزي و ارتباطات داخلي  الكترونيك  صنعت  8

ي و تعميركار دستگاه هاي سرد كننده خانگ  تاسيسات  صنعت  9
 تهران  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090200001  تجاري

 تهران  ديپلم ندارد 742120030140001  تعميركار راديو و ضبط صوت  الكترونيك  صنعت 10

 تهران  ديپلم ندارد 742120030190002  تعميركار سخت افزار تلفن همراه  الكترونيك  صنعت 11

 ندارد 741220050120002  شويي و ظرفشوييتعميركار ماشين هاي لباس  برق  صنعت  12
 پايان دوره متوسطه اول)پايان)

 دوره راهنمايي
 تهران

 تهران  ديپلم كليه رشته ها ندارد 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات صنعت 13

 تهران  متوسطه اول پايان ندارد 721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي  صنعت 14 

  -     752220190020001  درودگر   صنايع چوب  صنعت  15
پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره 

 راهنمايي)
 تهران

صنايع چرم وپوست   صنعت  16
 تهران  پايان دوره ابتدايي ندارد 731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  و خز

 تهران  پايان راهنمايي ندارد 721320010010001   2صافكار درجه   صنايع خودرو  صنعت  17



 

  34صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 تهراندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 
شهرستانهاي محل اجراي   حداقل مقطع تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف

  آزمون
 تهران  سوم راهنمايي ندارد 722220250020001  قفل و كليد ساز  صنايع فلزي صنعت  18

 درودگر 752220190070001  كابينت ساز چوبي  صنايع چوب  صنعت  19
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  دوره راهنمايي)
 تهران

 ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق  صنعت  20
ره راهنمايي يا پايان پايان دو

  دوره متوسطه اول 
 تهران

نصاب  وتعميركار كولرهاي گازي پنجره اي  تاسيسات  صنعت  21
 تهران  پايان دوره راهنمايي ندارد  752720090100001  واسپيلت

 تهران  پايان دوره راهنمايي ندارد 731320790030001  طال ساز  طال و جواهرسازي  فرهنگ و هنر  22

 PREMIERE  265420531200001كارور   فناوري اطالعات  خدمات  23 
كارور عمومي 
 رايانه شخصي

  پايان دوره راهنمايي  
 تهران

 512020670050001  آشپز   خدمات تغذيه اي  خدمات  24
كنترل بهداشت

و ايمني در واحد 
 غذا و نوشيدني 

پايان دوره متوسطه اول(پايان 
  دوره راهنمايي)

 تهران

 تهران  پايان دوره راهنمايي ندارد 753420510010001  پرده دوز  شاكصنايع پو  خدمات  25

 تهران  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات  صنعت  26

 تهران  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي    تاسيسات  صنعت  27

جوشكاري و بازرسي  تصنع  28
  جوش

جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند 
SMAW  721220110120001 تهران  پايان دوره راهنمايي ندارد 

 تهران  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410150001  تراشكار   مكانيك  صنعت  29

صنايع چرم وپوست و  صنعت  30
 تهران  پايان دوره اول متوسطه   دندار 731820280030001  دوزنده كيف با چرم مصنوعي  خز



 

  35صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 تهرانداوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  الكترونيكي آزموندفترچه راهنماي ثبت نام   -  1جدول شماره 
 رديف

نام
شهرستانهاي محل   حداقل مقطع تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  خوشه

  اجراي آزمون

سازنده و نصاب در و پنجره با   اختمانس صنعت  31
 تهران  ديپلم    ندارد 814220290010001  و شيشه دوجدارهUPVCپروفيل

 تهران  پايان دوره راهنمايي ندارد713220010010001   2نقاش خودرو درجه  صنايع خودرو  صنعت  32

كشاورز  33
 راهنمايي پايان دوره - 921511070060001  كارگر فضاي سبز  فناوري محيط زيست  ي

 تهران

كشاورز  34
  ي

گياهان دارويي و داروهاي
 ندارد 611121050910001  كاربر گياهان دارويي  گياهي

پايان دوره اول متوسطه )پايان دوره 
  راهنمايي(

 تهران

فرهنگ و  35
 ندارد 731620830380002  تذهيب كار  هنرهاي تجسمي  هنر

پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره 
  راهنمايي)

 تهران

 تهران  ديپلم ندارد  333430290010001  متصدي معامالت امالك  خدمات حقوقي  خدمات  36

كشاورز  37
 ندارد  723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر   ماشين آالت كشاورزي  ي

پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 
  راهنمايي)

 تهران

احد غذا وكنترل  بهداشت و ايمني در و  صنايع غذايي  خدمات  38
 ندارد  512020670050001  نوشيدني

پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 
  راهنمايي)

 تهران

فرهنگ و  39
 ندارد  1-053-83-2651  نقاش آبرنگ   هنرهاي تجسمي  هنر

پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 
  راهنمايي)

 تهران

  صنايع چوب  صنعت  40

كابينت سازي مقدماتي آشپزخانه 
فشرده چوبي باصفحه 

وكامپوزيتي(درودگري مقدماتي ويژه 
  دانشجويان)

 ندارد  7522-19-044-1
پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 

  راهنمايي)

 تهران

سازنده و نصاب كابينت با صفحات ام   صنايع چوب  صنعت  41
 ندارد  1-035-19-7522  دي اف و كورين

پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 
  راهنمايي)

 رانته

 ندارد  712720090000051  عايق كار سيستمهاي حرارتي برودتي  تاسيسات  صنعت  42
پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 

  راهنمايي)
 تهران

  



 

  36صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 تهران استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه  -  1 شماره جدول
 رديف

نام
شهرستانهاي محل   حداقل مقطع تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  وهگر  خوشه

  اجراي آزمون

 ندارد 51/46/2/3-8  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت  43
پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 

  راهنمايي)
 تهران

 ندارد 71132030007000  كف ساب سنگ  معماري  صنعت  44
سطه اول (پايان دوره پايان دوره متو

  راهنمايي)
 تهران

 ندارد 7317190151  سازنده ظروف تزئيني چوبي   صنايع چوب  صنعت  45
پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 

  راهنمايي)
 تهران

 ندارد 722320410200001  فرزكار  مكانيك  صنعت  46
پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 

  راهنمايي)
 تهران

 ندارد 722320410090001  2ماشين ابزار درجه  كمكاني  صنعت  47
پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 

  راهنمايي)
 تهران

 تهران  فوق ديپلم ندارد 242340490010041  مشاوره تاسيس آموزشگاه  خدمات آموزشي  خدمات  48

  
  
  
  

  1400ماهه اول سال  6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان تهران  ن- 2جدول شماره 
  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر رديف

 021 55346261-55346300  نازي آباد پشت پارك سردار جنگل جنب بيمارستان اميرالمومنين ع  مرد - زن   شهيد مروتي تهران 1

  



 

  37صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  چهارمحال و بختياريآزاد  (ادواري)  استان  دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان  -  1جدول شماره 
  شهرستان محل اجراي آزمون  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

بكار گيري الزامات بهداشت و  514120570030001  پيرايشگر موهاي زائد با موم  مراقبت و زيبايي خدمات  1
 يط كار (خدمات)ايمني در مح

- ارسانف- روجنب- شهركرد  پايان دوره راهنمايي
  لردگان

  گانلرد - فارسان  پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570050001  پيرايشگر مردانه   مراقبت و زيبايي  خدمات  2

- فارسان- بروجن- شهركرد  پايان دوره متوسطه اول ندارد 514220570060001  آرايشگر ناخن  مراقبت و زيبايي  خدمات  3
  لردگان

  بروجن- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات  صنعت  4

  بروجن- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي    تاسيسات  صنعت  5

  سانفار - شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات  صنعت  6

  بروجن- فارسان  پايان دوره اول متوسطه ندارد 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات  صنعت  7

جوشكاري و بازرسي   صنعت  8
  جوش

جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند 
SMAW  

  ردگانل - ارسانف -بروجن  ه راهنماييپايان دور ندارد 721220110120001

تعميركاراتومبيل هاي سواري   صنايع خودرو  صنعت  9
- ارسانف- روجنب- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  بنزيني  

  لردگان

- ارسانف- روجنب- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو  صنعت  10
  لردگان

- ارسانف- روجنب- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010550001  تعويض كار روغن خودروهاي سبك  صنايع خودرو  صنعت  11
  لردگان

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان   برق  صنعت  12
پايان دوره راهنمايي يا 
 پايان دوره اول متوسطه 

- ارسانف- روجنب- شهركرد
  لردگان

- ارسانف- روجنب- شهركرد  پايان راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو  تصنع  13
  لردگان

فرهنگ و   14
  شهركرد  ديپلم ندارد 731320790320001  فروشنده طال و نقره و جواهر  طال و جواهرسازي  هنر



 

  38صفحه   

 
 
 

    1400ماهه اول سال  6استان چهارمحال و بختياري    اوطلبان آزاد  (ادواري)نشاني محل برگزاري آزمون د- 2جدول شماره 
  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر رديف

جنب هالل احمر مركز آموزش شماره يك  بلوار انقالب- شهركرد  برادران  مركز شماره يك شهركرد  شهركرد 1
  038  32220810  شهركرد

 038 34228300  اده روستاي اسالم آبادج- بروجن   درانبرا  مركز شماره دو بروجن  بروجن 2

 038 34342800  لكه سردارانف - لوار شهيد باهنرب - اردل   دو منظوره  مركز شماره سه اردل  اردل 3

 038 34440399  رادرانمركزب- هرك فجر ش- طب صنعتيق- لردگان  برادران  مركزشماره چهار لردگان  لردگان 4

 038 33221690  خ محرم - هالل احمر  خ - فارسان   برادران  انمركز شماره شش فارس  فارسان 5

  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

  39صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  خراسان جنوبيدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 
  شهرستان هاي محل اجراي آزمون  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه  رديف

  بيرجند  پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570010002  آرايشگر و پيرايشگر زنانه  مراقبت و زيبايي خدمات  1

 ندارد  732120530130001  كاربر رايانه *  فناوري اطالعات  خدمات  2
پايان دوره متوسطه اول(پايان دوره 

  بيرجند  راهنمايي)

  يرجندب- سربيشه- قائن- طبس  پايان دوره راهنمايي ندارد ICDL  732120530140001كاربر    فناوري اطالعات  تخدما  3

 ندارد 753120510060002  شلواردوز زنانه   صنايع پوشاك  خدمات  4
پايان دوره اول متوسطه(پايان دوره 

  بيرجند- بشرويه- طبس   راهنمايي)

 ندارد 815320510100001  راسته دوز  صنايع پوشاك  خدمات  5
پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 

  راهنمايي)
- يهبشرو- ربيشهس- رايانس- رمياند- خوسف

  بيرجند

نازك دوز باكد 753220510010002  كاربر نرم افزار الگو سازي لباس  صنايع پوشاك  خدمات  6
753120510010001 

پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره 
  بيرجند  راهنمايي)

- ائنق- ردوسف- ربيشهس- هبندانن- درميان  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  يساتتاس  صنعت  7
  بيرجند- طبس

لوله كش و نصاب وسايل  تاسيسات  صنعت  8
  بيرجند- سربيشه- درميان  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001  بهداشتي  

اب تاسيسات گازلوله كش و نص  تاسيسات  صنعت  9
- ائنق- ردوسف- ربيشهس- هبندانن- درميان  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090220001  رساني ساختمان

  بيرجند- طبس
  بيرجند- يشهسرب- رايانس- رمياند- خوسف  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات  صنعت  10
  درميان- بيرجند  پايان دوره اول متوسطه ندارد 712720090080001  ار وسايل گاز سوز خانگيتعميرك  تاسيسات  صنعت  11

- قائن- درميان- طبس- سرايان- فردوس- بيرجند  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات  صنعت  12
  بشرويه- خوسف

تعميركار دستگاه هاي سرد  تاسيسات  صنعت  13
  بيرجند- سرايان  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090200001  نگي و تجاريكننده خا

  فردوس- قائن- بسط- هبندانن- ربيشهس- درميان  پايان متوسطه اول   ندارد 721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي  صنعت  14

تعميركاراتومبيل هاي سواري  صنايع خودرو  صنعت  15
  بيرجند- بشرويه- ردوسف- ائنق- هبندانن- طبس  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  بنزيني  



 

  40صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  خراسان جنوبيدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 

  شهرستان هاي محل اجراي آزمون  يليمقطع تحص  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه  رديف

  بيرجند- فردوس- خوسف  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو صنعت  16

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان   برق  صنعت  17
پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره اول 

  متوسطه 
-يرجندب- فردوس- بشرويه- ائنق- طبس

  خوسف

- شرويهب- ردوسف- ائنق- هبندانن- طبس  پايان راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو  صنعت  18
  بيرجند

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي   برق  صنعت  19
پايان سوم راهنمايي يا پايان دوره اول  

  بيرجند- ردوسف- بشرويه- قائن- طبس  متوسطه

 ندارد 741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي   برق  نعتص  20
پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره 

  قائن- طبس- بيرجند  متوسطه اول

تعميركار لوازم خانگي برقي  برق  صنعت  21
  بيرجند- سفردو- درميان  پايان دوره راهنمايي   ندارد 741220050100001  حرارتي و گردنده 

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  41صفحه   

  1400ماهه اول سال  6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان خراسان جنوبي ن- 2جدول شماره 

جنسيت  نام مركز  نام شهر رديف
پيش   تلفن  نشاني مركز  پذيرش

  شماره
 056 32213694  سنجش ركزم - لوار شهداي عبادي اداره كل فني و حرفه اي خراسان جنوبي ب - بيرجند   مختلط  مركز سنجش بيرجند 1

 056 32744306  ركز سردارشهيدرادمردم- بتداي شهر اسالميها - لوار امام رضا (ع) ب - فردوس  مختلط  مركز فردوس  فردوس 2

 056 32527601  اده بيرجند قاينج 2كيلومتر  - قاين  مختلط  مركزبرادران قاين  قاين 3

 056 32819055  وسيمانب صداج - بلوارحرم  - طبس   مختلط  مركزبرادران طبس  طبس 4

 056 32777501  انتهاي بلوارجهاد - بشرويه   مختلط  مركزبرادران بشرويه  بشرويه 5

 056 28226330  ميدان آزادي - سرايان   مختلط  مركزبرادران سرايان  سرايان 6

 056 32664421  جنب شهرك صنعتي - سربيشه   مختلط  مركزبرادران سربيشه  سربيشه 7

 056 32123080  داره كشاورزياجنب - لوارشهيد حمزه ايب - اسديه  مختلط  درميانمركزبرادران   درميان 8

 056 26225293  ابلزابتداي جاده  - يدان بسيج م - نهبندان   مختلط  مركزبرادران نهبندان  نهبندان 9

 056 24224861  خيابان شهيد بهشتي  - خوسف   مختلط  مركز برادران خوسف  خوسف 10

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

  42صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 خراسان رضويدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1 جدول شماره 

شهرستان هاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف
  اجراي آزمون

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان   برق صنعت 1
پايان دوره متوسطه  

  باخرز  اول(پايان دوره راهنمايي)

  باخرز  پايان دوره اول متوسطه ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي   برق  صنعت 2

  باخرز  پايان دوره اول متوسطه ندارد 753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك  خدمات 3

  باخرز  پايان دوره اول متوسطه ندارد 611320620060001  مه ايپرورش دهنده قارچ دك  امور زراعي  كشاورزي 4

  باخرز  پايان دوره ابتدايي ندارد 722320410150001  تراشكار   مكانيك  صنعت 5

  باخرز  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات  صنعت 6

 ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات  صنعت 7
پايان دوره اول متوسطه 
  باخرز  (پايان دوره راهنمايي)

تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و   برق  صنعت 8
 ندارد 741220050100001  گردنده 

پايان دوره متوسطه اول 
  باخرز  (پايان دوره راهنمايي) 

  باخرز  ديپلم ندارد 731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  صنايع چرم وپوست و خز  صنعت 9

  باخرز  پايان دوره اول متوسطه ندارد 753120510330001  دوزنده لباس بدون الگو  صنايع پوشاك  خدمات 10

  باخرز  پايان دوره راهنمايي ندارد 753120510060002  شلواردوز زنانه   صنايع پوشاك  خدمات 11

  باخرز  پايان دوره اول متوسطه ندارد 753120510330001  دوزنده لباس بدون الگو  صنايع پوشاك خدمات 12

  باخرز  پايان دوره راهنمايي ندارد 753120510060002  شلواردوز زنانه   صنايع پوشاك  خدمات 13

  باخرز  پايان دوره راهنمايي ندارد 343230300130001  )2طراحي معماري داخلي(درجه  معماري  صنعت 14

  باخرز  پايان دوره اول متوسطه ندارد 324030630120001  تلقيح مصنوعي دام فن ورز  امور دام و ماكيان كشاورزي 15

  باخرز  پايان دوره اول متوسطه ندارد 611220620050001  كشتكار گلخانه هاي خاكي  امور زراعي  كشاورزي 16



 

  43صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 ان رضويخراسدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1 جدول شماره 

شهرستان هاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف
  اجراي آزمون

  باخرز  ديپلم ندارد  712620090130001  لوله كش لوله هاي پليمري(تلفيقي)   تاسيسات صنعت 17

  باخرز  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001  شتي  لوله كش و نصاب وسايل بهدا  تاسيسات  صنعت 18

  بجستان  راهنمايي  ندارد  741120050010001  برقكار ساختمان  برق  صنعت 19

  بجستان  راهنمايي  ندارد  741220050010001  برقكار صنعتي  برق  صنعت 20

  بجستان  اييراهنم  ندارد  741220050030001  مونتاژ كار و نصاب تابلوهاي برق  برق  صنعت 21

  بجستان  راهنمايي  ندارد  731720190110001  پيكر تراش چوبي  صنايع چوب  صنعت 22

  بجستان  راهنمايي  ندارد  731720190050001  منبت معرق كار  صنايع چوب  صنعت 23

24 
فرهنگ و 

  هنر
صنايع دستي (دوخت هاي 

  بجستان  راهنمايي  ندارد  731820810510001  طراح و نقاش روي پارچه  سنتي)

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  751220670310001  2شيريني پز درجه  خدمات تغذيه اي  خدمات 25

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  751220670350001  شيريني پز شيريني هاي خشك  خدمات تغذيه اي  خدمات 26

  بردسكن  ن دوره راهنماييپايا  ندارد  751220670340001  كيك ساز وترساز  خدمات تغذيه اي  خدمات 27

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  712720090010001  تعمير كار كولر گازي خودرو  تاسيسات  صنعت 28

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات  صنعت 29

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  723120010020001  تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني  صنايع خودرو  صنعت 30

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  731820280030001  دوزنده كيف با چرم مصنوعي  صنعت چرم،پوست وخز صنعت 31

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  صنعت چرم،پوست وخز  صنعت 32



 

  44صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 خراسان رضويدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1 اره جدول شم

شهرستان هاي محل اجراي   حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف
  آزمون

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  741120050010001  برقكار ساختمان  برق صنعت 33

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  421220010010001  تعميركاربرق خودرو  صنايع خودرو  صنعت 34

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  741220050010001  برقكار صنعتي  برق  صنعت 35

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  741220050100001  تعمير لوازم خانگي برقي حرارتي وگردنده  برق  صنعت 36

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  731820890060001  رفو گر قالي (مقدماتي)  فرش  فرهنگ وهنر 37

گياهان دارويي وداروهاي   كشاورزي 38
  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  61112105090001  كاربر گياهان دارويي  گياهي

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  723320690030001  مكانيك تراكتور وتيلر  آالت كشاورزي ماشين  كشاورزي 39

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  921511070060001  كارگر فضاي سبز  فناوري محيط زيست  كشاورزي 40

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ردندا  723320690250001  تعميركار تراكتور هاي كشاورزي  ماشين آالت كشاورزي  كشاورزي 41

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي  ندارد  741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي  الكترونيك  صنعت 42

  بردسكن  ديپلم  ندارد  742120030190002  تعميركار سخت افزار تلفن همراه  الكترونيك  صنعت 43

  تايباد  پايان دوره راهنمايي  ندارد  712720090070001  تعمير آبگرمكن ديواري  تاسيسات  صنعت 44

  تايباد  پايان دوره راهنمايي  ندارد  723120010060001  تعمير كار اتومبيل هاي گاز سوز  صنايع خودرو  صنعت 45

  تايباد  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعمير كار اتومبيل هاي سواري  بنزيني   صنايع خودرو  صنعت 46



 

  45صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 خراسان رضويدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1 ماره جدول ش

شهرستان هاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف
  اجراي آزمون

  تايباد  پايان دوره راهنمايي ندارد 741220010010001  تعمير كار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت  47

  تايباد  پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110120001  سرويسكار خودرو  صنايع خودرو  صنعت  48

  تربت جام  سوم راهنمايي ندارد 712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي    تاسيسات  صنعت  49

  تربت جام  سوم راهنمايي ندارد 723120010550001  وغن خودروهاي سبكتعويض كار ر  صنايع خودرو  صنعت  50

  تربت حيدريه  پايان دوره اول متوسطه ندارد 611320610150001  باغبان  امور باغي  كشاورزي  51

  تربت حيدريه  پايان دوره اول متوسطه ندارد 611320620060001  پرورش دهنده قارچ دكمه اي  امور زراعي  كشاورزي  52

  تربت حيدريه  پايان راهنمايي ندارد 731620830330001  برنامه ريز امور هنري در خانواده  هنرهاي تجسمي  هنگ و هنرفر  53

  تربت حيدريه  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731620830210001  نقاش شيشه هاي تزئيني ( ويتراي )  هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر  54

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان   برق  صنعت  55
پايان دوره متوسطه اول(پايان  

  تربت حيدريه  دوره راهنمايي)

  تربت حيدريه  پايان دوره اول متوسطه ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي   برق  صنعت  56

تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و   برق  صنعت  57
 ندارد 741220050100001  گردنده 

پايان پايان دوره متوسطه اول (
  تربت حيدريه  دوره راهنمايي) 

  تربت حيدريه  ديپلم ندارد 741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي   برق  صنعت  58



 

  46صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 خراسان رضويدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1 جدول شماره 

شهرستان هاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  ام استانداردن  گروه  نام خوشه رديف
  اجراي آزمون

  تربت حيدريه  پايان دوره اول متوسطه ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت  59

 ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات  صنعت  60
سطه (پايان پايان دوره اول متو

  تربت حيدريه  دوره راهنمايي)

  تربت حيدريه  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات  صنعت  61

تعميركار دستگاه هاي سرد   تاسيسات  صنعت  62
  تربت حيدريه  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090200001  كننده خانگي و تجاري

لوله كش،نصاب و تعميركار سيستمهاي   تاسيسات  نعتص  63
  تربت حيدريه  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090010001  تبادل حرارت و پكيج شوفاژ گازي

نصاب  وتعميركار كولرهاي گازي   تاسيسات  صنعت  64
  تربت حيدريه  پايان دوره اول متوسطه ندارد  752720090100001  پنجره اي واسپيلت

  تربت حيدريه  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731720190170001  مشبك كار  صنايع چوب  عتصن  65

  تربت حيدريه  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731720190030001  معرق كار چوب(مقدماتي)  صنايع چوب  صنعت  66

  ربت حيدريهت  پايان دوره اول متوسطه ندارد 752220190220002  نصاب كابينت چوبي  صنايع چوب  صنعت  67

  تربت حيدريه  پايان دوره راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو  صنعت  68

تعميركاراتومبيل هاي سواري   صنايع خودرو  صنعت  69
  تربت حيدريه  پايان دوره اول متوسطه ندارد 723120010020001  بنزيني  

  تربت حيدريه  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو  صنعت  70

 3Dطراح معماري با نرم افزار  معماري  صنعت  71
Max  

  تربت حيدريه  پايان دوره متوسطه اول  ندارد 343230300080002

  ت حيدريهترب  پايان دوره اول متوسطه ندارد 431320450010001  حسابدار حقوق و دستمزد  امور مالي و بازرگاني  خدمات  72

- برنامه ريز امور اقتصادي   خدمات آموزشي  خدمات  73
  تربت حيدريه  ديپلم ندارد 532220490010001  اجتماعي خانواده



 

  47صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 خراسان رضويدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1 جدول شماره 

شهرستان هاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  استانداردنام   گروه  نام خوشه رديف
  اجراي آزمون

مدير آموزشگاه فني و حرفه اي   خدمات آموزشي خدمات  74
  تربت حيدريه  پايان دوره اول متوسطه ندارد 134530490020001  آزاد

 ندارد 512020670050001  آشپز  خدمات تغذيه اي  خدمات  75
متوسطه (پايان  پايان دوره اول

  تربت حيدريه  دوره راهنمايي)

  تربت حيدريه  پايان دوره راهنمايي ندارد 512020670600001  برنامه ريز امور تغذيه خانواده  خدمات تغذيه اي  خدمات  76

  تربت حيدريه  پايان دوره اول متوسطه ندارد 751220670310001  2شيريني پز درجه   خدمات تغذيه اي  خدمات  77

  تربت حيدريه  پايان دوره راهنمايي ندارد 7531051007  دوخت مانتو بدون الگو   صنايع پوشاك  اتخدم  78

  تربت حيدريه  پايان دوره اول متوسطه ندارد 753120510330001  دوزنده لباس بدون الگو  صنايع پوشاك  خدمات  79

  تربت حيدريه  راهنمايي پايان دوره ندارد 753120510060002  شلواردوز زنانه   صنايع پوشاك  خدمات  80

-Eشهروند الكترونيكي (  فناوري اطالعات  خدمات  81
Citizen)  

  تربت حيدريه  پايان دوره اول متوسطه ندارد 351130530840001

شيريني پزي بدون فر (اجاق   خدمات تغذيه اي  خدمات  82
  تربت حيدريه  پايان دوره راهنمايي ندارد 751220670310021  كاري)

  تربت حيدريه  پايان دوره راهنمايي ندارد 753120510280001  خياط لباس زير زنانه  يع پوشاكصنا  خدمات  83

  تربت حيدريه  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور)  صنايع خودرو  صنعت  84

ايان پايان دوره اول متوسطه (پ  ندارد  741120050010001  برقكار ساختمان  برق  صنعت  85
  جغتاي   دوره راهنمايي)

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي   برق  صنعت  86
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  جغتاي   دوره راهنمايي)



 

  48صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 خراسان رضويدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1 جدول شماره 
شهرستان هاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  خوشهنام  رديف

  اجراي آزمون
  جغتاي   )پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي ندارد 741220050030001  مونتاژكار ونصاب تابلوهاي برق  برق صنعت  87

  جغتاي   )پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي ندارد 732120530150001  كاربر اتوماسيون اداري  فناوري اطالعات  خدمات  88

  جغتاي   )پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي ندارد 731820280030001  دوزنده كيف با چرم مصنوعي  صنايع چرم وپوست وخز  صنعت  89

  جغتاي   )پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي ندارد 731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  صنايع چرم وپوست وخز  صنعت  90

  جغتاي   پايان دوره راهنمايي  ندارد7231020010020000  تعمير كار اتومبيل هاي سواري بنزيني  صنايع خودرو  صنعت  91

  اي جغت  پايان دوره راهنمايي  ندارد 753120510020001  دوزنده چادر و مقنعه  پوشاك  خدمات  92

جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند   جوشكاري و بازرسي جوش  صنعت  93
SMAW  

  جوين  پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110120001

  جوين  پايان دوره اول متوسطه ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق  صنعت  94

  جوين  پايان دوره راهنمايي ندارد 741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي   برق  صنعت  95

تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و   برق  صنعت  96
  جوين  پايان دوره راهنمايي ندارد 741220050100001  گردنده 

  جوين  پايان دوره راهنمايي ندارد 721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي  صنعت  97

  جوين  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني   خودروصنايع   صنعت  98

  جوين  ديپلم ندارد 324030630120001  فن ورز تلقيح مصنوعي دام  اموردام وماكيان  كشاورزي  99

  نجوي  كارداني ندارد  712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي    تاسيسات  صنعت  100

  درگز  سوم راهنمايي  ندارد  PLC  313930310040001كارور   برق  صنعت  101

  درگز  سوم راهنمايي  ندارد  741220050010091  نصب سيستم زمين حفاظتي(اجراي ارتينگ)  برق صنعت  102

  درگز  سوم راهنمايي  ندارد  723120010070001  تون آپ (تنظيم كار موتور)  مكانيك  صنعت  103



 

  49صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 خراسان رضويفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان د - 1 جدول شماره 

  شهرستان هاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف
  اجراي آزمون

  درگز  سوم راهنمايي  ندارد  723120010180001  تعميركار برق  خودرو  مكانيك صنعت  104
  سرخس  پايان دوره راهنمايي  ندارد  SMAW  721220110120001جوشكارسازه هاي فوالدي با فرايند   جوشكاري  صنعت  105
  سرخس  پايان دوره راهنمايي   ندارد  712620290030001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي  ساختمان  صنعت  106

پايان دوره راهنمايي يا پايان   ندارد  741120050010001  برقكار ساختمان     برق  صنعت   107
  سرخس  دوره اول متوسطه

  سرواليت  پايان دوره راهنمايي  ندارد  753620280050001  چرخكار پستايي كفش ورزشي  صنايع چرم وپوست و خز  صنعت  108
  سرواليت  اييدوره ابتد  ندارد  753120280010001  دوزنده دستكش چرمي  صنايع چرم وپوست و خز  صنعت  109

جوشكاري و بازرسي   صنعت  110
  سرواليت  پايان دوره راهنمايي  ندارد  SMAW  721220110120001جوشكارسازه هاي فوالدي با فرايند   جوش

  سرواليت  پايان دوره راهنمايي  ندارد  7412205003000  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق  صنعت  111

جوشكاري و بازرسي   صنعت  112
  قوچان  پايان دوره راهنمايي ندارد SMAW  721220110120001كارسازه هاي فوالدي با فرآيند جوش  جوش

  قوچان  پايان دوره اول متوسطه ندارد 721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي  صنعت  113
  قوچان  وره راهنماييپايان د ندارد 723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور)  صنايع خودرو  صنعت  114
  قوچان  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو  صنعت  115
  قوچان  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني    صنايع خودرو  صنعت  116
  قوچان  پايان دوره راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو  صنعت  117

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان  برق  صنعت  118
پايان دوره اول متوسطه( پايان 

  قوچان  دوره راهمايي)

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي   برق  صنعت  119
پايان دوره اول متوسطه( پايان 

  قوچان  دوره راهمايي)



 

  50صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 رضوي خراسان استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه - 1  شماره جدول

شهرستان هاي   حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف
  محل اجراي آزمون

 كشاورزي  120
گياهان دارويي و 
 ندارد 611121050910001  گياهان داروييكاربر   داروهاي گياهي

پايان دوره اول متوسطه( پايان 
  قوچان  دوره راهمايي)

  قوچان  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات  صنعت  121
  قوچان  اول متوسطهپايان دوره  ندارد 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات  صنعت  122
  قوچان  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي   تاسيسات  صنعت  123
  قوچان  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات  صنعت  124
  قوچان  پايان دوره راهنمايي ندارد 741220050100001  تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده   برق  صنعت  125

 ندارد 753120510060002  شلوار دوز زنانه  صنايع پوشاك  خدمات  126
پايان دوره اول متوسطه( پايان 

  قوچان  دوره راهمايي)

 ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي و تجاري  تاسيسات  صنعت  127
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  كاشمر  راهنمايي) دوره

  كاشمر  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات  صنعت  128
  كاشمر  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات  صنعت  129

 ندارد 723120010020001  تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني    صنايع خودرو  صنعت  130
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  كاشمر  دوره راهنمايي)

  كاشمر  سوم راهنمايي ندارد 723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور)  صنايع خودرو  صنعت  131

 ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو  صنعت  132
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  كاشمر  ي)دوره راهنماي

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان   برق  صنعت  133
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  كاشمر  دوره راهنمايي)

 ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو  صنعت  134
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  كاشمر  دوره راهنمايي)

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي   برق  صنعت  135
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  كاشمر  دوره راهنمايي)



 

  51صفحه   

 
 

  1400ماهه اول سال  6 رضوي خراسان استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه - 1  شماره جدول
  شهرستان هاي محل اجراي آزمون  حصيليحداقل مدرك ت پيش نياز كد استاندارد  نام استاندارد گروه نام خوشه رديف

 ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت  136
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  كاشمر  دوره راهنمايي)

 ندارد 741220050100001  تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده   برق  صنعت  137
ن پايان دوره اول متوسطه (پايا

  كاشمر  دوره راهنمايي)

  كاشمر  پايان دوره راهنمايي -  921511070060001  كارگر فضاي سبز  فناوري محيط زيست  كشاورزي  138

 ندارد 524920450010031  مقدماتي  KABكارافريني با رويكرد   امور مالي و بازرگاني  خدمات  139
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  كاشمر  دوره راهنمايي)

  كالت  ديپلم      741220050010091  نصب سيستم زمين حفاظتي (اجراي ارتينگ)  برق     140

  كالت  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010180001  تعمير كاربرق خودرو  صنايع حودرو  صنعت  141

  كالت  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني  صنايع حودرو  صنعت  142

  كالت  پايان دوره راهنمايي ندارد 741220050030001  مونتاژكار ونصاب تابلو هاي برق  برق  صنعت  143

  كالت  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010070001  تون آپ( تنظيم كار موتور  صنايع حودرو  صنعت  144

  كالت  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010070001  مكانيك تراكتور وتيلر  ماشين آالت كشاورزي  كشاورزي  145

  گناباد  پايان دوره راهنمايي  ندارد  731420150230001  سفالگر با چرخ پايي و برقي  سراميك  صنعت  146

  گناباد  پايان دوره راهنمايي   ندارد  811420290020011  سازنده لوله هاي سيماني  ساختمان  صنعت  147

  گناباد  پايان دوره راهنمايي   ندارد  711920290030001  داربست بند  ساختمان  صنعت  148

  گناباد  پايان دوره راهنمايي  ندارد  723120010030091  كاربا دستگاههاي عيب ياب خودرو  صنايع خودرو  صنعت  149

  گناباد  پايان دوره راهنمايي  ندارد  723120010030101  تعمير سيستم جرقه زني  صنايع خودرو  صنعت  150

  گناباد  ديپلم  ندارد  723120010030251  اربرد كامپيوتر درخودروك  صنايع خودرو  صنعت  151



 

  52صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 رضوي خراسان استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه - 1  شماره جدول
ن هاي محل شهرستا  حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف

  اجراي آزمون

پايان دوره اول متوسطه (پايان   ندارد  431120450070001  كمك حسابدار  امور مالي و بازرگاني خدمات  152
  گناباد  سوم راهنمايي)

  مشهد  ديپلم ندارد 511320550150001  راهنماي محلي بومي  گردشگري  خدمات  153

  مشهد  ديپلم ندارد 511320550100001  راهنماي عمومي گردشگري  گردشگري  خدمات  154

  مشهد  ديپلم ندارد 511320550010001  راهنماي گردشگري سالمت  گردشگري  خدمات  155

  مشهد  ديپلم ندارد 511320550080001  راهنماي طبيعت گردي (اكونوريسم)  گردشگري  خدمات  156

  مشهد  ديپلم ندارد 511320550070001  راهنماي موزه  گردشگري  خدمات  157

  مشهد  ديپلم ندارد 511320550060021  راهنماي گردشگري به زبان انگليسي مقدماتي  گردشگري  اتخدم  158

  مشهد  ديپلم ندارد 422420510070001  كارمند پذيرش هتل  هتلداري  خدمات  159

  مشهد  ديپلم ندارد 515120510010001  مدير خانه داري (اقامت)  هتلداري  خدمات  160

  مشهد  ديپلم ندارد 512020590020001  2درجه آشپز هتل   هتلداري  خدمات  161

  مشهد  ديپلم ندارد 513220590020001  متصدي كافي شاپ در هتل  هتلداري  خدمات  162

  مشهد  پايان دوره متوسطه اول  ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان   برق  صنعت  163

  مشهد  ول متوسطهپايان دوره ا ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي   برق  صنعت  164

  مشهد  پايان دوره راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو  صنعت  165

  مشهد  پايان دوره اول متوسطه ندارد 723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني    صنايع خودرو  صنعت  166

  مشهد  پايان دوره اول متوسطه دندار 752220190020001  درودگر  صنايع چوب  صنعت  167

  مشهد  پايان دوره اول متوسطه ندارد 722320410000011  دريل كاري و اره كار ي  مكانيك صنعت  168



 

  53صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 رضوي خراسان استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه - 1  شماره جدول

شهرستان هاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  ام استانداردن  گروه  نام خوشه رديف
  اجراي آزمون

  مشهد  كارداني ندارد  712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي    تاسيسات صنعت  169
  مشهد  پايان دوره اول متوسطه ندارد 722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك  صنعت  170

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان   رقب  صنعت  171
پايان دوره متوسطه اول(پايان  

  چناران  دوره راهنمايي)

  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي   برق  صنعت  172
  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد 753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك  خدمات  173
  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد 611320620060001  پرورش دهنده قارچ دكمه اي  امور زراعي  كشاورزي  174
  چناران  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات  صنعت  175

 ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات  صنعت  176
دوره اول متوسطه (پايان پايان 

  چناران  دوره راهنمايي)

 ندارد 741220050100001  تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده   برق  صنعت  177
پايان دوره متوسطه اول (پايان 

  چناران  دوره راهنمايي) 

صنايع چرم وپوست و   صنعت  178
  چناران  مديپل ندارد 731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  خز

  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد 753120510330001  دوزنده لباس بدون الگو  صنايع پوشاك  خدمات  179
  چناران  پايان دوره راهنمايي ندارد 753120510060002  شلواردوز زنانه   صنايع پوشاك  خدمات  180
  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد 324030630120001  فن ورز تلقيح مصنوعي دام  امور دام و ماكيان  كشاورزي  181
  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد 611220620050001  كشتكار گلخانه هاي خاكي  امور زراعي  كشاورزي  182
  چناران  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي    تاسيسات  صنعت  183
  چناران  راهنمايي  ندارد  741220050030001  نتاژ كار و نصاب تابلوهاي برقمو  برق  صنعت  184

 
 
 
  
 



 

  54صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 رضوي خراسان استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه - 1  شماره

شهرستان هاي محل   ليحداقل مدرك تحصي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف
  اجراي آزمون

  چناران  راهنمايي  ندارد  731720190050001  منبت معرق كار  صنايع چوب صنعت  185

صنايع دستي (دوخت   فرهنگ و هنر  186
  چناران  راهنمايي  ندارد  731820810510001  طراح و نقاش روي پارچه  هاي سنتي)

  چناران  پايان دوره راهنمايي  ندارد  751220670310001  2شيريني پز درجه  خدمات تغذيه اي  خدمات  187

  چناران  پايان دوره راهنمايي  ندارد  751220670350001  شيريني پز شيريني هاي خشك  خدمات تغذيه اي  خدمات  188

  چناران  پايان دوره راهنمايي  ندارد  751220670340001  كيك ساز وترساز  خدمات تغذيه اي  خدمات  189

  چناران  پايان دوره راهنمايي  ندارد  712720090010001  كار كولر گازي خودروتعمير   تاسيسات  صنعت  190
  چناران  پايان دوره راهنمايي  ندارد  723120010020001  تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني  صنايع خودرو  صنعت  191

صنعت چرم،پوست   صنعت  192
  چناران  وره راهنماييپايان د  ندارد  731820280030001  دوزنده كيف با چرم مصنوعي  وخز

صنعت چرم،پوست   صنعت  193
  چناران  پايان دوره راهنمايي  ندارد  731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  وخز

  چناران  پايان دوره راهنمايي  ندارد  421220010010001  تعميركاربرق خودرو  صنايع خودرو  صنعت  194
  چناران  پايان دوره راهنمايي  ندارد  731820890060001  رفو گر قالي (مقدماتي)  فرش  فرهنگ وهنر  195

گياهان دارويي   كشاورزي  196
  چناران  پايان دوره راهنمايي  ندارد  61112105090001  كاربر گياهان دارويي  وداروهاي گياهي

ماشين آالت   كشاورزي  197
  چناران  پايان دوره راهنمايي  ندارد  723320690030001  مكانيك تراكتور وتيلر  كشاورزي

  چناران  پايان دوره راهنمايي  ندارد  921511070060001  كارگر فضاي سبز  فناوري محيط زيست  كشاورزي  198
  چناران  پايان دوره راهنمايي  ندارد  741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي  الكترونيك  صنعت  199
  چناران  دوره راهنماييپايان  ندارد 721220110120001  سرويسكار خودرو  صنايع خودرو  صنعت  200

  



 

  55صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 رضوي خراسان استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه - 1  شماره

شهرستان هاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف
  اجراي آزمون

  چناران  سوم راهنمايي ندارد 723120010550001  تعويض كار روغن خودروهاي سبك  روصنايع خود صنعت  201

  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد 611320610150001  باغبان  امور باغي  كشاورزي  202

  چناران  سطهپايان دوره اول متو ندارد 731620830210001  نقاش شيشه هاي تزئيني ( ويتراي )  هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر  203

  چناران  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090200001  تعميركار دستگاه هاي سرد كننده خانگي و تجاري  تاسيسات  صنعت  204

  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد  752720090100001  نصاب  وتعميركار كولرهاي گازي پنجره اي واسپيلت  تاسيسات  صنعت  205

  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731720190170001  مشبك كار  وبصنايع چ  صنعت  206

  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731720190030001  معرق كار چوب(مقدماتي)  صنايع چوب  صنعت  207

  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد 752220190220002  نصاب كابينت چوبي  صنايع چوب  صنعت  208

مور مالي و ا  خدمات  209
  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد 431320450010001  حسابدار حقوق و دستمزد  بازرگاني

 ندارد 512020670050001  آشپز  خدمات تغذيه اي  خدمات  210
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  چناران  دوره راهنمايي)

  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد 751220670310001  2شيريني پز درجه   خدمات تغذيه اي  خدمات  211

  چناران  پايان دوره راهنمايي ندارد 7531051007  دوخت مانتو بدون الگو   صنايع پوشاك  خدمات  212

  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد 753120510330001  دوزنده لباس بدون الگو  صنايع پوشاك  خدمات  213

  چناران  پايان دوره راهنمايي ندارد 753120510060002  ه شلواردوز زنان  صنايع پوشاك  خدمات  214

  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد E-Citizen)  351130530840001شهروند الكترونيكي (  فناوري اطالعات  خدمات  215

  چناران  پايان دوره راهنمايي ندارد 753120510280001  خياط لباس زير زنانه  صنايع پوشاك خدمات  216

  



 

  56صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 رضوي خراسان استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه - 1  شماره لجدو
شهرستان هاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف

  اجراي آزمون
  چناران  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010070001  وتور)تون آپ (تنظيم كارم  صنايع خودرو صنعت  217

 ندارد 732120530150001  كاربر اتوماسيون اداري  فناوري اطالعات  خدمات  218
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  چناران  دوره راهنمايي)

جوشكاري و   صنعت  219
  چناران  پايان دوره راهنمايي ندارد SMAW  721220110120001جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند   بازرسي جوش

  چناران  پايان دوره راهنمايي ندارد 721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي  صنعت  220
  چناران  سوم راهنمايي  ندارد  PLC  313930310040001كارور   برق  صنعت  221
  چناران  سوم راهنمايي  ندارد  741220050010091  نصب سيستم زمين حفاظتي(اجراي ارتينگ)  برق  صنعت  222

امور مالي و   خدمات  223
 ندارد 524920450010031  مقدماتي  KABكارافريني با رويكرد   بازرگاني

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  چناران  دوره راهنمايي)

  نچنارا  ديپلم      741220050010091  نصب سيستم زمين حفاظتي (اجراي ارتينگ)  برق  صنعت  224

امور مالي و   خدمات  225
پايان دوره اول متوسطه (پايان   ندارد  431120450070001  كمك حسابدار  بازرگاني

  چناران  سوم راهنمايي)

  چناران  ديپلم ندارد 515120510010001  مدير خانه داري (اقامت)  هتلداري  خدمات  226
  چناران  ديپلم دندار 513220590020001  متصدي كافي شاپ در هتل  هتلداري  خدمات  227
  چناران  پايان دوره اول متوسطه ندارد 752220190020001  درودگر  صنايع چوب  صنعت  228

امور مالي و   خدمات  229
 ندارد 431120450050002  كاربر نرم افزار مالي   بازرگاني

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  چناران  دوره راهنمايي)

امور مالي و   خدمات  230
 ندارد 333130450030001  ست ترخيص محصول سرپر  بازرگاني

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  چناران  دوره راهنمايي)

امور مالي و   خدمات  231
 ندارد 421120450030001  كاربر امور بانكي   بازرگاني

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  چناران  دوره راهنمايي)

امور مالي و   خدمات  232
 ندارد 322330450070001  ت مسئول سفارشا  بازرگاني

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  چناران  دوره راهنمايي)



 

  57صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 رضوي خراسان استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه - 1  شماره

شهرستان هاي محل اجراي   تحصيليحداقل مدرك   پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف
  آزمون

  چناران  اول متوسطه پايان دوره  ندارد431120450070001  كمك حسابدار   امور مالي و بازرگاني خدمات  233

 ندارد732120530130001  كاربر رايانه  امور مالي و بازرگاني  خدمات  234
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  چناران  دوره راهنمايي)

  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد 611320610150001  باغبان  امور باغي  شاورزيك  235

  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد 611320620060001  پرورش دهنده قارچ دكمه اي  امور زراعي  كشاورزي  236

  نيشابور  اول متوسطه پايان دوره ندارد 611220620050001  كشتكار گلخانه هاي خاكي  امور زراعي  كشاورزي  237

سطح )KABكارآفريني با رويكرد   امور مالي و بازرگاني  خدمات  238
  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد524920450010031  مقدماتي)

  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد134530490020001  مدير آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد  خدمات آموزشي  خدمات  239

  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك  دماتخ  240

  نيشابور  پايان دوره راهنمايي   ندارد753420510020001  دوزنده لباس مبل  صنايع پوشاك  خدمات  241

  نيشابور  پايان دوره راهنمايي ندارد815320510100001  راسته دوز  صنايع پوشاك  خدمات  242

  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد753420190010002  رويه كوب مبل چوبي  صنايع چوب  صنعت  243

  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد731720190170001  مشبك كار  صنايع چوب  صنعت  244

  نيشابور  ل متوسطهپايان دوره او ندارد731720190250001  2معرق كار چوب ( بدون قالب ) درجه   صنايع چوب  صنعت  245

  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد731720190030001  معرق كار چوب(مقدماتي)  صنايع چوب  صنعت  246

  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد731720190010002  منبت كار دستي   صنايع چوب  صنعت  247

  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد752220190220002  نصاب كابينت چوبي  صنايع چوب  صنعت  248

  



 

  58صفحه   

  1400ماهه اول سال  6 رضوي خراسان استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه - 1  شماره
شهرستان هاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف

  اجراي آزمون
  نيشابور  پايان دوره راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت  249
  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد 723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني    صنايع خودرو  صنعت  250
  نيشابور  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010550001  تعويض كار روغن خودروهاي سبك  صنايع خودرو  صنعت  251

  نيشابور  ديپلم ندارد 723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور)  صنايع خودرو  صنعت  252

  نيشابور  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو  صنعت  253
  نيشابور  ديپلم ندارد 731820750110001  گيوه باف  صنايع دستي (بافت)  فرهنگ و هنر  254

صنايع دستي (دوخت هاي   فرهنگ و هنر  255
  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731820810560001  قالب دوز  سنتي)

  نيشابور  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810040002  ابريشم دوز  صنايع دستي (دوختهاي سنتي)  فرهنگ و هنر  256

  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731820810460001  سوزن دوز سنتي  نايع دستي (دوختهاي سنتي)ص  فرهنگ و هنر  257
  نيشابور  ديپلم ندارد 731820750280001  بافنده پوشاك دوميل  صنايع دستي(بافت)  فرهنگ و هنر  258
  نيشابور  راهنماييپايان دوره  ندارد 731820750190001  گليم باف  صنايع دستي(بافت)  فرهنگ و هنر  259
  نيشابور  پايان دوره راهنمايي ندارد 921511070060001  كارگر فضاي سبز  فناوري محيط زيست  كشاورزي  260
  نيشابور  پايان دوره راهنمايي ندارد ICDL  732120530140001كاربر    فناوري اطالعات  خدمات  261

گياهان دارويي و داروهاي   كشاورزي  262
  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد 611121050910001  داروييكاربر گياهان   گياهي

  نيشابور  پايان دوره ابتدايي ندارد 311830300010001  نقشه كش عمومي ساختمان  معماري  صنعت  263
  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد  713120300010002  نصاب كاغذ ديواري ، موكت و پاركت   معماري  صنعت  264
  نيشابور  پايان دوره ابتدايي ندارد 722320410150001  تراشكار   مكانيك  نعتص  265
  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد 722320410000011  دريل كاري و اره كار ي  مكانيك  صنعت  266
  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد 722320410200001  فرزكار   مكانيك صنعت 267
  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731620830210001  نقاش شيشه هاي تزئيني ( ويتراي )  رهاي تجسميهن  فرهنگ و هنر 268



 

  59صفحه   

  
  

  1400ماهه اول سال  6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  خراسان رضوي ن- 2جدول شماره 
  رهپيش شما  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر رديف

  051  54825150  نب پمپ بنزينج- بتداي جاده تربت جاما- باخرز  دومنظوره  باخرز باخرز  ١
  051  56526411  اي بلوارشريعتيانته -بجستان  دومنظوره  بجستان  بجستان  ٢
  051  55421480  وبروي بنيادشهيدر- خيابان محيط زيست –خيابان قائم  -بردسكن  دومنظوره  بردسكن  بردسكن  ٣
 051 34724192  بتداي جاده باخرزا- يدان ابونصر باخرزيم- تايباد  دومنظوره  ادتايب  تايباد  ٤

  051  52530680  اه دخترانه شهيد رفعتيبعد از خوابگ- زادگانآخر خيابان آ- تربت جام  دومنظوره  تربت جام   تربت جام  ٥
  051  52277903  بتداي جاده خوافا- تربت حيدريه  دومنظوره  تربت حيدريه  تربت حيدريه  ٦
  051  45623170  عد از پمپ بنزينب-ابتداي شهرجغتاي  دومنظوره  جغتاي  جغتاي  ٧
  051     اصلي حاشيه خيابان- رازي  دومنظوره  جوين  جوين  ٨
  051  46132257  وبروي بنياد مسكنر - يابان شهيد بهشتي خ - چناران  دومنظوره  چناران  چناران  ٩
  051  54226095  گ سراي ارشادلوار فرهنگ روبروي فرهنب -خواف  دومنظوره  خواف  خواف  ١٠
  051  46238006  اهرجنب پليس - وچانق - جاده درگز  5يلومتر ك-درگز  دومنظوره  درگز  درگز  ١١
  051  56222383  نب پمپ بنزينج - رسيده به ميدان بسيج ن - رشتخوار  دومنظوره  رشتخوار  رشتخوار  ١٢
  051  44413803  تربيت معلمروي دانشگاه روب -وحيدشهرت - سبزوار  دومنظوره  سبزوار  سبزوار  ١٣
  051  34521564  نب مسجد امام علي(ع)ج -2اسدارانپ - لوار پاسدارانب -سرخس  دومنظوره  سرخس  سرخس  ١٤
  051  34630091  جنب پليس راه - فريمان   دومنظوره  فريمان  فريمان  ١٥
  051  43522446  لع غربي كارخانه قندض-شهرفيروزه  دومنظوره  فيروزه  فيروزه  ١٦
  051  47241851  نب پست برقج  -رسيده به ميدان الغديرن- لوار بسيج ب - قوچان  دومنظوره  قوچان  قوچان  ١٧
  051  55250644  عدازدانشگاه پيام نورب- لوارسيد مرتضيب- كاشمر  دومنظوره  كاشمر  كاشمر  ١٨
  051  34724192 نب اداره بهزيستي ج - ري ميدان شهردا - خميني  خيابان امام - كالت  دومنظوره  كالت  كالت  ١٩

 
 



 

  60صفحه   

  
  

  1400ماهه اول سال  6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  خراسان رضوي ن- 2جدول شماره 

  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر رديف

  051  57287919  يابان مهارتخ- هرك شهيد مدني بيلندش - گناباد   دومنظوره  گناباد گناباد  ٢٠
  051  38797010  لوار شهيدكاوهب -يدان تلويزيون م - مشهد   دومنظوره  1شماره   مشهد  ٢١
  051  32787021  بتداي بلوار شهيد قرنيا  - يدان فردوسي م - مشهد   دومنظوره   2شماره   مشهد  ٢٢
  051  35241002  6و4ين صادقيهب- لوار صادقيهب- لهيها- مشهد  دومنظوره   3شماره   مشهد  ٢٣
  051  37266661  ميدان فردوسي - مشهد   خواهران  (ويژه خواهران) 4 شماره  مشهد  ٢٤
  051  38783174  بتداي بلوار فضل بن شاذانا -يدان تلويزيون م - مشهد   دومنظوره   5شماره   مشهد  ٢٥
  051  37268061  27يصادق- لوار شهيد صادقي ب  - مشهد   دومنظوره   6شماره   مشهد  ٢٦
  051  56727321  لوار كشاورز ب- يدان شهدام -خميني  خيابان امام - آباد فيض   دومنظوره  مه والت  مه والت  ٢٧
  051  43224488  بتداي روستاي اسد آبادا - قدمگاه   دومنظوره  زبرخان  نيشابور  ٢٨
  051  42073009  يده به شهر چكنهنرس- سرواليت  دومنظوره  سرواليت  نيشابور  ٢٩
  051  42610117  ضلع جنوبي ورزشگاه انقالب –ازان بلوار جانب –نيشابور   دومنظوره  نيشابور  نيشابور  ٣٠



 

  61صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  خراسان شماليدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1جدول شماره 
  شهرستان محل برگزاري آزمون  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

  اسفراين  پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570050001  پيرايشگر مردانه  مراقبت زيبايي خدمات  1

  اسفراين  پايان دوره متوسط اول ندارد 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات  صنعت  2
  اسفراين  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090010001  تعميركار كولر گازي خودرو  تاسيسات  صنعت  3

  اسفراين پايان دوره راهنمايي - 921511070060001  كارگر فضاي سبز  فناوري محيط زيست  كشاورزي  4

  جاجرم  پايان دوره راهنمايي ندارد 741220050030001  مونتاژكارونصاب تابلوهاي برق  برق  صنعت  5
  شيروان  پايان دوره راهنمايي ندارد 753120510230002  نازك دوز مردانه  صنايع پوشاك  خدمات  6

  بجنورد پايان دوره راهنماي - 722320410200001  فرز كار  مكانيك  صنعت  7

  بجنورد پايان دوره راهنمايي - 731720190250001  2معرق كار چوب ( بدون قالب ) درجه   صنايع چوب  صنعت  8
  بجنورد  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو  صنايع خودرو  صنعت  9
  بجنورد  پايان دوره ابتدايي دارد 712620090020001  لوله كش گاز خانگي و تجاري  ساختمان  صنعت  10

جوشكاري و بازرسي  صنعت  11
  بجنورد  پايان دوره راهنمايي ندارد SMAW  721220110120001جوشكار سازهاي فوالدي با فرآيند   جوش



 

  62صفحه   

  1400ماهه اول سال  6برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  خراسان شمالي  نشاني محل- 2جدول شماره 

  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر رديف

 اسفراين  1
 - مركز شماره چهار (برادران

  58  37267800  نب بيمارستانج- يدان ابن سينام-بلوار امام رضا  دومنظوره  شهيد رحيم زاده)

  جاجرم  2
شهيد  - مركز شماره پنج (برادران

 -  32277631   جاجرم ، بلوار امام خميني . جنب ناحيه مقاومت سپاه  دومنظوره  عزيز زاده)
32277444  58  

  شيروان  3
- مركز شماره سه شيروان (شهيد

  58  36244499  بلوار مهارت –انتهاي خيابان دانشگاه   دومنظوره  حاجيلو )

  بجنورد  4
 - ه يك بجنورد (شهيدمركز شمار

  58  32413994  وچه مهارتك-شهريور شمالي 17انتهاي خيابان   دومنظوره  توكلي زاده)

  



 

  63صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  خوزستاندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  -  1جدول شماره 

  شهرستان هاي محل آموزش  مقطع تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  ناسيسات صنعت  1
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090010001  تعميركار كولر گازي خورو  ناسيسات  صنعت  2
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090070001  گرمكن ديواريتعميركار اب  ناسيسات  صنعت  3
  اهواز  پايان دوره اول متوسطه ندارد 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  ناسيسات  صنعت  4
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090200001  تعمير كار دستگاههاي سرد كننده خانگي وتجاري  ناسيسات  صنعت  5
  اهواز  پايان متوسطه اول ندارد 721420250010001  دري وپنجره ساز پروفيل اهني  صنايع فلزي  صنعت  6
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410150001  تراشكار  مكانيك  صنعت  7
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410200001  فرز كار  مكانيك  صنعت  8
  اهواز  پايان دوره راهنمايي 2ياتراشكار درجه2فرز كاردرجه  722420410010001  بزار تيز كنا  مكانيك  صنعت  9
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعمير كار اتومبيل سواري بنزيني  صنايع خودرو  صنعت  10
  اهواز  ان دوره راهنماييپاي ندارد 723120010070001  تون آپ (تنظيم كار موتور)  صنايع خودرو  صنعت  11 
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 731420150230001  سفالگري با چرخ پايي وبرقي  سراميك  صنعت  12
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان  برق  صنعت  13
  اهواز  ن دوره راهنماييپايا ندارد 741220010010001  تعمير كار برق خودرو  صنايع خودرو  صنعت  14
  اهواز  پايان دوره راهنماي ا اول متوسطه ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي  برق  صنعت  15
  اهواز  پايان دوره اول متوسطه ندارد 741220050030001  مونتازونصاب تابلوهاي برق  برق  صنعت  16
  اهواز  پايان دوره اول متوسطه ندارد 742120030010001  الترونيك كار صنعتي  الكترونيك  صنعت  17
  اهواز  پايان دوره اول متوسطه ندارد 742120030070001  تعمير كار تلفن روميزي وارتباطات داخلي  الكترونيك  صنعت  18
  اهواز  پايان دوره اول متوسطه ندارد 742120030090001  وپالسما)lcdتعمير كار تلويزيون هاي پيشرفته(  الكترونيك  صنعت  19
  اهواز  ديپلم ندارد 742120030190002  تعمير كار سخت افزار تلفن همراه  الكترونيك  صنعت  20

  تاسيسات  صنعت  21
نصاب وتعمير كار كولرهاي گازي پنجره اي 

  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 752720090100001  واسپيلت
 



 

  64صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  خوزستان(ادواري)  استان   دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد -  1جدول شماره 

  شهرستان هاي محل آموزش  مقطع تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

22  
  ساختمان صنعت

سازنده ونصاب در و پنجره با پروفيل 
upvc اهواز  ديپلم ندارد 814220290010001  و شيشه دو جداره  

  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 721120330030001  2ريخته گر درجه   متالوژي  عتصن  23

  جوشكاري  صنعت  24
جوشكاري مخازن فوالدي با فرايتد 

smaw  721220110140001 اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد  
 

  
 
 
 
 

  1400ماهه اول سال  6ان شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان خوزستن- 2جدول شماره 
  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر رديف

1  
  دو منظوره  سنجش مهار اهواز اهواز

مركز تخصصي - دخيابان هنرمن- اهوازابتداي بلوار فني وحرفه اي 
 61 32278645  سنجش مهارت



 

  65صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  زنجاني آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيك  -  1جدول شماره 

  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

يا2فرزكار درجه 722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك صنعت  1
 2تراشكار درجه 

  زنجان، خرمدره  ماييپايان دوره راهن

  زنجان،خدابنده،خرمدره،ماهنشان  پايان دوره اول متوسطه ندارد741220050010001 برقكار ساختمان برق صنعت  2
  زنجان، خرمدره  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410150001 تراشكار مكانيك صنعت  3
  زنجان، خرمدره  پايان دوره راهنمايي ندارد712720090070001 تعمير كار آبگرمكن ديواري تاسيسات صنعت  4
  زنجان،خدابنده،خرمدره،ماهنشان  پايان دوره اول متوسطه ندارد741220010010001 تعميركار برق خودرو صنايع خودرو صنعت  5

تعميركار دستگاه هاي سرد كننده خانگي   تاسيسات  صنعت  6
  زنجان  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090200001  و تجاري

  زنجان  ديپلم  ندارد 742120030190002 تعميركار سخت افزار تلفن همراه الكترونيك صنعت  7

تعميركار ماشين هاي لباسشويي و  برق  صنعت  8
 ندارد 741220050120002  ظرفشويي

پايان دوره متوسطه )  
 زنجان اول)پايان دوره راهنمايي

  زنجان  پايان دوره اول متوسطه ندارد 712720090080001 يتعميركار وسايل گاز سوز خانگ تاسيسات صنعت  9
  زنجان  پايان دوره راهنمايي ندارد712720090190001 تعميركار كولر آبي تاسيسات صنعت  10

تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و   برق  صنعت  11
  زنجان  پايان دوره راهنمايي   ندارد 741220050100001  گردنده 

  زنجان،خدابنده، خرمدره  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010550001 تعويض كار روغن خودروهاي سبك خودروصنايع صنعت  12
  زنجان،خدابنده، خرمدره  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور)  صنايع خودرو  صنعت  13

 ندارد 753120510030002  زنانه خياط پيراهن شوميز مردانه و  صنايع پوشاك  خدمات  14
پايان دوره اول متوسطه ( 

  زنجان،خدابنده،خرمدره،ماهنشان  پايان دوره راهنمايي) 

  زنجان،خدابنده، خرمدره  پايان متوسطه اول  ندارد721420250010001 درب و پنجره ساز پروفيل آهني صنايع فلزي صنعت  15

 ندارد 815320510100001  راسته دوز  صنايع پوشاك  خدمات  16
پايان دوره متوسطه اول 

  زنجان،خدابنده،خرمدره،ماهنشان  (پايان دوره راهنمايي)

 
 
  



 

  66صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  زنجان استان)  ادواري(  آزاد داوطلبان آزمون الكترونيكي نام ثبت راهنماي دفترچه  -  1 شماره جدول
  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  قطع تحصيليم  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

  زنجان، خرمدره  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410200001  فرزكار   مكانيك صنعت  17
  زنجان  پايان دوره اوّل متوسطه نداردKAB)  524920450010031كار آفريني با رويكرد ( امور مالي و بازرگاني خدمات  18
  زنجان،خدابنده،خرمدره،ماهنشان  پايان دوره راهنمايي نداردICDL 732120530140001كاربر  عاتفناوري اطال خدمات  19
  زنجان، خرمدره پايان دوره راهنمايي -921511070060001  كارگر فضاي سبز فناوري محيط زيست كشاورزي  20
  زنجان،خدابنده، خرمدره  وره راهنماييپايان د ندارد712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري تاسيسات صنعت  21
  زنجان، خرمدره  پايان دوره راهنمايي ندارد712620090080001 2لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارتي درجه تاسيسات صنعت  22
  زنجان، خرمدره  پايان دوره راهنمايي ندارد712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي   تاسيسات صنعت  23
  زنجان  فوق ديپلم ندارد242340490010041  مشاوره تاسيس آموزشگاه خدمات آموزشي خدمات  24

 ندارد 723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر   ماشين آالت كشاورزي  كشاورزي  25
پايان دوره متوسطه اول 

  زنجان، خرمدره  (پايان دوره راهنمايي)

 ندارد 741220050030001  رقمونتاژكار و نصاب تابلوهاي ب  برق  صنعت  26
پايان دوره راهنمايي يا پايان 

  زنجان،خدابنده، خرمدره  دوره متوسطه اول 

  زنجان،خدابنده،خرمدره،ماهنشان  پايان دوره اول متوسطه ندارد753120510010001 نازكدوز زنانه صنايع پوشاك خدمات  27

نصاب  وتعميركار كولرهاي گازي پنجره اي  تاسيسات  صنعت  28
  زنجان،خرمدره  پايان دوره راهنمايي   ندارد  752720090100001  واسپيلت

 
 

    1400ماهه اول سال  6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان زنجان  ن - 2جدول شماره 
  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز   نام شهر رديف

 024 33036280  زنجان ،انتهاي خيابان فاتح، بلوار شيخ اشراق ،جنب اداره برق  دومنظوره مفتح زنجانشهيد  1مركزشماره  زنجان  1

 024 35535542  نكمربندي ابهرخرمدره ،ضلع شمالي دانشگاه آزاد، مركز شهيد چمرا  دومنظوره  شهيد چمران  4مركزشماره  خرمدره 2

 024 34225938 وردي ،بلوار شهيد فهميده، مركزآموزش و فني و حرفه اي  سهرخدابنده   دومنظوره  سهروردي 5مركز شماره  خدابنده 3

م ماهنشان، خيابان آيت اله خويي ،مركز آموزش فني و حرفه اي اما  دومنظوره  امام خميني 6مركز شماره  ماهنشان  4
 024 36222709  خميني



 

  67صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  سمنانن آزاد  (ادواري)  استان دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبا  -  1جدول شماره 

شهرستانهاي محل   مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف
  اجراي آزمون

  رودهشا - سمنان   پايان دوره راهنمايي 2يا تراشكار درجه  2فرزكار درجه  722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك صنعت  1

كنترل بهداشت و ايمني در واحد 512020670050001  آشپز   خدمات تغذيه اي  خدمات  2
 غذا و نوشيدني 

پايان دوره متوسطه اول(پايان 
  ميامي  دوره راهنمايي)

  دامغان     پايان دوره راهنمايي ندارد 512020590020001  2آشپز هتل درجه   هتلداري  خدمات  3

 كنترل بهداشت و ايمني در 512020670170001  زمللآشپ  خدمات تغذيه اي  خدمات  4
  مهديشهر    پايان دوره راهنمايي واحد غذا و نوشيدني 

فرهنگ و  5
 ندارد 731820750280001  بافنده پوشاك دوميل  صنايع دستي(بافت)  هنر

پايان دوره متوسطه اول (پايان 
  دامغان   دوره راهنمايي)

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان   برق  صنعت  6
پايان دوره راهنمايي يا پايان 

  ميميا-منانس- گرمسار  دوره اول متوسطه 

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي   برق  صنعت  7
پايان سوم راهنمايي يا پايان  

  ميميا-منانس- گرمسار  دوره اول متوسطه

 c برنامه نويس  فناوري اطالعات  خدمات  8
(windows #Application)  

  بيارجمند  پايان دوره راهنمايي ندارد 251340530170001

 )#c نويسبرنامه  فناوري اطالعات  خدمات  9
webApplication)  

  بيارجمند  پايان دوره راهنمايي ندارد 251340530180001

فرهنگ و  10
  هنر

صنايع دستي (دوخت
 ندارد 731820810190002  پته دوز (فطه دوز يا سلسله دوز)  هاي سنتي)

ن دوره اول متوسطه ( پايان پايا
  گرمسار  دوره راهنمايي )

  ميامي  پايان دوره راهنمايي ندارد 753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك  خدمات  11

  ميامي-گرمسار  پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570050001  پيرايشگر مردانه   مراقبت و زيبايي  خدمات  12

ح سازه هاي سه تحليلگر و طرا  ساختمان  صنعت  13
  دامغان  فوق ديپلم    ETABS  214240290030001بعدي با برنامه 

  اندامغ-سمنان   پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410150001  تراشكار   مكانيك  صنعت  14

- منانس- گرمسار  پايان راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو  صنعت  15
  رودشاه - ميامي



 

  68صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  سمناندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 

  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف
  ميامي- منانس- گرمسار  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات صنعت 16

  برق  صنعت 17
تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و

  ميامي  پايان دوره راهنمايي   ندارد 741220050100001  گردنده 

 - سمنان دامغان- ارگرمس  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني    صنايع خودرو  صنعت  18
  شاهرود - ميامي

  ميامي  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010310001  تعميركارموتورسيكلت   صنايع خودرو  صنعت  19

لوله كش و نصاب وسايل 712720090170001  تعمير آبگرمكن خورشيدي  تاسيسات  صنعت  20
 2بهداشتي درجه 

  سمنان   پايان دوره راهنمايي

  منان مياميس- گرمسار  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090070001  عمير كار آبگرمكن ديواريت  تاسيسات  صنعت  21

تعميركار دستگاه هاي سرد كننده خانگي  تاسيسات  صنعت  22
  ميامي- دامغان   پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090200001  و تجاري

  دامغان   ديپلم   ندارد 742120030190002  تعميركار سخت افزار تلفن همراه  الكترونيك  صنعت  23
  ميامي- سمنان   پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090010001  تعميركار كولر گازي خودرو  تاسيسات  صنعت  24

 ندارد 741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي   برق  صنعت  25
پايان دوره راهنمايي يا 
  ميامي- گرمسار  پايان دوره متوسطه اول

  برق  صنعت  26
تعميركار ماشين هاي لباسشويي و

 ندارد 741220050120002  ظرفشويي
پايان دوره متوسطه )  
 ميامي اول)پايان دوره راهنمايي

  ميامي  پايان دوره اول متوسطه ندارد 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات  صنعت  27
  دامغان  ديپلم    311130290030001  نيك خاكتكنسين آزمايشگاه مكا  ساختمان  صنعت  28
  ميامي- امغاند- سمنان   پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور)  صنايع خودرو  صنعت  29
  سمنان   پايان دوره راهنمايي طالساز 731320790090001  جواهرساز  طالو جواهرسازي  فرهنگ و هنر  30

جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند  بازرسي جوش جوشكاري و صنعت  31
SMAW  

  گرمسار  پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110120001

 ندارد 753120510030002  خياط پيراهن شوميز مردانه و زنانه  صنايع پوشاك خدمات  32
 پايان دوره اول متوسطه 
  اميمي - دامغان     ( پايان دوره راهنمايي) 



 

  69صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  سمناندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 
  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  مقطع تحصيلي پيشنياز استاندارد نام استاندارد نام گروه خوشه رديف

  ميامي  پايان متوسطه اول   دندار 721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي صنعت  33

  نانسم- دامغان     پايان دوره ابتدايي ندارد 731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  صنايع چرم وپوست و خز  صنعت  34

  دامغان    پايان دوره اول متوسطه ندارد 511320550100001  راهنماي عمومي گردشگري  گردشگري  خدمات  35

  دامغان    پايان دوره اول متوسطه راهنماي عمومي گردشگري 511320550070001  موزهراهنماي   گردشگري  خدمات  36

سازنده و نصاب در و پنجره با   ساختمان  صنعت  37
  دامغان    ديپلم    ندارد 814220290010001  و شيشه دوجدارهUPVCپروفيل

فرهنگ و  38
  سمنان     پايان دوره راهنمايي ندارد 731620850050001  سازنده وسايل تزئيني با رزين  طالو جواهرسازي  هنر

فرهنگ و  39
  هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 ندارد 731820810450001  سرمه دوز تزئيني  سنتي)

پايان دوره اول متوسطه(پايان 
  ميامي  دوره راهنمايي)

  ميامي- مغان دا- گرمسار  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو  صنعت  40

  گرمسار  پايان دوره راهنمايي ندارد 731420150230001  سفالگر با چرخ پايي و برقي  سراميك  صنعت  41

42 
فرهنگ و 

  هنر

صنايع دستي (چوب، فلز،
سفال، چاپ، سنگ ،شيشه ، 

  چرم)
  دامغان       پايان دوره راهنمايي ندارد 731720770060001  سوخت نگار چوب و ني

  خدمات 43
 ع دستيصناي

  (دوخت هاي سنتي) 
 سوزن دوز

 ندارد  731820810100001  سنتي سنگسر 
  پايان دوره اول متوسطه 

  مهديشهر      (پايان دوره راهنمايي)

 ندارد 753120510060002  شلواردوز زنانه   صنايع پوشاك  خدمات 44
پايان دوره اول متوسطه(پايان 

  ميامي  دوره راهنمايي)
  ميامي  پايان دوره راهنمايي ندارد 751220670310001  2شيريني پز درجه   ايخدمات تغذيه   خدمات 45

 ندارد 751220670350001  شيريني پز شيريني هاي خشك  خدمات تغذيه اي  خدمات 46
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  ميامي      دوره راهنمايي)

  ميامي  ن دوره راهنماييپايا ندارد 721320010010001   2صافكار درجه   صنايع خودرو  صنعت 47
  دامغان    فوق ديپلم  ندارد SAP  214240290080001طراح و آناليز سازه با   ساختمان  صنعت 48



 

  70صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  سمناندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 
  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  مقطع تحصيلي پيشنياز ستانداردا نام استاندارد نام گروه خوشه رديف

فرهنگ و   49
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
  ندامغا- گرمسار  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810510001  طراح و نقاش روي پارچه  سنتي)

فرهنگ و  50
  هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 ندارد 731820810180001  عروسك دوز  سنتي)

ن دوره اول متوسطه ( پايان دوره پايا
  دامغان       راهنمايي )

  اهرودش - سمنان    پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410200001  فرزكار   مكانيك  صنعت  51

فرهنگ و  52
  مغاندا       پايان دوره اول متوسطه(پايان دوره راهنمايي) ندارد 731820750350001  قالب باف پوشاك  صنايع دستي(بافت)  هنر

 ندارد  732120530130001  كاربر رايانه *  فناوري اطالعات  خدمات  53
پايان دوره متوسطه اول(پايان دوره 

  دامغان     راهنمايي)

 Adobeكاربر گرافيك رايانه اي با  فناوري اطالعات  خدمات  54
Illustrator*  

  منان*س- دامغان     ايي)پايان دوره متوسطه اول(پايان دوره راهنم ICDLكاربر 732120530010001

  منان*س- دامغان*     پايان دوره متوسطه اول(پايان دوره راهنمايي) ICDLكاربر  Corel Draw*  732120530110001كاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات  خدمات  55

  دامغان*   پايان دوره متوسطه اول(پايان دوره راهنمايي) ICDLكاربر PhotoShop*  732120530120001كاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات  خدمات  56

كشاورز  57
  ي

گياهان دارويي و داروهاي
 ندارد 611121050910001  كاربر گياهان دارويي*  گياهي

پايان دوره اول متوسطه )پايان دوره 
  راهنمايي(

-منان*س- گرمسار
  يشهرمهد- دامغان

كار با سيستم عامل Photoshop*  732120530160001كارور   فناوري اطالعات  خدمات 58
 و كار با اينترنت

پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره 
  دامغان*     راهنمايي)

كارور عمومي رايانه PREMIERE*  265420531200001كارور   فناوري اطالعات  خدمات 59
 شخصي

  منان*س- دامغان     پايان دوره راهنمايي  

60 
فرهنگ و
  هنر

وخت هايصنايع دستي (د
 ندارد 731820810600002  گلدوز دستي *  سنتي)

پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره 
  يامي*م- دامغان     راهنمايي)

 712620090130001  لوله كش  لوله هاي پليمري تلفيقي  تاسيسات  صنعت 61
لوله كش و نصاب
وسايل بهداشتي 

 2درجه 
  سمنان    پايان دوره راهنمايي

  گرمسار  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات  صنعت 62



 

  71صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  سمناندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 
  ستانهاي محل اجراي آزمونشهر  مقطع تحصيلي پيشنياز استاندارد  نام استاندارد نام گروه خوشه رديف

  ميامي- دامغان   پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090080001   2لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارتي درجه   تاسيسات  صنعت  63

  يميام- منانس- گرمسار  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي    تاسيسات  صنعت  64

نازك دوز زنانه با كد 753120510050002  مانتو دوز  صنايع پوشاك اتخدم  65
753120510010001 

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  ميامي     دوره راهنمايي)

 ندارد  513220670450002  متصدي كافي شاپ  خدمات تغذيه اي  خدمات  66
  پايان دوره اول متوسطه 

  مهديشهر      (پايان دوره راهنمايي)

شش سال سابقه كار 311230290330001  مجري اجراي مقاوم سازي   ساختمان  نعتص  67
 اجرايي

  دامغان    ديپلم فني 

  دامغان    فوق ديپلم عمران  ندارد 311230290470001  مدير دفتر فني   ساختمان  صنعت  68

شش سال سابقه كار 312330290010001  مديريت اجرايي كارهاي ساختماني   ساختمان  صنعت  69
 اجرايي

  دامغان    فوق ديپلم عمران 

با كد   ICDLكاربر 411020430010002  مسئول دفتر  امور اداري  خدمات  70
732120530140001 

پايان دوره متوسطه اول ( پايان   
  دامغان    دوره راهنمايي)

  دامغان    پايان دوره راهنمايي  ندارد  333430290020001  مشاور خريدوفروش امالك  ساختمان  صنعت  71

 ندارد 731720190170001  مشبك كار  صنايع چوب  صنعت  72
پايان دوره متوسطه اول (پايان 

  سمنان    دوره راهنمايي) 

  ندامغا- گرمسار پايان دوره راهنمايي - 731720190250001  2معرق كار چوب ( بدون قالب ) درجه   صنايع چوب  صنعت  73
  مغاندا - سمنان   پايان دوره راهنمايي ندارد 731720190030001  ي)معرق كار چوب(مقدمات  صنايع چوب  صنعت 74

  فرهنگ و هنر 75
صنايع دستي (چوب،

فلز، سفال، چاپ، سنگ 
  ،شيشه ، چرم)

  گرمسار  پايان دوره راهنمايي   ندارد 731420770100001  معرق كار كاشي و سراميك

 ندارد 731720190050001  منبت معرق كار  صنايع چوب  صنعت 76
ايان دوره متوسطه اول ( پايان پ

  ندامغا- سمنان   دوره راهنمايي )

صنايع دستي (دوخت  فرهنگ و هنر 77
  سمنان*     پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810660001  مهره هاي تزييني و پولك و منجوق دوز*  هاي سنتي)



 

  72صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  سمنانآزاد  (ادواري)  استان دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان   -  1جدول شماره 

  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

-  دامغان- سمنان- گرمسار  پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره متوسطه اول  ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق  صنعت  78
  ميامي

  ميامي     پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره راهنمايي)  ندارد 753120510010001  نازك دوز زنانه   صنايع پوشاك  خدمات 79

80  
  تاسيسات صنعت

نصاب  وتعميركار كولرهاي 
  ميامي  پايان دوره راهنمايي   ندارد  752720090100001  گازي پنجره اي واسپيلت

نصاب كاغذ ديواري ، موكت و   معماري  تصنع 81
  دامغان    پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي) ندارد  713120300010002  پاركت 

  دامغان       پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره راهنمايي) ندارد 731620830030001  نقاش رنگ وروغن  هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر  82

نقاش شيشه هاي تزئيني (   هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر  83
  دامغان       پايان دوره اول متوسطه ندارد 731620830210001  ويتراي )

  فرهنگ و هنر  84
صنايع دستي (چوب، فلز،

سفال، چاپ، سنگ ،شيشه ، 
  چرم)

  دامغان       پايان دوره راهنمايي ندارد 731620770020001  نقاشي روي چرم

  دامغان    پايان دوره ابتدايي  كمك نقشه بردار 311230290260001  بردار  نقشه  ساختمان  صنعت  85

  شاهرود  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410000011  دريل كاري و اره كاري   مكانيك  صنعت  86

  
  
  
  
  
 



 

  73صفحه   

  1400ماهه اول سال  6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان سمنان  ن- 2جدول شماره 

  پيش شماره  تلفن  نشاني محل برگزاري آزمون  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر  نام استان رديف

 –خيابان مالك اشتر –شهريور 17لوار ب- سمنان  دو منظوره  مركز شماره دو سمنان (خواهران)  سمنان سمنان  1
 023  33463119  مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران

خيابان دانشجو جنب هتل  خيابان نادر - شاهرود   دو منظوره  شاهرود( برادران) مركز شماره سه   شاهرود سمنان 2
  رويال 

32371160-
32361166-
32361155  

023 

-35235110  6دامغان بلوار جانباز نبش كوچه صنعتگر   دو منظوره  مركزشماره هشت دامغان( خواهران)  دامغان سمنان 3
35235249  023 

 ميامي بلوار مهارت مركز آموزش فني و حرفه اي  دو منظوره  امي مركزشماره ده مي  ميامي سمنان 4
 023  32622696  ميامي

مهديشهر  روبروي پمپ بنزين رابند  خيابان   دو منظوره  مركز شماره پنج مهديشهر  مهديشهر سمنان 5
  مهارت مركز فني و حرفه اي برادران مهديشهر

33626330    
33627272 
33623330  

023 

  رگرمسا سمنان 6
(شعبه شهري شماره يك مركز شماره 
نه گرمسار)( برادران) (مركز شماره 

  دوازده مركز خواهران گرمسار )
  دو منظوره

 گرمسار بلوار آزادگان ميدان شهيد تفضلي كوچه
خواجه نصيرالدين طوسي مركز آموزش فني و 

  حرفه اي خواهران گرمسار 
34245134  023 

  
  
  
  
  
  
  



 

  74صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  سيستان و بلوچستاننماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان دفترچه راه -  1جدول شماره 

شهرستانهاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه نام خوشه رديف
  برگزاري

  زاهدان   پايان دوره اول متوسطه مي گردشگريراهنماي عمو 511320550070001  راهنماي موزه  گردشگري خدمات 1

با كد   ICDLكاربر 411020430010002  مسئول دفتر  امور اداري  خدمات 2
732120530140001 

پايان دوره متوسطه اول ( پايان   
  زاهدان   دوره راهنمايي)

  زاهدان   ديپلم عمومي تكميلي حسابداري 431120450020001  حسابدار عمومي پيشرفته  امور مالي و بازرگاني  خدمات 3

 ندارد 431120450070001  كمك حسابدار  امور مالي و بازرگاني  خدمات 4
پايان دوره اول متوسطه (پايان   

  زاهدان   سوم راهنمايي)

  زاهدان   ديپلم ندارد 431320450010001  حسابدار حقوق و دستمزد  امور مالي و بازرگاني  خدمات 5
 6   زاهدان   ديپلم مقدماتي ICDLدوره  441520430010001  ايگانب  امور اداري  خدمات 

با كدICDLكاربر 441520430060002  سرپرست دبيرخانه و بايگاني  امور اداري  خدمات 7
732120530140001 

پايان دوره اول متوسطه (پايان   
  زاهدان   سوم راهنمايي)

  زاهدان   پايان دوره اول متوسطه ندارد 511320550100001  راهنماي عمومي گردشگري  گردشگري  خدمات 8

 ICDLكاربر  Corel Draw  732120530110001كاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات  خدمات 9
پايان دوره متوسطه اول(پايان دوره 

  زاهدان   راهنمايي)

 ندارد  732120530130001  كاربر رايانه *  فناوري اطالعات  خدمات 10
اول(پايان  پايان دوره متوسطه 

  زاهدان   دوره راهنمايي)

 ICDLكاربر Adobe Illustrator  732120530010001كاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات  خدمات 11
پايان دوره متوسطه اول(پايان دوره 

  زاهدان   راهنمايي)

  زاهدان   راهنماييپايان دوره  ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات  صنعت 12

لوله كش و نصاب تاسيسات گاز رساني   تاسيسات  صنعت 13
  زاهدان   پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090220001  ساختمان

  زاهدان   پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات  صنعت 14

ه خانگي وتعميركار دستگاه هاي سرد كنند  تاسيسات  صنعت 15
  زاهدان   پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090200001  تجاري



 

  75صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  سيستان و بلوچستاندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  -  1جدول شماره 

شهرستانهاي محل   ل مدرك تحصيليحداق  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه نام خوشه رديف
  برگزاري

 صنعت 16
جوشكاري و بازرسي

  زاهدان   پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110010001    2جوشكار گاز درجه   جوش

جوشكاري و بازرسي  صنعت 17
  جوش

جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند 
SMAW  

  زاهدان   پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110120001

81   زاهدان   پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني    صنايع خودرو  صنعت 

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان   برق  صنعت 19
پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره اول 

  زاهدان   متوسطه 

 دندار 741220050010001  برقكار صنعتي   برق  صنعت 20
پايان سوم راهنمايي يا پايان دوره اول  

  زاهدان   متوسطه

 ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق  صنعت 21
پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره 

  زاهدان   متوسطه اول 

تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و   برق  صنعت 22
  زاهدان   ايان دوره راهنماييپ   ندارد 741220050100001  گردنده 

23 
فرهنگ و
 ندارد 731620830330001  برنامه ريز امور هنري در خانواده  هنرهاي تجسمي  هنر

پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 
  زاهدان   راهنمايي)

اجتماعي -برنامه ريز امور اقتصادي  خدمات آموزشي  خدمات 24
 ندارد 5332220490010000  خانواده 

دوره راهنمايي يا پايان دوره پايان
  زاهدان  متوسطه اول 

 25 گياهان دارويي و  كشاورزي 
 ندارد 611121050910001  كاربر گياهان دارويي  داروهاي گياهي

پايان دوره اول متوسطه )پايان دوره 
  زاهدان   راهنمايي(

ماشين آالت  كشاورزي 26
 ندارد 723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر   كشاورزي

پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 
  زاهدان   راهنمايي)

سطح )KABكارآفريني با رويكرد  امور مالي و بازرگاني	  خدمات 27
 ندارد 524920450010031  مقدماتي)

پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 
  زاهدان   ايي)راهنم

  زاهدان   ديپلم ندارد 333930550010011  كارآفريني در گردشگري  گردشگري	 خدمات 28

   



 

  76صفحه   

  
    1400ل سال ماهه او 6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان سيستان و بلوچستان ن- 2جدول شماره 

  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر رديف

 زاهدان 1
حوزه سنجش و آزمونهاي 

  زن - مرد  الكترونيكي شهرستان زاهدان
ره كلساختمان ادا-ارسبلوارخليج ف-زاهدان

- آموزش فني و حرفه اي سيستان و بلوچستان
  وزه سنجش و ارزشيابي مهارتح - طبقه اول

33294841-33294838 54 

  



 

  77صفحه   

  1400ماهه اول سال  6فارس دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1جدول شماره 

  شهرستانهاي محل برگزاري  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

 ندارد 711520190010002  در و پنجره ساز چوبي  صنايع چوب صنعت  1
  پايان دوره اول متوسطه
  شيراز  ( پايان دوره راهنمايي )

  شيراز  پايان دوره راهنمايي ندارد712720090010001 تعميركار كولر گازي خودرو تاسيسات صنعت  2

تعميركار دستگاه هاي سرد  تاسيسات  صنعت  3
  شيراز  ه راهنماييپايان دور ندارد  712720090200001  كننده خانگي و تجاري

  شيراز  پايان دوره راهنمايي ندارد712720090190001  تعميركار كولر آبي تاسيسات صنعت  4

نصاب كاغذ ديواري ، موكت  معماري  صنعت  5
 ندارد  713120300010002  و پاركت 

پايان دوره اول متوسطه 
  شيراز  (پايان دوره راهنمايي)

  شيراز  پايان دوره راهنمايي ندارد713220010010001   2نقاش خودرو درجه صنايع خودرو صنعت  6
  شيراز  پايان دوره راهنمايي ندارد721320010010001   2صافكار درجه  صنايع خودرو صنعت  7
  شيراز  سوم راهنمايي ندارد721320250080001  ورقكار ( نازك كار ) صنايع فلزي صنعت  8

درب و پنجره ساز پروفيل   صنايع فلزي  صنعت  9
  شيراز  پايان متوسطه اول   ندارد 721420250010001  آهني

  شيراز  سوم راهنمايي ندارد721420250020001 در و پنجره ساز آلومينيومي صنايع فلزي صنعت  10

  صنايع خودرو  صنعت  11
تعميركار سيستم هاي تعليق
خودروهاي سبك (جلوبندي 

  ساز) 
723120010100002 

تعميركار اتومبيل هاي
  بنزيني با كد سواري 

 )723120010020001 ( 

پايان دوره اول متوسطه 
  شيراز  (پايان دوره راهنمايي)

  شيراز  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010310001  تعميركارموتورسيكلت  صنايع خودرو صنعت  12

تعويض كار روغن   صنايع خودرو  صنعت  13
  شيراز  اهنماييپايان دوره ر ندارد 723120010550001  خودروهاي سبك

  شيراز  پايان دوره راهنمايي   ندارد 753420010010001  تو دوز كار خودرو  صنايع خودرو  صنعت  14

تعميركار ماشين هاي   برق  صنعت  15
 ندارد 741220050120002  لباسشويي و ظرفشويي

پايان دوره متوسطه )  
 شيراز اول)پايان دوره راهنمايي

 



 

  78صفحه   

  1400ماهه اول سال  6فارس ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  دفترچه راهنماي - 1جدول شماره 

شهرستانهاي محل   مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف
  برگزاري

 - 753420190010002  رويه كوب مبل چوبي  صنايع چوب صنعت 16
پايان دوره اول متوسطه  

  شيراز ره راهنمايي)(پايان دو

  شيراز  پايان دوره راهنمائي درودگر 821920190010001  مونتاژ كار مصنوعات چوبي  صنايع چوب  صنعت 17

 - 821920190020002  رنگ كار مبلمان چوبي  صنايع چوب  صنعت 18
پايان دوره اول متوسطه 
  شيراز (پايان دوره راهنمايي)

  شيراز پايان دوره راهنمايي - 921511070060001  ي سبزكارگر فضا  فناوري محيط زيست كشاورزي  19

  
 

    1400ماهه اول سال  6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان فارس ن- 2جدول شماره 
  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر رديف

 71 37230308  رازيدان فرصت شيمي- شيراز  دومنظوره  مركز آي تي شيراز 1

  



 

  79صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  قزويندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 

شهرستان هاي محل اجراي   حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف
  آزمون

  قزوين، الوند  پايان دوره اول متوسطه ( پايان دوره راهنمايي)    ندارد 732120530150001  كاربر اتوماسيون اداري  تفناوري اطالعا خدمات 1
  قزوين، تاكستان  پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي) ندارد 753120510230002  نازك دوز مردانه  صنايع پوشاك  خدمات 2

دستگاه هاي لوله كش و نصاب  تاسيسات  صنعت 3
  قزوين، بوئين زهرا  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090080001   2حرارتي درجه 

لوله كش و نصاب تاسيسات   تاسيسات  صنعت 4
  قزوين، بوئين زهرا  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090200001  تهويه مطبوع ساختمان

  قزوين  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090010001  تعميركار كولر گازي خودرو  تاسيسات  صنعت 5
  قزوين، بوئين زهرا  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات  صنعت 6
  قزوين، بوئين زهرا  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات  صنعت 7

يركار دستگاه هاي سرد تعم  تاسيسات  صنعت 8
  قزوين  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090200001  كننده خانگي و تجاري

نصاب كاغذ ديواري ، موكت و   معماري  صنعت 9
  قزوين  پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي) ندارد  713120300010002  پاركت 

قزوين، تاكستان،   پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110010001    2 جوشكار گاز درجه  جوشكاري و بازرسي جوش  صنعت 10
  بوئين زهرا

درب و پنجره ساز پروفيل   صنايع فلزي  صنعت 11
قزوين، تاكستان،   پايان متوسطه اول   ندارد 721420250010001  آهني

  بوئين زهرا

قزوين، تاكستان،   وره راهنماييپايان د ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو  صنعت 12
  بوئين زهرا، آبيك

تاكستان، بوئين زهرا،   پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010310001  تعميركارموتورسيكلت   صنايع خودرو  صنعت 13
  آبيك

تعويض كار روغن خودروهاي   صنايع خودرو  صنعت 14
  بيكتاكستان، آ  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010550001  سبك

  تاكستان  پايان دوره اول متوسطه   ندارد 742120030140001  تعميركار راديو و ضبط صوت  الكترونيك  صنعت 15
  قزوين  پايان دوره راهنمايي   ندارد 753420010010001  تو دوز كار خودرو  صنايع خودرو  صنعت 16



 

  80صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  قزوينآزاد  (ادواري)  استان  دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان  -  1جدول شماره 
  شهرستان هاي محل اجراي آزمون  حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

فرهنگ و 17
 هنر

  قزوين، الوند  پايان دوره راهنمايي   ندارد 731320790030001  طال ساز  طال و جواهرسازي

18 
وفرهنگ
گوهر تراش سنگ هاي قيمتي و نيمه  طال و جواهرسازي  هنر

 ندارد 731320790040002  قيمتي (دامله تراش)
پايان دوره اول متوسطه ( پايان  

  قزوين، الوند  دوره راهنمايي) 

19 
فرهنگ و
  وين، الوندقز  پايان دوره راهنمايي   ندارد 731320790130001  سازنده زيور آالت سنتي  طال و جواهرسازي  هنر

20 
فرهنگ و
  الوند   پايان دوره راهنمايي ندارد 731620890010001  طراح قالي(مقدماتي)  فرش  هنر

فرهنگ و 21
 ندارد 731820750190001  گليم باف  صنايع دستي(بافت)  هنر

پايان دوره متوسطه اول (پايان 
  دوره راهنمايي)

قزوين، تاكستان، بوئين زهرا، آبيك، 
  آوج

فرهنگ و 22
  هنر

صنايع دستي (دوخت
 ندارد 731820810180001  عروسك دوز  هاي سنتي)

پايان دوره اول متوسطه ( پايان 
  تاكستان، الوند  دوره راهنمايي )

فرهنگ و 23
  الوند   پايان دوره ابتدايي ندارد 731820890060001  رفوگر قالي (مقدماتي)  فرش  هنر

گياهان دارويي و  كشاورزي 24
 ندارد 611121050910001  كاربر گياهان دارويي  داروهاي گياهي

پايان دوره اول متوسطه )پايان 
  قزوين، تاكستان، بوئين زهرا، آوج  دوره راهنمايي(

ماشين آالت  كشاورزي 25
 ندارد 723320690020001  سرويس كار و نگهدار سم پاش ها  كشاورزي

پايان دوره متوسطه اول (پايان 
  ان، بوئين زهراقزوين، تاكست  دوره راهنمايي)

ماشين آالت  كشاورزي 26
 ندارد 723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر   كشاورزي

پايان دوره متوسطه اول (پايان 
  تاكستان  دوره راهنمايي)

  

 
 
 
 
 
 
 



 

  81صفحه   

 
    1400ماهه اول سال  6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان قزوين ن- 2جدول شماره 

  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  م شهرنا رديف

 28 35228780  تاكستان ابتداي كمربندي تاكستان جنب مجتمع مسكوني ميالد  مرد  تاكستان (برادران) 3مركز شماره  تاكستان 1

 28 35233100  تاكستان خيابان امام خميني جنب اداره دارايي  زن  تاكستان (خواهران) 7مركز شماره  تاكستان 2

 28 32828874  آبيك شهرك قدس انتهاي بلوار امام رضا  زن و مرد  ( باهنر ) آبيك (برادران) 9مركز شماره  آبيك 3

كارمندان بلوارشهيد انصاري  جنب  انتهاي شهرك - بوئين زهرا   زن و مرد  شهيدرجائي بوئين زهرا 5مركزشماره  بوئين زهرا 4
 28 34220830  هنرستان پاكنام

قزوين كيلومتر پنج جاده رشت اول جاده ناصر آباد پشت مسجد   مرد  (برادران شهر قزوين) 6مركز شماره  وينقز 5
 28 33591029  صفا

 البرز  6
شهر صنعتي البرز 2مركز شماره 

 2شهر صنعتي البرز سه راه مدرسه جنب اداره كار مركز شماره   زن  (خواهران)
 28 32225989  خواهران

 28 34623693  وجآمركز  - ن بست دوم ب - يابان طالقانيخ - آوج   ن و مردز  مركز آوج آوج 7

  
  
  
  
  
 

  
  



 

  82صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  قمدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 

شهرستان هاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف
  اجراي آزمون

  قم  ديپلم  حسابداري عمومي تكميلي  431120450020001  حسابدار عمومي پيشرفته  امور مالي و بازرگاني خدمات  1

پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره   ندارد  815320510100001  راسته دوز  صنايع پوشاك  خدمات  2
  قم  راهنمايي)

  قم  پايان دوره راهنمايي  ندارد  514120570020001  يشگر ابرو و صورت زنانهپيرا  مراقبت و زيبايي  خدمات  3
  قم  پايان دوره راهنمايي  ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي و تجاري  تاسيسات  صنعت  4
  قم  پايان دوره راهنمايي  ندارد  712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي  تاسيسات  صنعت 5
  قم  پايان دوره راهنمايي  ندارد  721220110010001  2جوشكاري گاز درجه   كاري و بازرسي جوشجوش  صنعت 6
  قم  سوم راهنمايي  ندارد  721320250080001  ورقكار (نازك كار)  صنايع فلزي  صنعت 7
  قم  پايان دوره راهنمايي  ندارد  723120010020001  تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني  صنايع خودرو  صنعت 8
  قم  پايان دوره راهنمايي  ندارد  741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو  صنعت 9

نصاب و تعميركار كولرهاي گازي پنجره اي و  تاسيسات  صنعت 10
  قم  پايان دوره راهنمايي  ندارد  752720090100001  اسپليت

 C# (Windows Applicationبرنامه نويس (  فناوري اطالعات  خدمات 11
*  

  قم  ديپلم كامپيوتر  ندارد  251340530170001

  قم  فوق ديپلم كامپيوتر  كاربر عمومي رايانه شخصي  WEB  251340530890001طراح مقدماتي صفحات   فناوري اطالعات  خدمات  12

ايان دوره اول متوسطه (پايان دوره پ  كاربر عمومي رايانه شخصي  351230530020001  اسمبل و ارتقاء دهنده كامپيوترهاي شخصي  فناوري اطالعات  خدمات  13
  قم  راهنمايي)

  

 
    1400ماهه اول سال  6ي محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان قم نشان- 2جدول شماره 

  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهررديف 

  25  37205656  محالتي مركز سنجش و ارزشيابي مهارت ميدان شهيد  دو منظوره  مركز سنجش و ارزشيابي مهارت قم  1

  



 

  83صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  كردستاندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  -  1جدول شماره 

نام  رديف
 خوشه

  اجراشهرستانهاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  پييش نياز  كد استاندارد  نام حرفه  گروه

  سنندج  پايان دوره راهنمايي   ندارد751220670350001  شيريني پز شيريني هاي خشك  خدمات تغذيه اي خدمات  1

PREMIERE  265420531200001كارور   فناوري اطالعات  خدمات  2
كارور عمومي رايانه 

 شخصي
  پايان دوره راهنمايي  

- بانه- سقز- قروه-مريوان-سنندج
  اميارانك-ربيجا - هگالند- ديواندره

  بيجار  - سنندج  پايان دوره راهنمايي ندارد722320410150001  تراشكار   مكانيك  صنعت  3

  بيجار  پايان دوره راهنمايي ندارد722320410200001  فرزكار   مكانيك  صنعت  4
  ديواندره- سقز- سنندج  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات  صنعت  5

  بيجار - يواندرهد - سنندج  پايان راهنمايي ندارد741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو  صنعت  6

7  
  صنايع خودرو  صنعت

تعميركاراتومبيل هاي سواري
  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010020001  بنزيني  

 - بانه- سقز- قروه-مريوان-سنندج
  يارانكام-يجارب - هگالند- ديواندره

8  
 ندارد723120010030111  تعميرموتورخودروبنزيني  صنايع خودرو  صنعت

ديپلم حرفه اي تعميركارخودروهاي سواري (شاخه كار 
  يپلم رياضي فيزيك و يا علوم تجربيد- دانش)

با داشتن گواهينامه تعميركاراتومبيلهاي سواري بنزيني 
  2در جه 

  سنندج

  قروه  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010310001  تعميركارموتورسيكلت   صنايع خودرو  صنعت  9

10  
  صنايع خودرو  صنعت

تعميركارسيستم هاي تعليق 
723120010100002 خودروهاي سبك(جلوبندي ساز) 

تعميركار اتومبيل هاي 
سواري بنزيني با كد( 

723120010020001 ( 
  پايان دوره راهنمايي

 - بانه- سقز- قروه-مريوان-سنندج
  كامياران-بيجار - دهگالن- ديواندره

11  
  صنايع خودرو  صنعت

تعويض كار روغن خودروهاي
  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010550001  سبك

 - بانه- سقز- قروه-مريوان-سنندج
  يارانكام-يجارب - هگالند- ديواندره

  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور)  صنايع خودرو  صنعت  12
 - يواندرهد - روهق - ريوانم - نندجس

  بيجار
  ديواندره  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو  صنعت  13

جوشكاري و   صنعت  14
  دهگالن - بيجار  پايان دوره راهنمايي ندارد721220110010001    2جوشكار گاز درجه   بازرسي جوش

15  
جوشكاري و   صنعت

  جوشبازرسي 
جوشكارسازه هاي فوالدي با

  دهگالن-بانه - قزس - سنندج  پايان دوره راهنمايي نداردSMAW  721220110120001فرآيند 



 

  84صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  كردستاندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  -  1جدول شماره 
  شهرستانهاي محل اجرا  حداقل مدرك تحصيلي  پييش نياز  ستانداردكد ا  نام حرفه  گروه نام خوشه  رديف

درب و پنجره ساز پروفيل  صنايع فلزي صنعت  16
- بيجار -قروه - سقز - سنندج  پايان متوسطه اول   ندارد721420250010001  آهني

  ديواندره

  سنندج پايان راهنمايي -753420190010002  رويه كوب مبل چوبي  صنايع چوب  صنعت 17

  ساختمان  صنعت  18
سازنده و نصاب در و پنجره

و شيشه UPVCبا پروفيل
  دوجداره

  سنندج  ديپلم    ندارد814220290010001

 - بانه - قروه - سقز - سنندج  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات  صنعت  19
  گالنده- يجارب - ديواندره

وله كش و نصاب دستگاهل  تاسيسات  صنعت  20
  سقز  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090080001   2هاي حرارتي درجه 

  اميارانک - سنندج   پايان دوره راهنمايي ندارد731720190170001  مشبك كار  صنايع چوب  صنعت  21

معرق كار چوب(بدون  صنايع چوب  صنعت  22
  اميارانک - سنندج  اييپايان دوره راهنم -731720190250001  2قالب)درجه

  يارانکام- سنندج   پايان دوره راهنمايي ندارد731720190030001  معرق كار چوب(مقدماتي)  صنايع چوب  صنعت  23

  سنندج  پايان دوره راهنمايي ندارد731720190080001  معرق كار حجمي  صنايع چوب  صنعت  24

  رانکاميا- سنندج  پايان دوره  راهنمايي ندارد731720190010002  منبت كار دستي   صنايع چوب  صنعت  25

  رانکاميا- سنندج  پايان دوره راهنمايي ندارد731720190060001  نازك كار چوب   صنايع چوب  صنعت  26

  ميارانکا - قروه   پايان دوره راهنمايي ندارد723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر   ماشين آالت كشاورزي  كشاورزي  27

  سنندج پايان دوره راهنمايي - 921511070060001  كارگر فضاي سبز  ي محيط زيستفناور  كشاورزي  28

فرهنگ و   29
  هنر

صنايع دستي(چوب،
فلز،سفال، 

  چاپ،سنگ،شيشه،چرم)
  سنندج  پايان دوره راهنمايي ندارد731720770050001  محرق كار ساقه گندم

فرهنگ و   30
  هنر

صنايع دستي(چوب،
فلز،سفال، 

  )چاپ،سنگ،شيشه،چرم
  سنندج  پايان دوره راهنمايي   ندارد731420770100001  معرق كار كاشي و سراميك



 

  85صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  كردستاندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  -  1جدول شماره 
  شهرستانهاي محل اجرا  يليحداقل مدرك تحص  پييش نياز  كد استاندارد  نام حرفه  گروه نام خوشه  رديف

  سقز- سنندج  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810180001  عروسك دوز  صنايع دستي (دوخت هاي سنتي) فرهنگ و هنر  31

  سنندج  پايان دوره راهنمايي ندارد 731520850010001  سازنده بطري هاي تزئيني    هنرهاي تزئيني  فرهنگ و هنر 32

  زئينيهنرهاي ت  فرهنگ و هنر 33
سازنده عروسك هاي خمير 

  سنندج  پايان دوره راهنمايي ندارد 731920850130001  چيني و اشياي تزئيني

  ربيجا -قزس- سنندج  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810450001  سرمه دوز تزئيني  صنايع دستي (دوخت هاي سنتي)  فرهنگ و هنر  34

  فرهنگ و هنر  35
صنايع دستي(چوب، فلز،سفال، 

  ربيجا -قزس- سنندج  پايان دوره راهنمايي طراحي سنتي 753620770080001  سوخت نگار چرم  چاپ،سنگ،شيشه،چرم)

  فرهنگ و هنر 36
صنايع دستي(چوب، فلز،سفال، 

  سنندج  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720770060001  سوخت نگار چوب و ني  چاپ،سنگ،شيشه،چرم)

 
 

    1400ل سال ماهه او 6آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان كردستان   نشاني محل برگزاري- 2جدول شماره 
شماره  پيش تلفن مركز نشاني پذيرش جنسيت مركز نام شهر نام رديف

 شهرستان
 87 33383571  نب كارخانه نساجيج - مر بندي بهشت محمدي ك- سنندج  مرد  مركز شهيدورمقاني  سنندج 1

  87  33286731  نب بانك ملي ج - االتر از باغ سپيدار ب - خ كشاورز   زن   خواهران سنندج  سنندج  2

  87  36215264  ركزآموزش فني و حرفه اي سقزم - يابان شهدا خ - سقز   دومنظوره  سقز 5مركزشماره  سقز 3

  87  34255314 ار مهارتبلو-شهرك گلشهر2فاز  دومنظوره بانه8مركز شماره بانه 4
  87  38233724 ركز آموزش فني و حرفه ايم-بلوار فجر  دومنظوره شهيد حبيبي6شماره بيجار 5
  87  34547101  نندج ،جنب دانشگاه آزاد اسالميس-جاده مريوان4كيلومتر  دومنظوره گوالن مريوان22 مريوان 6
  87  35126483 يابان مهارتخ-يابان شهرداريخ-دهگالن  دو منظوره 9مركز شماره دهگالن 7
  87  38728105  شت پارك ملتپ-يابان هه ژارخ-يابان آزادگانخ-ديواندره  دومنظوره 12كز شمارهمر ديواندره 8
  87  35423300 ريش آبادس-جاده قروه5كيلومتر  دومنظوره مركز قروه قروه 9
  87  35522485 شهرك امام-كامياران  دومنظوره كامياران كامياران 10



 

  86صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  كرماننام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  دفترچه راهنماي ثبت - 1جدول شماره 

  شهرستان  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

يرجان ، كرمان ، رفسنجان ، س5مركز   ديپلم مقدماتي ICDLدوره  441520430010001  بايگان   *  امور اداري خدمات  1
  جيرفت

با كدICDLكاربر 441520430060002  سرپرست دبيرخانه و بايگاني    *  امور اداري  خدمات  2
732120530140001 

پايان دوره اول متوسطه  
  (پايان سوم راهنمايي)

كرمان ، رفسنجان ، سيرجان ، 5مركز 
  جيرفت

با كد   ICDLركارب 411020430010002  مسئول دفتر      *  امور اداري  خدمات  3
732120530140001 

پايان دوره متوسطه اول (  
  پايان دوره راهنمايي)

كرمان ، رفسنجان ، سيرجان ، 5مركز 
  جيرفت

امور مالي و  خدمات  4
كرمان ، رفسنجان ، سيرجان ، 5مركز   ديپلم ندارد 431320450010001  حسابدار حقوق و دستمزد    *   بازرگاني

  جيرفت

مالي وامور  خدمات  5
كرمان ، رفسنجان ، سيرجان ، 5مركز   ديپلم حسابداري عمومي تكميلي 431120450020001  حسابدار عمومي پيشرفته     *  بازرگاني

  جيرفت

كنترل بهداشت و ايمني در 512020670050001  آشپز   *  خدمات تغذيه اي  خدمات  6
 واحد غذا و نوشيدني 

پايان دوره متوسطه اول(پايان 
  كرمان ، رفسنجان ، سيرجان5مركز   هنمايي)دوره را

  كرمان، رفسنجان ، زرند ، جيرفت5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 751220670310001  *     2شيريني پز درجه   خدمات تغذيه اي  خدمات  7

نازك دوز زنانه با كد 753220510020002  الگوساز لباس به روش حجمي      *  صنايع پوشاك  خدمات  8
753120510010001 

پايان دوره اول متوسطه ( پايان 
  كرمان،، رفسنجان ، جيرفت5مركز   دوره راهنمايي)

الگوساز و برشكار لباس شب و عروس      صنايع پوشاك  خدمات  9
 الگوساز و برشكار لباس زنانه 753220510070001  *

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  ان ، جيرفتكرمان،، رفسنج5مركز   دوره راهنمايي)

الگوساز و برشكار لباس ضخيم زنانه       صنايع پوشاك  خدمات  10
 نازك دوززنانه 753220510040001  *

پايان دوره متوسطه اول(پايان 
  كرمان،، رفسنجان ، جيرفت5مركز   دوره راهنمايي)

الگوساز و برشكار لباس ضخيم مردانه      صنايع پوشاك  خدمات  11
نازك دوز مردانه با كد 753220510050002  *

75310510230002 
پايان دوره اول متوسطه ( پايان 

  كرمان5مركز   دوره راهنمايي)

الگوساز و برشكار لباس نازك زنانه        صنايع پوشاك  خدمات  12
 نازك دوز زنانه 753220510030002  *

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  جيرفتكرمان،، رفسنجان ، 5مركز   دوره راهنمايي)

  كرمان،، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 753420510010001  پرده دوز        صنايع پوشاك  خدمات  13

 ندارد 815320510100001  راسته دوز     *  صنايع پوشاك  خدمات  14
پايان دوره متوسطه اول (پايان 

  كرمان، ، رفسنجان5مركز   دوره راهنمايي)



 

  87صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  كرماندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1جدول شماره 
  شهرستان  مقطع تحصيلي پيشنياز استاندارد نام استاندارد نام گروه خوشه رديف

 ندارد 753120510060002  شلواردوز زنانه       *  صنايع پوشاك خدمات 15
سطه(پايان پايان دوره اول متو

  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5مركز   دوره راهنمايي)

  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره راهنمايي 2نازكدوززنانه  درجه  753120510200001  ضخيم دوز زنانه     *  صنايع پوشاك خدمات 16

نه با كدنازك دوز مردا 753120510210002  ضخيم دوز مردانه     *  صنايع پوشاك خدمات 17
75310510230002 

پايان دوره اول متوسطه ( پايان 
  كرمان،، ، رفسنجان ، سيرجان5مركز   دوره راهنمايي)

كرمان،، رفسنجان ، زرند ، 5مركز   پايان دوره راهنمايي راسته دوز 753120510220001  كاپشن دوز زنانه      *  صنايع پوشاك خدمات 18
  سيرجان

نازك دوز زنانه با كد 753120510050002  تو دوز       *مان  صنايع پوشاك خدمات 19
753120510010001 

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5مركز   دوره راهنمايي)

 ندارد 753120510010001  نازك دوز زنانه      *  صنايع پوشاك خدمات 20
پايان دوره متوسطه اول (پايان 

  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5 مركز  دوره راهنمايي) 

 ندارد 753120510230002  نازك دوز مردانه     *  صنايع پوشاك خدمات 21
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  كرمان،، رفسنجان ، سيرجان5مركز   دوره راهنمايي)

كرمان ، رفسنجان ، جيرفت ، 5ز مرك  پايان دوره راهنمايي ندارد ICDL       *  732120530140001كاربر    فناوري اطالعات خدمات 22
  سيرجان , بردسير

 ندارد 732120530150001  كاربر اتوماسيون اداري     *  فناوري اطالعات خدمات 23
پايان دوره اول متوسطه ( پايان  

  دوره راهنمايي) 
كرمان ، رفسنجان ، جيرفت ، 5مركز 

  سيرجان , بردسير

 ندارد  732120530130001  كاربر رايانه *  فناوري اطالعات خدمات 24
پايان دوره متوسطه اول(پايان 

  دوره راهنمايي)
كرمان ، رفسنجان ، جيرفت ، 5مركز 

  سيرجان , بردسير

 Adobeكاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات خدمات 25
Illustrator  732120530010001 كاربرICDL 

پايان دوره متوسطه اول(پايان 
  كرمان 5ز مرك  دوره راهنمايي)

 Corelكاربر گرافيك رايانه اي با  فناوري اطالعات خدمات 26
Draw    *  732120530110001  كاربرICDL 

پايان دوره متوسطه اول(پايان 
  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5مركز   دوره راهنمايي)

كاربر گرافيك رايانه اي با  فناوري اطالعات خدمات 27
PhotoShop     *  732120530120001 كاربرICDL 

پايان دوره متوسطه اول(پايان 
  كرمان ، رفسنجان ، جيرفت5مركز   دوره راهنمايي)

  كرمان 5مركز   پايان دوره راهنمايي   كارور عمومي رايانه شخصي PREMIERE  265420531200001كارور   فناوري اطالعات خدمات 28



 

  88صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  كرمانداوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون - 1جدول شماره 
  شهرستان  مقطع تحصيلي پيشنياز استاندارد نام استاندارد نام گروه خوشه رديف

  كرمان ، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570040001  ارايشگر عروس     *  مراقبت و زيبايي خدمات 29
  كرمان ، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره متوسطه اول ندارد 514220570020001  آرايشگر موي زنانه     *  مراقبت و زيبايي خدمات 30

آرايشگر و پيرايشگر زنانه       مراقبت و زيبايي خدمات 31
  كرمان ، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570010002  *

  كرمان ، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره متوسطه اول ندارد 514220570060001  آرايشگر ناخن      *  راقبت و زيباييم خدمات 32

پيرايشگر ابرو و صورت زنانه      مراقبت و زيبايي خدمات 33
  كرمان ، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570020001  *

كرمان ، رفسنجان ، سيرجان ، 5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570050001  پيرايشگر مردانه   و زيبايي مراقبت خدمات 34
  جيرفت

پيرايشگر موهاي زائد با موم      مراقبت و زيبايي خدمات 35
*  514120570030001 

بكار گيري الزامات
بهداشت و ايمني در 
 محيط كار (خدمات)

  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5مركز   يپايان دوره راهنماي

  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره متوسط اول ندارد 514120570010001  پيرايشگر موي زنانه       *  مراقبت و زيبايي خدمات 36

كار بر مواد شيميايي در آرايش  مراقبت و زيبايي خدمات 37
  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5مركز   راهنماييپايان دوره  ندارد 514220570070001  زنانه     *

متعادل ساز چهره زنانه (آرايش   مراقبت و زيبايي خدمات 38
  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570030001  صورت)      *

  كرمان،5ز مرك  پايان دوره راهنمايي ندارد 512020590020001  2آشپز هتل درجه   هتلداري خدمات 39

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان   برق صنعت 40
پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره 

  اول متوسطه 
كرمان،، رفسنجان ، بردسير ،  4مركز 

  جيرفت

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي   برق صنعت 41
پايان سوم راهنمايي يا پايان   

  رفسنجان كرمان،، 2مركز   دوره اول متوسطه

 ندارد 741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي   برق صنعت 42
پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره 

  متوسطه اول
كرمان، ، رفسنجان ، سيرجان ،  2مركز 

  بردسير

تعميركار ماشين هاي لباسشويي   برق صنعت 43
 ندارد 741220050120002  و ظرفشويي

  ( ل)پايان پايان دوره متوسطه او
 دوره راهنمايي

كرمان، ، رفسنجان ، زرند ، سيرجان  4مركز 
 ، بردسير



 

  89صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  كرماندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1جدول شماره 

  شهرستان  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

تعميركار لوازم خانگي برقي   برق صنعت 44
كرمان، ، رفسنجان ، زرند ،  4مركز   پايان دوره راهنمايي   ندارد 741220050100001  حرارتي و گردنده 

  سيرجان ، بردسير ، جيرفت

مونتاژكار و نصاب تابلوهاي   برق صنعت 45
 ندارد 741220050030001  برق

پايان دوره راهنمايي يا 
  متوسطه اول پايان دوره 

كرمان، ، رفسنجان ، زرند ،  2مركز 
  بردسير ، جيرفت

كرمان، ، رفسنجان ، 2مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات صنعت 46
  سيرجان ، بردسير

تعميركار دستگاه هاي سرد   تاسيسات صنعت 47
كرمان، ، رفسنجان ،   4مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090200001  كننده خانگي و تجاري

  جيرفت

تعميركار وسايل گاز سوز   تاسيسات صنعت 48
كرمان، ، رفسنجان ، 2مركز   پايان دوره اول متوسطه ندارد 712720090080001  خانگي

  سيرجان ، بردسير

كرمان، ، رفسنجان ، زرند ، 2مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات صنعت 49
  سيرجان ، بردسير

كرمان، ، رفسنجان ،  4مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت 50
  سيرجان ، جيرفت

لوله كش و نصاب دستگاه   تاسيسات صنعت 51
كرمان،، رفسنجان ،  2مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090080001   2هاي حرارتي درجه 

  سيرجان

لوله كش و نصاب وسايل   تاسيسات صنعت 52
كرمان،، رفسنجان ، 2مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001  بهداشتي  

  سيرجان ، بردسير ، جيرفت

نصاب  وتعميركار كولرهاي   تاسيسات صنعت 53
كرمان، ، رفسنجان ،  4مركز   پايان دوره راهنمايي   ندارد  752720090100001  پنجره اي واسپيلتگازي 

  سيرجان ، جيرفت

 صنعت 54
جوشكاري و 
  بازرسي جوش

جوشكارسازه هاي فوالدي با 
كرمان، ، رفسنجان ، 2مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد SMAW  721220110120001فرآيند 

  سيرجان

 صنعت 55
يع چرم صنا

كرمان، ، رفسنجان ،  5مركز   پايان دوره ابتدايي ندارد 731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  وپوست و خز
  جيرفت

  



 

  90صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  كرماندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1جدول شماره 

  شهرستان  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  داردنام استان  نام گروه  خوشه رديف

 ندارد731720190170001  مشبك كار  صنايع چوب صنعت 56
  پايان دوره متوسطه اول 
  كرمان، ، رفسنجان ، جيرفت 5مركز   (پايان دوره راهنمايي) 

تعميركار سيستم هاي تعليق   صنايع خودرو صنعت 57
723120010100002  خودروهاي سبك (جلوبندي ساز) 

تعميركار اتومبيل هاي 
  سواري بنزيني با كد 

 )723120010020001 ( 

  پايان دوره اول متوسطه 
  كرمان، ، رفسنجان ، جيرفت 3مركز  (پايان دوره راهنمايي)

  كرمان، ، رفسنجان ، جيرفت 3مركز  پايان راهنمايي ندارد741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت 58

تعميركاراتومبيل هاي سواري   صنايع خودرو عتصن 59
  كرمان، ، رفسنجان ، جيرفت 3مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد723120010020001  بنزيني  

  كرمان، ، رفسنجان ، جيرفت 3مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو صنعت 60

  كرمان، ، رفسنجان ، سيرجان 4مركز  پايان متوسطه اول   ندارد721420250010001  رب و پنجره ساز پروفيل آهنيد  صنايع فلزي صنعت 61

يا تراشكار  2فرزكار درجه 722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك صنعت 62
 2درجه 

  كرمان،، رفسنجان ، بردسير2مركز   پايان دوره راهنمايي

  كرمان،سيرجان2مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد722320410150001  تراشكار   مكانيك صنعت 63

فرهنگ و  64
 هنر

صنايع دستي (چوب، فلز، سفال، 
  كرمان، ، رفسنجان 5مركز   پايان دوره راهنمايي   ندارد721320770010001  حكاك روي فلز     *  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)

فرهنگ و  65
 هنر

صنايع دستي (چوب، فلز، سفال، 
 ندارد731920770080002  قلمزن فلز      *  اپ، سنگ ،شيشه ، چرم)چ

  پايان دوره اول متوسطه 
  كرمان، ، رفسنجان  5مركز   ( پايان دوره راهنمايي)

66 
فرهنگ و 

 هنر
  صنايع دستي 

  (دوخت هاي سنتي)
پته دوز (فطه دوز يا سلسله دوز)    

 ندارد731820810190002  *
  پايان دوره اول متوسطه 
  كرمان، ، رفسنجان ، جيرفت 5مركز   ( پايان دوره راهنمايي )

فرهنگ و  67
 هنر

  صنايع دستي 
  (دوخت هاي سنتي)

مهره هاي تزييني و پولك و منجوق 
كرمان، ، رفسنجان ، بردسير  5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد731820810660001  دوز   

  ، جيرفت

فرهنگ و  68
 هنر

  صنايع دستي 
  كرمان 5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد731820810620001  2هويه كار پارچه درجه   هاي سنتي)(دوخت 



 

  91صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  كرماندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1جدول شماره 

  شهرستان  تحصيليمقطع   پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

 ندارد 731820750390001  قالب باف لوازم تزئيني و كاربردي  صنايع دستي(بافت) فرهنگ و هنر 69
پايان دوره اول 

  كرمان 5مركز   متوسطه

 ندارد 731820750190001  گليم باف  صنايع دستي(بافت) فرهنگ و هنر 70
پايان دوره متوسطه 

اول (پايان دوره 
  راهنمايي)

  ن،  ، رفسنجان ، جيرفتكرما 5مركز 

كرمان،، رفسنجان ، سيرجان ،  5مركز   پايان دوره راهنمايي   ندارد 731320790030001  طال ساز    *  طال و جواهرسازي فرهنگ و هنر 71
  بردسير

ن، ، رفسنجان ، سيرجان ، كرما 5مركز   ديپلم ندارد 731320790320001  فروشنده طال و نقره و جواهر     *  طال و جواهرسازي فرهنگ و هنر 72
  بردسير

  كرمان، ، رفسنجان  5مركز   ديپلم   ندارد731320790310001  فيروزه كوبي     *  طال و جواهرسازي فرهنگ و هنر 73

گوهر تراش سنگ هاي قيمتي و نيمه   طال و جواهرسازي فرهنگ و هنر 74
 ندارد 731320790040002  قيمتي (دامله تراش)     *

ره اول پايان دو  
متوسطه ( پايان دوره 

  راهنمايي) 

كرمان، ، رفسنجان ، سيرجان ،  5مركز 
  بردسير

 ندارد 731620830330001  برنامه ريز امور هنري در خانواده     *  هنرهاي تجسمي فرهنگ و هنر 75
پايان دوره متوسطه 

اول (پايان دوره 
  راهنمايي)

  كرمان،، سيرجان 5مركز 

 ندارد 723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر   ت كشاورزيماشين آال كشاورزي 76
پايان دوره متوسطه 

اول (پايان دوره 
  راهنمايي)

  كرمان،، سيرجان 3مركز 

  
  
  
  
  



 

  92صفحه   

    1400ماهه اول سال  6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان كرمان  ن- 2جدول شماره 

جنسيت  نام مركز  نام شهر رديف
  تلفن مركز  آدرس مركز  شپذير

 4228303  تداي بلوار امام رضااب- بردسير  دو منظوره  مركزشماره هفده بردسير(شهيد طياري) بردسير 1

  لوا پيامبر اعظمروبروي آب وخاكب- جيرفت  دو منظوره  مركز شماره هفت جيرفت (ويژه برادران) جيرفت 2
2315911-
2315711 

3 
  دو منظوره  ي)(برادران،امام عل مركز شماره يازده رفسنجان رفسنجان

ده كرمان پشت انبار برق خيابان فني و حرفه جا 4كيلومتر - رفسنجان 
  اي .

8231178-
8224990-
8231552 

 زرند 4
مركز شماره سيزده زرند (دومنظوره، شهيد 

  4وار جمهوري جنب كوچه بل- زرند  دو منظوره  سلطانزاده)
4226683-
4229993-
4229992 

  دو منظوره  شماره نه سيرجان (شهيد مغفوري)مركز  سيرجان 5
مركز -ويژه اقتصادي روبروي منطقه- شهربابك ابتداي جاده - سيرجان 

 3239862  آموزش فني و حرفه اي سيرجان

  بلوار  جمهوري اسالمي  4كيلومتر   خواهران  مركز شماره پنج خواهران كرمان  كرمان 6
33123395 -
32117525 

  بلوار  جمهوري اسالمي  4كيلومتر   برادران  برادران كرمان  مركز شماره دو  كرمان 7
33123395 -
32117525 

 33151490  كرمان خيابان شهدا (زريسف) جنب پرورشگاه ديلمغاني  دو منظوره  مركز شماره چهار كرمان  كرمان 8

 32910209  دت آبادكرمان ابتداي جاده تهران بعد از روستاي سعا  دو منظوره  مركز شماره سه كرمان  كرمان 9
 
 
 
 
 
 
 



 

  93صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  كرمانشاهدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 

  شهرستان هاي محل اجراي آزمون  حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه  رديف

  ركز سنجش م - كرمانشاه   پايان دوره راهنمايي  ندارد  731720190030001  معرق كار چوب (مقدماتي)  چوب صنايع صنعت  1

  ركز سنجش م - كرمانشاه   پايان دوره راهنمايي  ندارد  611121050910001  كاربر گياهان دارويي  گياهان دارويي و داروهاي گياهي  كشاورزي  2

  ركز سنجشم-كرمانشاه   پايان دوره راهنمايي  ندارد  721220110010001  2ز درجه جوشكار گا  جوشكاري و بازرسي جوش  صنعت   3

  ركز سنجشم-كرمانشاه  پايان دوره راهنمايي  ندارد  721320010010001  2صافكار درجه   صنايع خودرو  صنعت  4

  ركز سنجشم - كرمانشاه  پايان دوره راهنمايي  ندارد  722320410150001  تراشكار   مكانيك   صنعت  5

پايان دوره اول متوسطه     ندارد  431120450070001  كمك حسابدار  امور مالي و بازرگاني  خدمات  6
  ركز سنجشم - كرمانشاه  (پايان سوم راهنمايي)

  ركز سنجشم - كرمانشاه  پايان دوره اول متوسطه  ندارد  511320550100001  راهنماي عمومي گردشگري  گردشگري  خدمات  7

  ركز سنجشم - كرمانشاه  پايان دوره راهنمايي  ندارد  514120570080001  داشت كار ناخن مردانهبه  مراقبت و زيبايي  خدمات  8

  ركز سنجشم - كرمانشاه  ديپلم  ندارد  751220680020001  سوهان پز  صنايع غذايي  كشاورزي  9

  ركز سنجشم - كرمانشاه  راهنمايي پايان دوره  ندارد  753120570010001  كاله گيس باف با موي طبيعي (زنانه )  مراقبت و زيبايي  خدمات  10

  ركز سنجشم - كرمانشاه  پايان دوره راهنمايي  ندارد  753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك  خدمات  11

  ركز سنجشم - كرمانشاه  ديپلم  ندارد  753420510020001  دوزنده لباس مبل  صنايع پوشاك  خدمات  12

پايان دوره متوسطه اول   ندارد  815320510100001  راسته دوز  صنايع پوشاك  خدمات  13
  ركز سنجشم - كرمانشاه  (پايان دوره راهنمايي)

پايان دوره اول متوسطه (   ندارد  711520190010002  در و پنجره ساز چوبي  صنايع چوب  صنعت  14
  ركز سنجشم - كرمانشاه  پايان دوره راهنمايي )

  ركز سنجشم - كرمانشاه  پايان دوره راهنمايي  ندارد   712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت  15

  ركز سنجشم - كرمانشاه  پايان دوره راهنمايي  ندارد   712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي    تاسيسات  صنعت  16
 



 

  94صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  كرمانشاهدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -  1جدول شماره 

 

 

 

 

 

  زمونشهرستان هاي محل اجراي آ  حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه  رديف

 سنجش مرکز - کرمانشاه راهنمايي دوره پايانندارد  712620090020001وتجاری خانگی گاز کش لولهتاسيساتصنعت  17

 سنجش مرکز - کرمانشاه راهنمايي دوره پايانندارد  712620090110001بهداشتی وسايل نصاب و کش لولهتاسيساتصنعت  18

 سنجش مرکز - کرمانشاه راهنمايي دوره پايانندارد  712720090010001روخود گازی کولر تعميرکارتاسيساتصنعت  19

 سنجش مرکز - کرمانشاه راهنمايي دوره پايانندارد  712720090190001آبي كولر تعميركارتاسيساتصنعت  20

 سنجش مرکز - هکرمانشا راهنمايی دوره پايانندارد  723120010070001)كارموتور تنظيم( آپ تونخودرو صنايعصنعت  21

 سنجش مرکز - کرمانشاه راهنمايی دوره پايانندارد  723120010110002خودرو سرويسكارخودرو صنايعصنعت  22

 سنجش مرکز - کرمانشاه راهنمايی دوره پايانندارد  731720190060001چوب کار نازکچوب صنايعصنعت  23

 سنجش مرکز - کرمانشاه راهنمايی دوره پاياناردند  731720190080001حجمی کار معرقچوب صنايعصنعت  24

 سنجش مرکز - کرمانشاه راهنمايی دوره پايانندارد  731720190140001مقدماتی روش به کار خاتمچوب صنايعصنعت  25

 اول متوسطه دوره پايانندارد  731720190170001 کار مشبکچوب صنايعصنعت  26
 )راهنمايی دوره پايان(

 سنجش زمرک - کرمانشاه

 سنجش مرکز - کرمانشاه راهنمائی دوره پايان -  731720190270001روکش کار معرقچوب صنايعصنعت  27

 سنجش مرکز - کرمانشاه متوسطه اول دوره پايانندارد  742120030010001صنعتي کار الکترونيکالکترونيکصنعت  28

 متوسطه اول دوره پايانندارد  732120530150001اداری اتوماسيون کاربراطالعات فناوریخدمات  29
 )راهنمايي دوره پايان( 

 سنجش مرکز - کرمانشاه

 ارتباطات و روميزی تلفن تعميرکارالکترونيکصنعت  30
 داخلی

 سنجش مرکز - کرمانشاه متوسطه اول دوره پايانندارد  742120030070001

سازنده و نصاب در و پنجره با   ساختمان صنعت  31
  ركز سنجشم - كرمانشاه  ديپلم     ندارد  814220290010001  شيشه دوجداره وUPVCپروفيل



 

  95صفحه   

 

 1400ماهه اول سال  6  كرمانشاهاد  (ادواري)  استان دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آز  -  1جدول شماره 

 

 

 

    1400ماهه اول سال  6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان كرمانشاه ن- 2جدول شماره                                                               

  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر رديف

مركز  –سه راه حافظيه –كرمانشاه   دو منظوره  شماره يك  كرمانشاه  1
  833  8350556  سنجش

مركز اسالم اباد   اسالم آباد غرب  2
مركز  -شهرك جهاد  -اسالم آباد غرب   دو منظوره  غرب

  فني وحرفه اي
5238309-
5238308  834  

  شهرستان هاي محل اجراي آزمون  حداقل مدرك تحصيلي  پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه  رديف

فرهنگ و   32
 هنر

صنايع دستي (چوب، فلز، سفال، 
  ركز سنجشم - كرمانشاه  يان دوره راهنماييپا    ندارد  721320770010001  حكاك روي فلز  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)

33  
فرهنگ و 

نقاشي روي شيشه كريستال و سراميك با   هنرهاي تجسمي  هنر
  ركز سنجشم - كرمانشاه  پايان دوره راهنمايي  ندارد  731620830270001  آب طال

34  
فرهنگ و 

  هنر
صنايع دستي (چوب، فلز، سفال، 

پايان دوره اول متوسطه     ندارد  731920770080002  قلمزن فلز  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)
  ركز سنجشم - كرمانشاه  ( پايان دوره راهنمايي)

35  
فرهنگ و 

  هنر
صنايع دستي (چوب، فلز، سفال، 

  ركز سنجشم - كرمانشاه  پايان دوره راهنمايي  ندارد  753620770030001  حكاك چرم  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)

  ركز سنجشم - كرمانشاه  پايان دوره راهنمايي  ندارد  751220680030001  بات و شكرپنيرسازنده نقل و ن  صنايع غذايي  كشاورزي  36

  ركز سنجشم - كرمانشاه  ديپلم  ندارد  751320680030001 توليدكننده فرآورده هاي تخميري(ماست)  صنايع غذايي  كشاورزي  37

پايان دوره متوسطه اول   ندارد  723320690020001  سرويس كار و نگهدار سم پاش ها  ماشين آالت كشاورزي  كشاورزي  38
  سالم اباد غربا - كرمانشاه   (پايان دوره راهنمايي)

  سالم اباد غربا - كرمانشاه   پايان دوره متوسطه اول   ندارد  723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر   ماشين آالت كشاورزي  كشاورزي  39



 

  96صفحه   

 

  1400ماهه اول سال  6  احمدكهگيلويه و بوير دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1جدول شماره                                         

  شهرستان محل اجراي آزمون   مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف
 مئيبه- چساران گ-- ياسوج پايان دوره راهنمايي  51202067005001 آشپز خدمات تغذيه اي خدمات 1

  انگچسار- هدشتد- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   514120570050001  پيرايشگر مردانه  مراقبت وزيبايي  خدمات  2
  همئيب- چساران گ- هدشتد- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   514120570100002  متعادل سازي چهره مردانه  مراقبت وزيبايي  خدمات  3
  بهمئي- گچساران - شتدهد- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   514120570080001  بهداشت كار ناخن مردانه  مراقبت وزيبايي  خدمات  4
  همئيب- چساران گ- هدشتد- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   753120510210002  ضخيم دوز مردانه  صنايع پوشاك  صنعت  5
  همئيب- چساران گ- هدشتد- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك  صنعت  6
  دهدشت- اسوجي- گچساران  پايان دوره راهنمايي   71262009002001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات  صنعت  7
  گچساران  پايان دوره راهنمايي   711520190010002  درب وپنجره ساز چوبي  صنايع چوب  صنعت  8
  همئيب- چساران گ- هدشتد- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   713120300010002  نصاب كاغذ ديواري موكت وپاركت  معماري  صنعت  9
  همئيب- چساران گ- هدشتد- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   713220010010001  2نقاش خودرو درجه   ع خودروصناي  صنعت  10
  همئيب- چساران گ- هدشتد- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   721320010010001  2صافكار درجه   صنايع خودرو  صنعت  11
  همئيب- چساران گ- هدشتد- ياسوج  ان دوره راهنماييپاي   721420250010001  درب وپنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي  صنعت  12
  همئيب- چساران گ- هدشتد- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   722320410090001  2ماشين ابزار كار درجه   مكانيك  صنعت  13
  - دهدشت  پايان دوره راهنمايي   723120010070001  تون آپ(تنظيم كار موتور)  صنايع خودرو  صنعت  14
  همئيب- چساران گ- هدشتد- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   514120570020001  پيرايشگر موي زنانه  باييمراقبت وزي  خدمات  15
  گچساران  پايان دوره راهنمايي   723320410150001  تراشكار  مكانيك  صنعت  16
  دهدشت  پايان دوره راهنمايي   741220050010001  برقكار صنعتي  برق  صنعت  17
  دهدشت  پايان دوره راهنمايي   723320690030001  مكانيك تراكتور وتيلر  ماشين آالت كشاورزي  كشاورزي  18

  دهدشت - ياسوج  پايان دوره راهنمايي   741220050120002  تعميركار ماشين هاي لباسشويي وظرفشويي  برق  صنعت  19

 همئيب- چساران گ- هدشتد- ياسوج پايان دوره راهنمايي  753120510030002 خياط پيراهن شوميز مردانه وزنانه صنايع پوشاك خدمات 20

  همئيب- چساران گ- هدشتد- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   adobe  illustrator  732120530010001كاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات  خدمات  21
 



 

  97صفحه   

 

  1400ماهه اول سال  6  ه و بوير احمدكهگيلويدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1جدول شماره 

  شهرستان محل اجراي آزمون   مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

  بهمئي- چساران گ- هدشتد- ياسوج  ديپلم متوسطه   514120570060001  ترميم كننده مو(مردانه)  مراقبت و زيبايي  خدمات  22
  ليكك- دهدشت   پايان دوره راهنمايي   514120570070002  هره پرداز مردانهچ  مراقبت و زيبايي  خدمات  23
  بهمئي- چساران گ- هدشتد- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   514120570100002  متعادل سازي چهره مردانه  مراقبت و زيبايي  خدمات 24
  بهمئي- چساران گ- هدشتد- ياسوج  پايان دوره راهنمايي  4514220570040000  آرايشگر عروس  مراقبت و زيبايي  خدمات 25
  بهمئي- چساران گ- هدشتد- ياسوج  پايان دوره راهنمايي  5142205700600010  آرايشگر ناخن  مراقبت وزيبايي  خدمات 26
  بهمئي- چساران گ- هدشتد- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   icdl  732120530140001كاربر   فناوري اطالعات  خدمات 27
  (بهمئي)ليكك - دهدشت  پايان دوره راهنمايي   751220670310001  2شيريني پز درجه  خدمات تغذيه اي  خدمات 28
  ياسوج- هدشت د- گچساران  پايان دوره راهنمايي   712620090200001  لوله كش و نصاب تاسيسات تهويه مطبوع ساختمان  تاسيسات  صنعت 29

جوشكاري و بازرسي  صنعت 30
  همئي(ليكك)ب- هدشتد - چسارانگ- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   721220110010001  2جوشكاري گاز درجه   جوش

جوشكاري و بازرسي صنعت 31
  همئي(ليكك)ب دهدشت - چسارانگ- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   smaw  721220110120001جوشكاري سازه هاي فوالدي با فرآيند   جوش

  رانگچسا  پايان دوره راهنمايي   722320410150001  فرزكار  مكانيك صنعت 32
  گچساران  پايان دوره راهنمايي   722420410010001  ابزار تيزكن  مكانيك  صنعت 33
  همئي(ليكك)ب- هدشتد - چسارانگ- اسوج  پايان دوره راهنمايي   423120010020001  تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني  صنايع خودرو  صنعت  34

صنايع چرم وپوست و  صنعت  35
  همئي(ليكك)ب- هدشتد - چسارانگ- اسوج  پايان دوره ابتدائي   731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  خز

  دهدشت  پايان دوره راهنمايي   741220010010001  تعمير كار برق خودرو  صنايع خودرو  صنعت  36
  همئي(ليكك)ب- هدشتد - چسارانگ- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   741120050010001  برقكار ساختمان  برق  صنعت  37

گ وفرهن  38
  همئي(ليكك)ب- هدشتد - چسارانگ- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   731320790270001  جواهر سازي مهره اي  طال و جواهر سازي  هنر

فرهنگ و  39
  همئي(ليكك)ب- هدشتد - چسارانگ- ياسوج  پايان دوره راهنمايي   731820750470001  مكرمه بافي  صنايع دستي(بافت)  هنر

  همئي(ليكك)ب- هدشتد - چسارانگ- اسوج  پايان دوره راهنمايي   753120510060001  دوزشلوار   صنايع پوشاك  خدمات  40



 

  98صفحه   

    1400ماهه اول سال  6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  كهگيلويه و بوير احمد ن- 2جدول شماره 

جنسيت   نام مركز   نام شهر  رديف 
 پيش شماره   تلفن   نشاني مركز   پذيرش

  33252641  رانبراد يك شماره مركز-اي وحرفه فني خيابان -سرآبتاوه-ياسوج  دو منظوره  ياسوج براردان يك شماره مركز ياسوج  1
  

74  

 قشقائئ خان جھانگير بلوار . نماز فلكه . گچساران دو منظوره  گچساران براردران مركز  گچساران  2
  اي حرفه و فني مركز آبشيرين جاده ابتداي

32332559 ٧٤ 

 74  32252007 عليشير برچ جاده ابتداي - دھدشت  دو منظوره دھدشت برادران مركز  دهدشت  3

4  
 دنا

 اي وحرفه فني آموزش مركز
 74  33443966 اجتماعي تامين روي روبه طالقاني بلوار : سخت سي  دو منظوره دنا

5  
 باشت

 اي وحرفه فني آموزش مركز
  دو منظوره باشت

 اي وحرفه فني آموزش مركز

 74  32622183  باشت

6  
 بھمئي

 اي وحرفه فني آموزش مركز
 74  32822309 فھميده شھيد خيابان - ليكك - بھمئي  دو منظوره بھمنی

7  
 چرام

 اي وحرفه فني آموزش مركز
 74  32361164 موسوي شھيد خيابان - معلم ميدان- چرام  دو منظوره چرام

  



 

  99صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  گلستاننام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان دفترچه راهنماي ثبت   -  1جدول شماره 

شهرستان هاي محل اجراي   مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه ديف
  آزمون

 ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت  1
هنمايي يا پايان پايان دوره را

  گرگان  دوره متوسطه اول

پايان دوره راهنمايي يا پايان  ندارد 741220050040001 تعميركار ماشين هاي الكتريكي برق صنعت 2
 گرگان دوره متوسطه اول

 گرگان پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090020001 لوله كش گاز خانگي وتجاري تاسيسات صنعت 3

 گرگان پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090110001 لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي تاسيسات صنعت 4

2جوشكار گاز درجه  جوشكاري و بازرسي جوش صنعت 5  گرگان پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110010001 

پايان دوره اول متوسطه ندارد 711520190010002 در و پنجره ساز چوبي صنايع چوب صنعت 6
پايان دوره راهنمايي ) (   گرگان 

7 
فرهنگ و 

(بافت) صنايع دستي هنر  پايان دوره متوسطه اول ندارد 731820750280001 بافنده پوشاك دوميل 
(پايان دوره راهنمايي)   گرگان 

8 
فرهنگ و
(بافت) صنايع دستي هنر پايان دوره اول متوسطه ندارد 731820750350001 قالب باف پوشاك 

ه راهنمايي)(پايان دور  گرگان 

پايان دوره متوسطه اول ندارد 723320690030001 مكانيك تراكتور و تيلر ماشين آالت كشاورزي كشاورزي 9
 گرگان (پايان دوره راهنمايي)

 

  
    1400ماهه اول سال  6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان گلستان ن- 2جدول شماره 

  پيش شماره  تلفن  مركز نشاني  جنسيت  ام مركزن  نام شهر رديف

نتهاي بلوار حساما- يابان پنجم آذرخ - گرگان دومنظوره مركزفناوري اطالعات گرگان گرگان 1  32231744 17 

 
  



 

  100صفحه   

  1400ماهه اول سال  6گيالن دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  -  1جدول شماره 
  شهرستان هاي محل اجراي آزمون  حداقل مدرك تحصيلي پيش نياز كد استاندارد نام استاندارد گروه نام خوشه رديف

نازك دوز مردانه با كد 753120510210002  ضخيم دوز مردانه  صنايع پوشاك خدمات  1
75310510230002 

پايان دوره اول متوسطه 
  رشت  (پايان دوره راهنمايي)

  رشت  ديپلم ندارد 753420510020001  دوزنده لباس مبل  صنايع پوشاك  خدمات  2
  رشت  پايان دوره متوسطه اول   ندارد 815320510100001  راسته دوز  صنايع پوشاك  خدمات  3
  رشت  ديپلم  ندارد 351140530670001  ( ويژه نابينايان) 2رايانه كار در جه   فناوري اطالعات  خدمات  4

جوشكاري و بازرسي  صنعت  4
  جوش

ارسازه هاي فوالدي با فرآيند جوشك
SMAW  721220110120001 ودلنگر - ومن ف - رشت  پايان دوره راهنمايي ندارد  

  گرودلن - ستاراآ- رشت   پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410150001  تراشكار  مكانيك  صنعت  5
  رشت   دوره راهنمايي پايان  ندارد 723120010020001  تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني  مكانيك  صنعت  6
  ودلنگر - ومن ف - رشت   پايان متوسطه اول ندارد 721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي  صنعت  7

 ندارد 711520190010002  در و پنجره ساز چوبي  صنايع چوب  صنعت  8
پايان دوره اول متوسطه 

  تالش - ودسر ر - رشت   (پايان دوره راهنمايي)

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي  برق  صنعت  9
پايان سوم راهنمايي يا 
  رشت  پايان دوره اول متوسطه

  رشت  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410200001  فرزكار   مكانيك  صنعت  10
  شتر  پايان دوره راهنمايي 2يا تراشكار درجه  2فرزكار درجه  722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك  صنعت  11
  رشت  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720190030001  معرق كار چوب ( مقدماتي )  صنايع چوب  صنعت  12
  رشت  پايان دوره متوسطه اول   ندارد 731720190050001  منبت معرق كار  صنايع چوب  صنعت  13
  رشت  دوره راهنمايي پايان ندارد 731720190250001  ) 2معرق كار چوب بدون قالب ( درجه   صنايع چوب  صنعت  14

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان  برق  صنعت  15
پايان دوره راهنمايي يا 
  رشت  پايان دوره متوسطه

تعميركار لوازم خانگي برقي حراتي و   برق  صنعت  16
  فومن - رشت   پايان دوره راهنمايي ندارد 741220050100001  گردنده

  رشت  پايان دوره راهنمايي ندارد 921511070060001  فضاي سبزكارگر   فناوري محيط زيست  كشاورزي  17



 

  101صفحه   

  
    1400ماهه اول سال  6اني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان گيالن نش- 2جدول شماره 

  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر رديف
 013 33690746  وبروي پمپ بنزين مصلير-جاده تهران5كيلومتر-رشت زن و مرد  مركز كشاورزي و گردشگري رشت 1
 013 33759530  يابان مهارتخ - لوار شهيد انصاري ب -  ترش  مرد  مركز شهيد باهنر رشت 2

 013 33755130  يابان مهارتخ - لوار شهيد انصاري ب - رشت   زن و مرد  مركز زينبيه  رشت 3

 013 33690397  داره برقجنب انبار ا - جاده تهران  12متر كيلو - رشت   مرد  مركز شهيد مطهري رشت 4

 013 33663080  وبروي حوزه علميهر - جاده تهران  5يلومتر ك - رشت   مرد  مركز شهيد انصاري رشت 5

 013 44276570  وكندان ج - جاده تالش به آستارا 10يلومتر ك - تالش   زن و مرد  مركز امام خميني ( ره )تالش   تالش 6

 اآستار 7
مركز شهيد اشجعي كانرود 

 013 44856850  نب هتل اسپيناس ج - كيلومتري جاده تالش به آستارا 5   زن و مرد  آستارا

 013 42535179  يابان فني و حر فه اي خ - يدان شهيد امالكي م - لنگرود   زن و مرد   مركز شهيد امالكي لنگرود لنگرود 8

 013 42629841  مهر روبروي مسكن - رك شهيد انصاري شه - رودسر   مرد  مركز امام خميني(ره) رودسر 9

 013 34713350  جاده قلعه رودخان  5يلومتر ك - فومن  زن و مرد  مركز  فومن فومن 10
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  102صفحه   

  
  1400ماهه اول سال  6  لرستاندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  -  1جدول شماره 

  شهرستانهاي محل اجرا  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  شهخو رديف

فوق ديپلم با سه سال سابقه  ندارد 242340490010041  مشاوره تاسيس آموزشگاه    خدمات آموزشي خدمات 1
  مرتبط يا ليسانس

  خرم آباد

  
  

    1400ماهه اول سال  6 لرستان استان)  ادواري(  دآزا داوطلبان آزمون برگزاري محل نشاني- 2 شماره جدول

  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر رديف

 خرم آباد 1
مركز تخصصي  - مركز شماره يك خرم آباد (برادران 

 60بلوار  بشن- نتهاي خيابان جالل آل احمدا-خرم آباد  دومنظوره  آموزش هاي كارآفريني و مهارت هاي كسب و كار)
  66  33222955  ركز شماره يك آموزش فني و حرفه ايم -متري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  103صفحه   

  
  1400ماهه اول سال  6  مازندراندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  -  1جدول شماره 

  رستانهاي محل اجراشه  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

  جويبار - آمل - نكا  - ائمشهرق - بابل   ديپلم مقدماتي ICDLدوره 441520430010001  بايگان  امور اداري خدمات 1

441520430060002  سرپرست دبيرخانه و بايگاني  امور اداري  خدمات 2
با كدICDLكاربر

732120530140001 
پايان دوره اول متوسطه   

  ملآ - نكا - قائمشهر - بابل  راهنمايي) (پايان سوم

الگوساز و برشكار لباس ضخيم  صنايع پوشاك  خدمات 3
753220510050002  مردانه 

نازك دوز مردانه با كد 
75310510230002 

پايان دوره اول متوسطه ( 
  جويبار - آمل  - ائمشهرق - هشهر ب - ابل ب - ساري   پايان دوره راهنمايي)

  آمل - قائمشهر - بابل   ديپلم ندارد753420510020001  زنده لباس مبلدو  صنايع پوشاك  خدمات 4

 ندارد711520190010002  در و پنجره ساز چوبي  صنايع چوب  صنعت 5
پايان دوره اول متوسطه ( 

  ورن - رامسر- آمل  - ائمشهرق - ابلب - وشهرن - ساري   پايان دوره راهنمايي )

  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات  صنعت 6
 - تنكابن  - نور - رامسر - آمل - قائمشهر - بهشهر - سوادكوه - ساري 

  جويبار

لوله كش و نصاب دستگاه هاي  تاسيسات  صنعت 7
  - نور - رامسر - آمل - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090080001   2حرارتي درجه 

  جويبار - رامسر - آمل - هشهرب - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090110001نصاب وسايل بهداشتي  لوله كش و   تاسيسات  صنعت 8

لوله كش و نصاب تاسيسات تهويه  تاسيسات  صنعت 9
  ورن - رامسر - آمل - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد712620090200001  مطبوع ساختمان

يسات گازلوله كش و نصاب تاس  تاسيسات  صنعت 10
  رامسر - آمل  - مشهرقائ - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد712620090220001  رساني ساختمان

  تنكابن - آمل - بابل  - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090010001  تعميركار كولر گازي خودرو  تاسيسات  صنعت 11

  جويبار- رامسر - آمل  - هشهرب  - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات  صنعت 12

  ورن - رامسر - آمل - هشهرب - ساري   پايان دوره اول متوسطه ندارد712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات  صنعت 13



 

  104صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  مازندراند  (ادواري)  استان دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزا -  1جدول شماره 

  شهرستانهاي محل اجرا  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

  امسرر - آمل - شهرقائم - ابل ب - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات صنعت 14

تعميركار دستگاه هاي سرد كننده  تاسيسات  صنعت 15
  هشهرب - نور - رامسر - مل آ - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090200001  خانگي و تجاري

 ندارد  713120300010002  نصاب كاغذ ديواري ، موكت و پاركت   معماري  صنعت 16
پايان دوره اول متوسطه
  آمل - نكا - ائمشهر ق - ابلسرب - ابلب - ساري   (پايان دوره راهنمايي)

  تنكابن - آمل - نكا  - ائمشهر ق - ابلسرب - ابل ب - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 713220010010001   2نقاش خودرو درجه  صنايع خودرو  صنعت 17

جوشكاري و   صنعت 18
  ورن - رامسر - آمل  - ائمشهرق - هشهرب - وادكوهس - اري س  پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110010001    2جوشكار گاز درجه   بازرسي جوش

جوشكاري و   صنعت 19
  بازرسي جوش

جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند 
SMAW  

  ملآ - قائمشهر - هشهرب - وادكوهس- وشهرن- ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110120001

  تنكابن - نور - آمل  - نكا - قائمشهر - بهشهر - بابلسر - بابل  - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 721320010010001   2صافكار درجه   صنايع خودرو  صنعت 20

  ويبارج - آمل  - ا نك - ائمشهرق - ابل ب - ساري   سوم راهنمايي ندارد 721320250080001  ورقكار ( نازك كار )  صنايع فلزي  صنعت 21

  آمل - قائمشهر - بابل  - ساري   يان دوره راهنمايي پا ندارد 721320290010001  كانال ساز تهويه   ساختمان  صنعت 22

  جويبار - نور - رامسر - آمل - قائمشهر - بهشهر - سوادكوه - نوشهر - ساري   پايان متوسطه اول   ندارد 721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي  صنعت 23

  تنكابن - ورن - آمل - كا ن - ائمشهرق - ابلسرب - ابل ب - ساري   سوم راهنمايي ندارد 721420250020001  در و پنجره ساز آلومينيومي  صنايع فلزي  صنعت 24

  ورن - آمل - نكا - ائمشهرق - هشهرب - ابلب - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410090001   2ماشين ابزار كار درجه    مكانيك  صنعت 25

  تنكابن - ورن - آمل  - كان - ائمشهرق - هشهرب - ابل ب - ساري   دوره راهنماييپايان  ندارد 722320410150001  تراشكار   مكانيك  صنعت 26

  ملآ - نكا - ر قائمشه - ابل ب - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410200001  فرزكار   مكانيك صنعت 27

 



 

  105صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  زندرانمادفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  -  1جدول شماره 

  شهرستانهاي محل اجرا  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

يا2فرزكار درجه 722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك صنعت 28
 2تراشكار درجه 

  آمل - كا ن - قائمشهر  - هشهرب - وادكوه س - ابلب - ساري   پايان دوره راهنمايي

  تنكابن   - آمل - نكا  - قائمشهر - بهشهر - بابلسر - بابل  - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010310001  تعميركارموتورسيكلت   صنايع خودرو  صنعت 29

مونتاژكار و نصاب تابلوهاي   برق  صنعت 30
 ندارد 741220050030001  برق

پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره 
  ه اول متوسط

 - رامسر - آمل - قائمشهر - بهشهر - سوادكوه  - نوشهر- ساري 
  اميركال - بارجوي - نكابن ت - نور

تعميركار ماشين هاي   برق  صنعت 31
 ندارد 741220050040001  الكتريكي 

پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره 
  متوسطه اول

 - جويبار - تنكابن  - نور - آمل - قائمشهر - بهشهر - بابل  - ساري 
  يركال   ام

 - رامسر - آمل  - قائمشهر - بهشهر - سوادكوه  - بابل - ساري   پايان دوره اول متوسطه   ندارد 742120030010001  الكترونيك كار صنعتي  الكترونيك  صنعت 32
  تنكابن 

تعميركار تلفن روميزي و   الكترونيك  صنعت 33
  نكابن ت - رامسر - ملآ - كا ن- ائمشهرق - وشهرن - اري س  پايان دوره اول متوسطه ندارد 742120030070001  ارتباطات داخلي

 - 753420190010002  رويه كوب مبل چوبي  صنايع چوب  صنعت 34
پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره 

 راهنمايي)
  نكابنت - رامسر - مل آ - ائمشهرق - ابلب - وشهرن - ساري 

  ساختمان  صنعت 35
سازنده و نصاب در و پنجره با 

شه و شيUPVCپروفيل
  دوجداره

  وزن - آمل  - نكا - ائمشهرق - وادكوه س - ابلب - ساري   ديپلم    ندارد 814220290010001

  آمل   - قائمشهر - بابل   پايان دوره راهنمايي   ندارد 815420270090001  رنگرز عمومي  صنايع نساجي  صنعت 36

  رامسر - آمل - ائمشهرق - ابل ب - وشهرن- ساري   يان دوره راهنمائيپا درودگر 821920190010001  مونتاژ كار مصنوعات چوبي  صنايع چوب  صنعت 37

فرهنگ و  38
  هنر

صنايع دستي 
(دوخت هاي 

  سنتي)
  آمل - نكا  - ائمشهرق - وشهر ن - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810410001  چاپ باتيك

  كشاورزي 39
گياهان دارويي 

و داروهاي 
  گياهي

 ندارد 611121050910001  كاربر گياهان دارويي
  پايان دوره اول متوسطه 

  )ايان دوره راهنمايي(پ
تنكابن  - رامسر - آمل - قائمشهر - بهشهر - بابل  - نوشهر - ساري 

  اميركال  - 



 

  106صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  مازندراندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  -  1جدول شماره 

  شهرستانهاي محل اجرا  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  م گروهنا  خوشه رديف

 كشاورزي 40
ماشين آالت 
 ندارد 723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر  كشاورزي

پايان دوره متوسطه اول (پايان 
  آمل - قائمشهر - ابلسرب - ابل ب - ساري   دوره راهنمايي)

توليدكننده فرآورده هاي  يصنايع غذاي  كشاورزي 41
  تنكابن - رامسر - آمل - قائمشهر - هشهرب - ابل ب - وشهرن - ساري   ديپلم ندارد 751320680030001  تخميري(ماست)

فرهنگ و  42
  هنر

صنايع دستي (چوب، 
فلز، سفال، چاپ، 

  سنگ ،شيشه ، چرم)
  تنكابن - آمل - هشهرب - ل ابب - نوشهر - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 753620770030001  حكاك چرم

فرهنگ و  43
  هنر

صنايع دستي (چوب، 
فلز، سفال، چاپ، 

  سنگ ،شيشه ، چرم)
  تنكابن - رامسر - آمل - قائمشهر - هشهرب - ابل ب - وشهرن - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 721320770040001  زير ساخت كار مينا

  نكابنت - رامسر -لآم  - هشهرب - ابل ب - وشهرن - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 751220680030001  سازنده نقل و نبات و شكرپنير  صنايع غذايي  كشاورزي 44

راهنمايي دوره پايان ندارد 612320630590001  پرورش دهنده زنبور عسل  امور دام و آبزيان  كشاورزي 45  تنكابن - رامسر - آمل - قائمشهر - هشهرب - ابل ب - وشهرن - ساري  

 ندارد PMbok214140370060052مديريت پرزه طبق الگوي   صنايع مديريت  صنعت 46
كارشناسي در رشته هاي 
 ساري  مهندسي مديريت صنعتي

 
 
 
 
 
 
 

  
  



 

  107صفحه   

  
    1400ماهه اول سال  6شاني محل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان مازندران ن- 2جدول شماره 

  كد  تلفن حوزه  آدرس حوزه  جنسيت پذيرش  نام مركز يا حوزه  نام شهر رديف

 ساري  1
اداره سنجش و ارزشيابي مهارت استان 

 - يابان مالمجدالدين جنب مصال خ ميدان شهدا  - ساري   دو منظوره  مازندران
 11 33409634  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مازندران

ز آموزش فني و حرفه اي كوثر و راهي كتالم مركد - رامسر  دو منظوره  حوزه آزمون آنالين رامسر رامسر  2
 11 55249225  رامسر

 11 54395008  لي آباد روبه روي مسجد ولي عصرو - تنكابن   دو منظوره  حوزه آزمون آنالين تنكابن تنكابن  3

 11 32260891  اده بابل به قائمشهر جنب ترمينال شرقج- بابل   دو منظوره  حوزه آزمون آنالين بابل  بابل  4

ني و حرفه مركز آموزشف -12ايثار  -زنبلوار جانبا - آمل   دو منظوره  الكترونيكي مركز آمل حوزه آزمون آمل  5
 11 44280459  اي شهيد مدني آمل

  دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي مركز اميركال اميركال  6
رت اميركال چهاراه ديوكال بلوار شهيد ناصري ميدان مها

و حرفه اي بيست متري شهيد بهشتي  مركز آموزش فني 
  الزهرا اميركال

32351661 11 

تپه جاده بهشهر به گرگان روبه روي روستاي ال 5كيلومتر   دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي مركز بهشهر بهشهر  7
 11 34562004  مركز آموزش فني و حرفه اي شماره هشت بهشهر

 11 34745201  وچه مهارتك - اده اومال ج - ام حسينميدان ام - نكا   دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي مركز نكا نكا 8

خيابان شهيد عمادالدين كريمي جنب باغ نويد كوچه    دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي نوشهر نوشهر  9
 11 52323041  شهيد برهوت مركز شهيد دستغيب نوشهر

رو به روي شهرداري مركز آموزش چهار راه ترك محله   دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي قائمشهر قائمشهر  10
 11 42036233  فني و حرفه اي شماره چهار قائمشهر

وبروي رستوران تبريزي جنب رخ پاسداران  - بابلسر  دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي بابلسر بابلسر  11
 11 35270575  كتابخانه عمومي

 11 46631899  ان به نور شهرك صنعتي كرد آباد ابتداي جاده چمست  دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي نور نور  12

 11 42423373  دوراهي آزاد مهر جنب پليس راه مركز الغدير سوادكوه  دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي سوادكوه سوادكوه  13



 

  108صفحه   

 

  1400هه اول سال ما 6  مركزيدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -   1جدول شماره

  شهرستانهاي محل   مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف
  اجراي آزمون

  پايان دوره متوسط اول ندارد514120570010001  پيرايشگر موي زنانه  مراقبت و زيبايي خدمات 1
  ساوه- اراک

  پايان دوره راهنمايي ندارد514120570020001  رت زنانهپيرايشگر ابرو و صو  مراقبت و زيبايي  خدمات 2
  ساوه- اراک

514120570030001  پيرايشگر موهاي زائد با موم  مراقبت و زيبايي  خدمات 3
بكار گيري الزامات بهداشت و 
 ايمني در محيط كار (خدمات)

  پايان دوره راهنمايي
  ساوه- اراک

  ساوه- اراک  پايان دوره راهنمايي ندارد514220570030001  نه (آرايش صورت)متعادل ساز چهره زنا  مراقبت و زيبايي  خدمات 4

  پايان دوره متوسطه اول ندارد514220570060001  آرايشگر ناخن  مراقبت و زيبايي  خدمات 5
  ساوه- اراک

  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات  صنعت 6
  ساوه- اراک

  ساوه- اراک  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي    تاسيسات  صنعت 7

  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات  صنعت 8
  ساوه- اراک

  ساوه- اراک  پايان دوره اول متوسطه ردندا712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات  صنعت 9
  ساوه- اراک  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات  صنعت 10
  ساوه- اراک  پايان دوره راهنمايي ندارد713220010010001   2نقاش خودرو درجه  صنايع خودرو  صنعت 11

جوشكاري و  صنعت 12
  پايان دوره راهنمايي ندارد721220110010001    2رجه جوشكار گاز د  بازرسي جوش

  ساوه- اراک

  پايان دوره متوسط اول ندارد514120570010001  پيرايشگر موي زنانه  مراقبت و زيبايي خدمات 13
  ساوه- اراک



 

  109صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  مركزيدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -   1جدول شماره

  شهرستانهاي محل   مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف
  اجراي آزمون

 صنعت 14
جوشكاري و
  پايان دوره راهنمايي ندارد721220110010001    2جوشكار گاز درجه   بازرسي جوش

  ساوه- اراک

جوشكاري و  صنعت 15
  پايان دوره راهنمايي نداردSMAW  721220110120001فوالدي با فرآيند جوشكارسازه هاي   بازرسي جوش

  ساوه- اراک

  پايان دوره راهنمايي ندارد721320010010001   2صافكار درجه   صنايع خودرو  صنعت 16
  ساوه- اراک

  پايان دوره راهنمايي ندارد722320410150001  تراشكار   مكانيك  صنعت 17
  ساوه- اراک

  پايان دوره راهنمايي ندارد722320410200001  رزكار ف  مكانيك  صنعت 18
  ساوه- اراک

722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك  صنعت 19
يا تراشكار2فرزكار درجه

 2درجه 
  پايان دوره راهنمايي

  ساوه- اراک

  اهنماييپايان دوره ر ندارد723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني    صنايع خودرو  صنعت 20
  ساوه- اراک

  ساوه- اراک  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور) صنايع خودرو صنعت 21
  ساوه- اراک  پايان راهنمايي ندارد741220010010001  تعميركار برق خودرو صنايع خودرو صنعت 22

23 
فرهنگ و 

  هنر

صنايع دستي
(چوب، فلز، سفال، 

چاپ، سنگ 
  شيشه ، چرم)،

  پايان دوره ابتدائي   ندارد712320770010001  گچبر سنتي

  ساوه- اراک

24 
فرهنگ و 

  هنر

صنايع دستي
(چوب، فلز، سفال، 

چاپ، سنگ 
  ،شيشه ، چرم)

  پايان دوره راهنمايي ندارد731720770060001  سوخت نگار چوب و ني

  ساوه- اراک

25 
فرهنگ و
  هنر

صنايع
 ندارد731820750190001  گليم باف  دستي(بافت)

پايان دوره متوسطه اول 
  ساوه- اراک  (پايان دوره راهنمايي)



 

  110صفحه   

 1400ماهه اول سال  6 مركزي استان آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  برگزاري محل نشاني - 2شماره جدول 

 مركز نام شهر نام رديف
 جنسيت
 پذيرش

 شماره پيش تلفن مركز نشاني

  086  33132051  اراك خيابان تختي جنب پل شهرصنعتي مركز شماره يك اراك  مرد و حرفه اي اراك مركز شماره يك فني اراك  1

مركز شماره سه خواهران  اراك 2
  086  2-33688101  ركز خواهران اراكم- االتر از دانشگاه پيام نور ب- ي كمربندي شمال- اراك  زن  (الزهراء)اراك

ني و حرفه مركز آموزش ف-اره آتش نشانيباالتر از اد-ر صنعتي كاوهشه  مرد  مركز شماره چهار برادران ساوه  ساوه  3
  86  42343571  اي برادران ساوه

ت اسناد مركز آموزش فني و حرفه اي جنب اداره ثب-كمربندي همدان  زن  مركز شماره پنج خواهران ساوه  ساوه  4
  86  42416510  خواهران ساوه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  111صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  هرمزگانثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  دفترچه راهنماي  -   1جدول شماره

  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

 ندارد 731820890140002  قاليباف فارسي (گره نا متقارن)*      فرش فرهنگ و هنر 1
ن دوره متوسطه اول پايا

  حاجي اباد  (پايان دوره راهنمايي)

الگو ساز و برشكار لباس زنانه (   صنايع پوشاك  خدمات 2
  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي 2نازكدوززنانه درجه  753220510030001  تكدوزي ) *

  بندرعباس  ماييپايان دوره راهن ندارد 514220570060001  آرايشگر ناخن  *  مراقبت و زيبايي  خدمات 3
  ميناب - بندرعباس   پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570010002  آرايشگر و پيرايشگر زنانه  *  مراقبت و زيبايي  خدمات 4
  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570020001  آرايشگر موي زنانه *  مراقبت و زيبايي  خدمات 5

كنترل بهداشت و ايمني 512020670050001  آشپز  *  خدمات تغذيه اي  خدمات 6
 در واحد غذا و نوشيدني 

  ميناب- بندرعباس  پايان دوره راهنمايي

- حاجي آباد - جاسك - بندرعباس  پايان دوره راهنمايي ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان*  برق  صنعت 7
  ميناب - پارسيان 

 - حاجي آباد  - جاسك - بندرعباس  ان دوره راهنماييپاي ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي*  برق  صنعت 8
  ميناب - بستك 

  بستك  پايان دوره راهنمايي ندارد 753420510010001  پرده دوز*  صنايع پوشاك  خدمات 9
  رسيانپا - بندرعباس   پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570020001  پيرايشگر ابرو و صورت زنانه*  مراقبت و زيبايي  خدمات 10

قشم  - ميناب  - رودان  - بندرعباس   پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570050001  پيرايشگر مردانه*  مراقبت وزيبايي  دماتخ 11
  ارسيانپ - بستك  - 

  ميناب - بندرعباس   پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570010001  پيرايشگر موي زنانه  *  مراقبت و زيبايي  خدمات 12

 - حاجي آباد  - جاسك - بندرعباس   پايان دوره راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو*  صنايع خودرو  صنعت 13
  ميناب - ودانر - بستك 

تعميركاراتومبيل هاي سواري   صنايع خودرو  صنعت 14
 - جاسك  - حاجي آباد  - بندرعباس   پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  بنزيني*

  ميناب - رودان 

 ندارد 723120010310001  تعميركارموتورسيكلت *  صنايع خودرو  صنعت 15
پايان دوره متوسطه اول 

  (پايان دوره راهنمايي)
- رودان - حاجي اباد  - بندرعباس 

  ميناب - بستك 



 

  112صفحه   

  1400ال ماهه اول س 6  هرمزگاندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -   1جدول شماره

شهرستانهاي محل   مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف
  اجراي آزمون

تعميركار تلويزيونهاي پيشرفته ال سي   برق صنعت 16
  بستك  ديپلم ندارد 742120030090001  دي و پالسما*

17 
تعميركار دستگاه هاي سرد كننده   تاسيسات  صنعت

  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090200001  خانگي و تجاري *
 - بندرعباس 

- ودان ر- پارسيان
  ميناب

  ابمين - بستك   پايان  دوره راهنمايي ندارد 74212030190002  تعميركار سخت افزار تلفن همراه*  الكترونيك  صنعت 18
  ينابم- بندرعباس   وره راهنماييپايان د ندارد 723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور)  *  صنايع خودرو  صنعت 19

جوشكاري و   صنعت 20
  بازرسي جوش

جوشكار سازه هاي فوالدي با 
  پايان دوره راهنمايي ندارد smaw*  72122010012000100فرايند

حاجي  - بندرعباس 
- پارسيان - آباد 

  ابمين - جاسك 
  بستك  راهنماييپايان دوره  ندارد 721220110010001  *2جوشكار گاز درجه  صنايع فلزي  صنعت 21

جوشكاري درب وپنجره ساز پرفيل   جوشكاري  صنعت 22
  پايان دوره راهنمايي ندارد  721420250010001  آهني *

- رودان  - بندرعباس 
 - اجي آباد ح- بستك

  ميناب

  بستك  ديپلم ندارد 431320450010001  حسابدار حقوق و دستمزد*  امور مالي  خدمات 23

  بستك  ديپلم حسابدار عمومي تكميلي 431120450020001  مومي پيشرفته*حسابدار ع  امور مالي  خدمات 24
  بستك  پايان دوره راهنمايي ندارد 753120510030001  خياط پيراهن شوميز مردانه و زنانه*  صنايع پوشاك  خدمات 25

-سيانرپا - بستك   پايان دوره راهنمايي ندارد 711520190010001  در و پنجره ساز چوبي*  صنايع چوب  صنعت 26
  قشم

  بندرعباس  پايان دوره راهنمائي ندارد 752220190020001  *  2درودگر درجه   صنايع چوب  صنعت 27

  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410160001  دريل كار و اره كار *  مكانيك  صنعت 28

صنايع چرم  صنعت 29
  بستك  پايان دوره متوسطه اول ردندا 731820280030001  دوزنده كيف چرم مصنوعي*  پوست و خز



 

  113صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  هرمزگاندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان   -   1جدول شماره

شهرستانهاي محل   مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف
  اجراي آزمون

  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي ندارد 815320510100001  راسته دوز  *  شاكصنايع پو خدمات 30

  بندرعباس پايان دوره راهنمايي ICDL2 431120450050001  رايانه كار حسابداري مالي  *  امور مالي و بازرگاني  خدمات 31

صنايع دستي دوخت هاي  فرهنگ و هنر 32
  سنتي

سازنده عروسك هاي خمير چيني و اشيا
  بستك  پايان دوره راهنمايي ندارد 731920850130001  ي*چين

سازنده و نصاب در و پنجره با پروفيل يو  ساختمان  صنعت 33
  ميناب - بستك   پايان دوره راهنمايي ندارد 8414220290010000  پي وي سي وشيشه دو جداره*

  پارسيان  ره راهنماييپايان دو ندارد 72312001011000200  سرويس كار خودرو*  صنايع خودرو  صنعت 34

  نابمي- بندرعباس  پايان دوره راهنمايي ندارد 753120510060001  شلوار دوز  *  صنايع پوشاك  خدمات 35

  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي ندارد 751220670310001  *  2شيريني پز درجه   خدمات تغذيه اي  خدمات 36

  بندرلنگه  پايان دوره راهنمايي نازك دوز مردانه  753120510210002  ضخيم دوز مردانه  *  صنايع پوشاك  خدمات 37

صنايع دستي دوخت هاي  فرهنگ و هنر 38
  بستك  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810180001  عروسك دوز*  سنتي

بندرعباس بستك    اييپايان دوره راهنم ندارد 514220570070001  كار بر مواد شيميايي در آرايش زنانه  *  مراقبت و زيبايي  خدمات 39
  ميناب

  ينابم - بندرعباس   پايان دوره راهنمايي ندارد ICDL   *  732120530140001كاربر    فناوري اطالعات  خدمات 40

  ميناب - بستك   پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090010001  تعمير كار كولر خودرو*  صنايع خودرو  صنعت 41



 

  114صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  هرمزگانثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان دفترچه راهنماي   -   1جدول شماره

شهرستانهاي محل   مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف
  اجراي آزمون

  بستك  ديپلم ندارد 732120530150001  كاربر اتوماسيون اداري*  امور مالي خدمات 42

  بستك  پايان دوره راهنمايي ندارد 921511070060001  كارگر فضاي سبز*  فناوري محيط زيست  شاورزيك 43

  بندرعباس  ميناب  پايان دوره راهنمايي ندارد 751220670400001  كيك ساز و تر ساز *  خدمات تغذيه اي  خدمات 44

صنايع دستي دوخت هاي  فرهنگ و هنر 45
-بندرعباس  بستك  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810600002  گلدوز دستي*  سنتي

  ميناب

 ندارد 731820750190001  گليم باف*  صنايع دستي(بافت)  فرهنگ و هنر 46
پايان دوره متوسطه اول 

  بستك  حاجي اباد  (پايان دوره راهنمايي)

 - اسك ج - بندرعباس    هنماييپايان دوره را ندارد 712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي*  تاسيسات  صنعت 47
  ميناب

 - پارسيان  - بندرعباس   پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090020001  لوله كشي گاز خانگي و تجاري*  تاسيسات  صنعت 48
  بستك - ميناب 

  ينابم - بندرعباس   پايان دوره راهنمايي ندارد 753120510050001  مانتو دوز  *  صنايع پوشاك  خدمات 49

متعادل ساز چهره زنانه (آرايش  مراقبت و زيبايي  خدمات 50
  ينابم - بندرعباس   پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570030001  صورت)   *

  بستك  پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570100001  متعادل ساز چهره مردانه*  مراقبت و زيبايي  خدمات 51

  ميناب- بستك  پايان دوره راهنمايي ندارد 723306902030001  ر*مكانيك تراكتور و تيل  ماشين آالت   كشاورزي 52

 ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق*  برق  صنعت 53
پايان دوره راهنمايي يا 
  پايان دوره متوسطه اول 

 - جاسك  - بندرعباس 
  ينابم - حاجي اباد 

 
 
 
 



 

  115صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  هرمزگانكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان دفترچه راهنماي ثبت نام الكتروني  -   1جدول شماره

شهرستانهاي محل   مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف
  اجراي آزمون

  بستك  پايان دوره راهنمايي ندارد 73160830490001  مينياتور ساز*  هنرهاي تجسمي فرهنگ و هنر 54

 - پارسيان  - بندرعباس   پايان دوره راهنمايي ندارد 753120510010001  نازك دوز زنانه*  صنايع پوشاك  تخدما 55
  ميناب - جاسك 

  بستك  پايان دوره راهنمايي ندارد 713120300010002  نصاب كاغذ ديواري، موكت و پاركت*  معماري  صنعت 56

نصب سيستم زمين حفاظتي (اجراي  برق  صنعت 57
  جاسك  پايان دوره راهنمايي 2برقكار صنعتي درجه  741220050010091  ارتينگ)*

  بستك  پايان دوره راهنمايي ندارد 731620770020001  نقاشي روي چرم*  صنايع دستي  فرهنگ و هنر 58

  پارسيان  پايان دوره راهنمايي ندارد 721320250080001  ورقكار*  صنايع فلزي  صنعت 59

ار بسته تحت شبكهنصب دوربين مد  الكترونيك  صنعت 60
- بندرعباس و بندرلنگه  ديپلم ندارد 741120050030011  *

  قشم

  ميناب  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720190030001  معرق كار چوب(مقدماتي)*  صنايع چوب  صنعت 61



 

  116صفحه   

 1400ماهه اول سال  6 هرمزگان استان آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  يبرگزار محل نشاني - 2 شماره جدول                                                               

  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر  رديف

اليت اداره كل آموزش وروبروي پارك - دفصبلوار ساحلي - كوي نخل ناخدا  خواهران وبرادران   مركز سنجش وارزشيابي استان بندرعباس 1
  اي استان هرمزگانفني وحرفه 

32118-
33671528 76 

-32118  وبروي منازل سازماني گمركر- بلوارمعلم  خواهران وبرادران   مركز آموزش فني وحرفه اي  بندرلنگه 2
44220085 76 

- 42214132  لوار آل محمد (ص) پشت بيمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ب - ميناب   خواهران وبرادران  مركز آموزش فني وحرفه اي  ميناب 3
32118 76 

- 35344137  قشم اتوبان خيلج فارس بعد از دانشگاه پيام نور   خواهران وبرادران  مركزآموزش فني وحرفه اي  قشم  4
32118 76 

-32118  بلوار شهيد چمران بعد از ناحيه مقاومت بسيج  خواهران وبرادران  مركزآموزش فني وحرفه اي  رودان 5
42881611 76 

-32118  بلوار دانشگاه جنب دانشگاه آزاد   خواهران وبرادران  كزآموزش فني وحرفه اي مر حاجي آباد 6
35424895 76 

-32118  روستاي فومستان،به سمت دانشگاه علمي كاربردي  خواهران وبرادران  مركزآموزش فني وحرفه اي  پارسيان 7
44625662 76 

-32118  ن امام خميني جنب نيروگاه برق خيابا  خواهران وبرادران  مركزآموزش فني وحرفه اي  جاسك 8
42521585 76 

 76 44321845  خيابان امام خميني ره روبروي بانك سپه مركز فني و حرفه اي بستك  خواهران وبرادران  مركزآموزش فني وحرفه اي  بستك 9



 

  117صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  يزد دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان - 1جدول شماره 

  شهرستان هاي محل اجرا  پيشنياز  حداقل مدرك تحصيلي  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف

  يزد- رچزا- ابركوه  پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570050001  پيرايشگر مردانه   مراقبت و زيبايي خدمات 1

  بافق- ديز- ابركوه  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090020001  اريلوله كش گاز خانگي وتج  تاسيسات  صنعت 2

  بافق- ديز- ابركوه  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي    تاسيسات  صنعت 3

  بافق-هريزم- يبدم- زدي- كوهابر  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات  صنعت 4

  بافق- ريزمه-ميبد  پايان دوره اول متوسطه ندارد 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات  صنعت 5

  مهريز- يبدم- زدي- ابركوه  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات  صنعت 6

جوشكاري و بازرسي   صنعت 7
  ابركوه  پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110010001    2جوشكار گاز درجه   جوش

جوشكاري و بازرسي   صنعت 8
  جوش

جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند 
SMAW  

  بافق- زدي-اتمخ-فتت- ابركوه  پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110120001

  ميبد- زدي- افقب- ابركوه  وره راهنماييپايان د ندارد 722320410150001  تراشكار   مكانيك  صنعت 9

تعميركاراتومبيل هاي سواري   صنايع خودرو  صنعت 10
- يبدم- زدي- ارچز-فتت- ابركوه  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  بنزيني  

  بافق
  زارچ- ابركوه  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو  صنعت 11

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي   برق  صنعت 12
پايان سوم راهنمايي يا   

  بافق-هريزم- يبدم-فتت- ابركوه  پايان دوره اول متوسطه

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان   برق  صنعت 13
پايان دوره راهنمايي يا 
  بافق- هريزم-زدي-فتت- ابركوه  پايان دوره اول متوسطه 

كنترل بهداشت و ايمني  512020670050001  آشپز   مات تغذيه ايخد  خدمات 14 
 در واحد غذا و نوشيدني 

پايان دوره متوسطه 
  زارچ- تفت- اشكذر  اول(پايان دوره راهنمايي)

  يزد- افقب-ارچز- اتمخ- اشكذر  پايان دوره راهنمايي ندارد ICDL  732120530140001كاربر    فناوري اطالعات  خدمات 15



 

  118صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  يزددفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1جدول شماره 

مدركحداقل  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف
  شهرستان هاي محل اجرا  پيشنياز  تحصيلي

 خدمات 16
صنايع 
 ندارد753120510230002  نازك دوز مردانه  پوشاك

دوره اول متوسطه (پايان پايان 
  اشكذر  دوره راهنمايي)

تعميركار تلفن روميزي و ارتباطات   الكترونيك  صنعت 17
  اشكذر  پايان دوره اول متوسطه ندارد742120030070001  داخلي

  اشكذر  ديپلم   ندارد742120030190002  تعميركار سخت افزار تلفن همراه  الكترونيك  صنعت 18

  مهريز-رچزا- تفت  پايان دوره راهنمائي ندارد512020590020001  2پز هتل درجه آش  هتلداري  خدمات 19

خدمات   خدمات 20
  زارچ- تفت  پايان دوره راهنمائي ندارد751220670310001  2شيريني پز درجه   تغذيه اي

خدمات   خدمات 21
  زارچ- تفت  پايان دوره اول متوسطه ندارد751220670350001  شيرني پز شيريني هاي خشك  تغذيه اي

خدمات   خدمات 22
  زارچ- تفت  پايان دوره اول متوسطه ندارد751220670340001  كيك ساز  تغذيه اي

صنايع   صنعت 23
- ارچز-يبدم-زدي-تفت  پايان دوره راهنمائي ندارد723120010070001  تون آپ(تنظيم كار موتور)  خودرو

  بافق-مهريز

  مهريز- بدمي-تفت  پايان دوره اول متوسطه ندارد741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق  صنعت 24
  بافق- هريزم- يبدم-تفت  پايان دوره اول متوسطه ندارد741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي  برق  صنعت 25

هنرهاي   فرهنگ  وهنر 26
  تفت  سطهپايان دوره اول متو ندارد731520850010001  سازنده بطري هاي تزئيني  تزئيني

صنايع   فرهنگ  وهنر 27
  خاتم- تفت  پايان دوره اول متوسطه ندارد731820750280001  بافنده پوشاك دوميل  دستي

صنايع   فرهنگ  وهنر 28
  يزد- خاتم- تفت  پايان دوره اول متوسطه ندارد731820810020002  تكه دوز و مرصع دوز با دست  دستي



 

  119صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  يزدالكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان دفترچه راهنماي ثبت نام  - 1جدول شماره 

  شهرستان هاي محل اجرا  پيشنياز  حداقل مدرك تحصيلي  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف

 فرهنگ  وهنر 29
صنايع دستي( 

  تفت  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731820810660001  مهره هاي تزييني و پولك و منجوق دوز  دوخت هاي سنتي)

سازنده عروسك هاي خمير چيني و اشياي   هنرهاي تزئيني  فرهنگ و هنر 30
  يزد-تفت  پايان دوره راهنمائي ندارد731920850130001  تزئيني

صنايع چرم و پوست   صنعت 31
  يزد-تفت  پايان دوره اول متوسطه ندارد731820280030001  دوزنده كيف با چرم مصنوعي  وخز

صنايع چرم و پوست   صنعت 32
  يزد-تفت  پايان دوره اول متوسطه ندارد731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  وخز

ماشين آالت   كشاورزي 33
 ندارد 723320690020001  سرويس كار و نگهدار سم پاش ها  كشاورزي

پايان دوره متوسطه اول 
  خاتم  (پايان دوره راهنمايي)

ماشين آالت   كشاورزي 34
 ندارد 723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر   كشاورزي

پايان دوره متوسطه اول 
  خاتم  (پايان دوره راهنمايي)

 ICDLكاربرPhotoShop  732120530120001كاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات  خدمات 35
پايان دوره متوسطه 

  خاتم  اول(پايان دوره راهنمايي)

 ندارد731820750350001  قالب باف پوشاك  صنايع دستي(بافت)  نگ و هنرفره 36
پايان دوره اول 

متوسطه(پايان دوره 
  راهنمايي)

  يزد-خاتم

صنايع دستي   فرهنگ و هنر 37
  يزد-خاتم  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810620001  2هويه كار پارچه درجه  (دوخت هاي سنتي)

  خاتم  پايان دوره اول متوسطه ندارد731820750390001  قالب باف لوازم تزئيني و كاربردي  ي(بافت)صنايع دست  فرهنگ و هنر 38

 ندارد731820750190001  گليم باف  صنايع دستي(بافت) فرهنگ و هنر 39
پايان دوره متوسطه اول 
  خاتم  (پايان دوره راهنمايي)

  خاتم  پايان متوسطه اول   ندارد721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي صنعت 40



 

  120صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  يزددفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1جدول شماره 

  شهرستان هاي محل اجرا  پيشنياز  حداقل مدرك تحصيلي  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف

  خاتم  پايان دوره راهنمايي ندارد 753420510010001  پرده دوز  نايع پوشاكص خدمات 41

نازك دوز زنانه با كد  753120510050002  مانتو دوز  صنايع پوشاك  خدمات 42
753120510010001 

 پايان دوره اول متوسطه 
  يزد- چزار- خاتم  (پايان دوره راهنمايي)

  يزد- چزار- خاتم  پايان دوره راهنمايي 2نازكدوززنانه  درجه  753120510200001  ضخيم دوز زنانه  صنايع پوشاك  خدمات 43

 ندارد 753120510010001  نازك دوز زنانه   صنايع پوشاك  خدمات 44
 پايان دوره متوسطه اول 
  يزد- چزار- خاتم  (پايان دوره راهنمايي) 

  خاتم- يزد  وره متوسطه اولپايان د ندارد 514220570020001  آرايشگر موي زنانه  مراقبت و زيبايي  خدمات 45

  خاتم- يزد  پايان دوره متوسط اول ندارد 514120570010001  پيرايشگر موي زنانه  مراقبت و زيبايي  خدمات 46
  خاتم- يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570020001  پيرايشگر ابرو و صورت زنانه  مراقبت و زيبايي  خدمات 47

بكار گيري الزامات بهداشت و  514120570030001  شگر موهاي زائد با مومپيراي  مراقبت و زيبايي  خدمات 48
 ايمني در محيط كار (خدمات)

  خاتم- يزد  پايان دوره راهنمايي

  خاتم- يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570010002  آرايشگر و پيرايشگر زنانه  مراقبت و زيبايي  خدمات 49

  خاتم- يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570030001  از چهره زنانه (آرايش صورت)متعادل س  مراقبت و زيبايي  خدمات 50
  خاتم- يزد  پايان دوره متوسطه اول ندارد 514220570060001  آرايشگر ناخن  مراقبت و زيبايي خدمات 51

 ندارد 753120510030002  خياط پيراهن شوميز مردانه و زنانه  صنايع پوشاك  خدمات 52
 ه اول متوسطه پايان دور

  زارچ- يزد  ( پايان دوره راهنمايي) 

نازك دوز زنانه با كد  753220510020002  الگوساز لباس به روش حجمي  صنايع پوشاك  خدمات 53
753120510010001 

 پايان دوره اول متوسطه 
  يزد  ( پايان دوره راهنمايي)

 نازك دوز زنانه 753220510030002  الگوساز و برشكار لباس نازك زنانه  صنايع پوشاك  خدمات 54
 پايان دوره اول متوسطه 
  يزد  (پايان دوره راهنمايي)

  مهريز- يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد 753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك  خدمات 55
  زارچ- يزد  ديپلم ندارد 753420510020001  دوزنده لباس مبل  صنايع پوشاك  خدمات 56



 

  121صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  يزدراهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  دفترچه - 1جدول شماره 

  شهرستان هاي محل اجرا  پيشنياز  حداقل مدرك تحصيلي  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف

 ندارد815320510100001  راسته دوز  صنايع پوشاك خدمات 57
 ول پايان دوره متوسطه ا

  خاتم- رچزا- يزد  (پايان دوره راهنمايي)

  يزد  پايان دوره راهنمايي   ندارد731320790130001  سازنده زيور آالت سنتي  طال و جواهرسازي  فرهنگ و هنر 58
  يزد  ديپلم   ندارد731320790310001  فيروزه كوبي  طال و جواهرسازي  فرهنگ و هنر 59

، سفال، صنايع دستي (چوب، فلز  فرهنگ و هنر 60
  يزد  پايان دوره راهنمايي   ندارد731420770100001  معرق كار كاشي و سراميك  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)

 ندارد 731620830060001  نقاش آكريليك  هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر 61
 پايان دوره متوسطه اول
  يزد  (پايان دوره راهنمايي)

 تزئيني نقاش شيشه هاي   هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر 62
  يزد  پايان دوره اول متوسطه ندارد731620830210001  ( ويتراي )

نقاشي روي شيشه كريستال   هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر 63
  يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد731620830270001  و سراميك با آب طال

صنايع دستي (چوب، فلز، سفال،   فرهنگ و هنر 64
  يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد731720770050001  ار ساقه گندممحرق ك  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)

صنايع دستي (چوب، فلز، سفال،   فرهنگ و هنر 65
  يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد731720770060001  سوخت نگار چوب و ني  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)

  يزد  پايان دوره اول متوسطه ندارد731820750400001  قالب باف چرم و جير  صنايع دستي(بافت)  فرهنگ و هنر 66
  يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد731820750470001  مكرمه باف  صنايع دستي(بافت)  فرهنگ و هنر 67

 فرهنگ و هنر 68
 صنايع دستي 

 ندارد731820810180001  عروسك دوز  (دوخت هاي سنتي)
پايان دوره اول متوسطه ( پايان 

  يزد  دوره راهنمايي )

 صنايع دستي   نگ و هنرفره 69
  (دوخت هاي سنتي)

پته دوز (فطه دوز يا سلسله 
 ندارد731820810190002  دوز)

پايان دوره اول متوسطه ( پايان 
  يزد  دوره راهنمايي )

 صنايع دستي   فرهنگ و هنر 70
 ندارد731820810210002  سرمه دوز  (دوخت هاي سنتي)

پايان دوره اول متوسطه(پايان 
  يزد  )دوره راهنمايي



 

  122صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  يزددفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1جدول شماره 

  شهرستان هاي محل اجرا  پيشنياز  حداقل مدرك تحصيلي  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف

فرهنگ و هنر 71
 صنايع دستي 

  يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810390001  ه دوز با چرختك  (دوخت هاي سنتي)

 صنايع دستي  فرهنگ و هنر 72
  يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810410001  چاپ باتيك  (دوخت هاي سنتي)

 صنايع دستي  فرهنگ و هنر 73
 ندارد 731820810450001  سرمه دوز تزئيني  (دوخت هاي سنتي)

پايان دوره اول 
متوسطه(پايان دوره 

  راهنمايي)
  يزد

 صنايع دستي  فرهنگ و هنر 74
  يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810510001  طراح و نقاش روي پارچه  (دوخت هاي سنتي)

 صنايع دستي  فرهنگ و هنر 75
  يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810560001  قالب دوز  (دوخت هاي سنتي)

 صنايع دستي نرفرهنگ و ه 76
 ندارد 731820810600002  گلدوز دستي   (دوخت هاي سنتي)

پايان دوره اول متوسطه 
  يزد  (پايان دوره راهنمايي)

 صنايع دستي  فرهنگ و هنر 77
  يزد  پنجم ابتدايي ندارد 731820810640001  كارور چاپ قلمكار پارچه  (دوخت هاي سنتي)

سفال، صنايع دستي (چوب، فلز،  فرهنگ و هنر 78
  يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد 753620770020001  معرق كار چرم  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)

صنايع دستي (چوب، فلز، سفال،  فرهنگ و هنر 79
  يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد 753620770030001  حكاك چرم  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)

 ندارد  732120530130001  كاربر رايانه *  فناوري اطالعات  خدمات 80
پايان دوره متوسطه  

  يزد- زارچ  اول(پايان دوره راهنمايي)

 ندارد 732120530150001  كاربر اتوماسيون اداري  فناوري اطالعات  خدمات 81
پايان دوره اول متوسطه   

  يزد- زارچ  ( پايان دوره راهنمايي) 

ا سيستم عامل و كار ب Photoshop  732120530160001كارور   فناوري اطالعات  خدمات 82
 كار با اينترنت

پايان دوره اول متوسطه 
  زارچ  (پايان دوره راهنمايي)



 

  123صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  يزددفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1جدول شماره 

  شهرستان هاي محل اجرا  يشنيازپ  حداقل مدرك تحصيلي  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف

 ندارد 753120510060002  شلواردوز زنانه   صنايع پوشاك  خدمات 83
پايان دوره اول متوسطه(پايان دوره 

  زارچ  راهنمايي)

  زارچ  ديپلم ندارد 753420510020001  دوزنده لباس مبل  صنايع پوشاك  خدمات 84

تعميركار سيستم هاي تعليق   صنايع خودرو  صنعت 85
 723120010100002  روهاي سبك (جلوبندي ساز) خود

تعميركار اتومبيل هاي 
سواري بنزيني با كد ( 
723120010020001 ( 

پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره 
  زارچ  راهنمايي)

  افقب- هريزم-يبدم- زارچ  پايان راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت 86

87 
گ و فرهن

  هنر
هنرهاي 
 ندارد 731620830330001  برنامه ريز امور هنري در خانواده  تجسمي

پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره 
  يزد- زارچ  راهنمايي)

راهنماي عمومي  511320550070001  راهنماي موزه  گردشگري  خدمات 88
 گردشگري

  يزد  پايان دوره اول متوسطه

 ندارد 711520190010002  چوبي در و پنجره ساز  صنايع چوب  صنعت 89
پايان دوره اول متوسطه ( پايان دوره 

  يزد  راهنمايي )

لوله كش و نصاب دستگاه هاي   تاسيسات  صنعت 90
  مهريز- يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090080001   2حرارتي درجه 

  زدي  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410200001  فرزكار   مكانيك  صنعت 91

يا تراشكار  2فرزكار درجه  722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك  صنعت 92
 2درجه 

  ميبد- يزد  پايان دوره راهنمايي

  يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010550001  تعويض كار روغن خودروهاي سبك  صنايع خودرو صنعت 93

معرق كار چوب ( بدون قالب ) درجه   صنايع چوب  صنعت 94
  يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720190250001   2

تعميركار دستگاه هاي سرد كننده   تاسيسات  صنعت 95
  مهريز-ميبد  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090200001  خانگي و تجاري



 

  124صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  يزددفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1جدول شماره 

شهرستان هاي محل   پيشنياز  حداقل مدرك تحصيلي  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف
  اجرا

تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و   برق صنعت 96
  مهريز-ميبد  پايان دوره راهنمايي   ندارد741220050100001  گردنده 

باسشويي و تعميركار ماشين هاي ل  برق  صنعت 97
 ندارد741220050120002  ظرفشويي

(پايان دوره متوسطه   
  مهريز-ميبد  اول)پايان دوره راهنمايي

نصاب  وتعميركار كولرهاي گازي پنجره اي   تاسيسات  صنعت 98
  مهريز-ميبد  پايان دوره راهنمايي   ندارد 752720090100001  واسپيلت

 ICDLكاربر Corel Draw  732120530110001انه اي با كاربر گرافيك راي  فناوري اطالعات  خدمات 99
  پايان دوره متوسطه اول
  مهريز  (پايان دوره راهنمايي)

  مهريز  پايان دوره راهنمايي راسته دوز753120510220001  كاپشن دوز زنانه  صنايع پوشاك  خدمات 100
  مهريز  هنماييپايان دوره را ندارد753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك  خدمات 101

  مهريز  پايان دوره ابتدايي ندارد731820890060001  رفوگر قالي (مقدماتي)  فرش  فرهنگ و هنر 102

 ندارد 53220490010001  ادهاجتماعي خانو- برنامه ريز امور اقتصادي   خدامات آموزشي  خدمات 103
  پايان دوره متوسطه اول 
  يزد  (پايان دوره راهنمايي)

 ندارد532220470010001  مراقب امور بهداشت و سالمت خانواده  و ايمنيبهداشت   خدمات 104
  پايان دوره متوسطه اول 
  يزد  (پايان دوره راهنمايي)

راهنماي طبيعت گردي 511320550010001  راهنماي گردشگري سالمت  گردشگري  خدمات 105
 (اكوتوريسم)

  ميبد- يزد  پايان دوره اول متوسطه

  ميبد-زدي-تفت  پايان دوره اول متوسطه ندارد511320550100001  اي عمومي گردشگريراهنم  گردشگري خدمات 106

  ميبد- يزد  پنجم ابتدايي كمك بناي سفت كار711120300060001  بناي سفت كار  معماري  صنعت 107

  ميبد- يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد712320300090001  سيمانكار  معماري صنعت 108

 ندارد711320290040002  وارچين سنگيدي  ساختمان  صنعت 109
  پايان دوره اول متوسطه 
  ميبد- يزد  ( پايان دوره راهنمايي)



 

  125صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  يزددفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1جدول شماره 

  شهرستان هاي محل اجرا  پيشنياز  ك تحصيليحداقل مدر  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف

  ميبد  ابتدايي ندارد 731820810660001 مهره هاي تزييني و پولك و منجوق دوز  دوختهاي سنتي فرهنگ و هنر 110

  مهريز  ديپلم ندارد PLC  313930310040001كارور   كنترل وابزار دقيق  الكترونيك 111

  ميبد- يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد 75312050040002  وپوشاك حمامخياط لباس راحتي ،   صنايع پوشاك  خدمات 112

  يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد 753120510340001  دوزنده لباس ورزشي مردانه  صنايع پوشاك  خدمات 113

  خاتم  پايان دوره راهنمايي ندارد 611220620050001  كشت كارگلخانه هاي خاكي  امورزراعي  كشاورزي 114

  خاتم  پايان دوره راهنمايي ندارد 612320630590001  پرورش دهنده زنبور عسل  اموردام و ماكيان  اورزيكش 115

  خاتم  ديپلم ندارد 131140630400001  مدير واحد پرورش شترمرغ  اموردام و ماكيان  كشاورزي 116

  خاتم  دوره راهنمايي پايان ندارد 612220630490001  پرورش دهنده مرغ بومي  اموردام و ماكيان  كشاورزي 117

راه اندازي پمپ هاي   تاسيسات  صنعت 118
  تفت  پايان دوره اول متوسطه ندارد 723320090060001  صنعتي(كمرچاهي،سرچاهي،شناور)

  تفت  پايان دوره راهنمائي ندارد 722320410000011  دريل كاري و اره كاري  صنايع خودرو  صنعت 119

  تفت  پايان دوره راهنمائي ندارد 524920450010051  سطح كامل))KABافريني با رويكرد كار  امور مالي وبازرگاني  خدمات 120

  تفت  پايان دوره راهنمائي ندارد 512020670060001  آشپز سنتي  خدمات تغذيه اي  خدمات 121

  ابركوه  پايان دوره اول متوسطه ندارد 325730470060331  مقدماتيHse  ايمني و بهداشت  خدمات 122

- تفت- ميبد- ابركوه- يزد  فوق ديپلم ندارد 242340490010041  مشاوره تاسيس آموزشگاه  خدمات آموزشي تخدما 123
  اشكذر-افقب- زارچ

  يزد  پايان دوره اول متوسطه ندارد 512020670600001  برنامه ريز امور تغذيه خانواده   خدمات تغذيه اي  خدمات 124

  يزد  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731620830330001  ر خانوادهبرنامه ريز امور هنري د  هنرهاي تجسمي  خدمات 125

  يزد  ديپلم كمك حسابدار 431320450010002  حسابدار حقوق و دستمزد  امور مالي و بازرگاني خدمات 126



 

  126صفحه   

  1400 ماهه اول سال 6  يزددفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان  - 1جدول شماره 

شهرستان هاي محل   پيشنياز  حداقل مدرك تحصيلي  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف
  اجرا

  يزد كارداني امور گمركي و بازرگاني ترخيص كار گمرك333130450010001  سرپرست ترخيص كاال  امور مالي و بازرگاني خدمات 127

  يزد  پايان دوره اول متوسطه ندارد332330450070001  شاتمسئول سفار  امور مالي و بازرگاني  خدمات 128

كاربر رايانه با كد 421120450030001  كاربر امور بانكي   امور مالي و بازرگاني  خدمات 129
732120530130001 

  يزد  ديپلم

راهنماي عمومي 511320550020001  راهنماي گردشگري فرهنگي  گردشگري  خدمات 130
 گردشگري

  ميبد- يزد  ل متوسطهپايان دوره او

راهنماي طبيعت گردي   گردشگري  خدمات 131
راهنماي عمومي 511320550080001  (اكوتوريسم)

 گردشگري
  ميبد- يزد  پايان دوره اول متوسطه

  يزد  پايان دوره اول متوسطه ندارد511320550150001  راهنماي محلي بومي  گردشگري  خدمات 132

كارگر عمومي بناي سفت 711120300070001  كمك بناي سفت كار  معماري  صنعت 133
 كار

  ميبد- يزد  پنجم ابتدايي

  ميبد- يزد  پنجم ابتدايي كارگر عمومي سنگ كار711320300020001  كمك سنگ كار  معماري  صنعت 134

  ميبد- يزد  پنجم ابتدايي كارگر عمومي گچ كار712320300030001  كمك گچ كار  معماري  صنعت 135

  ميبد- يزد  پنجم ابتدايي كارگر عمومي كاشي كار712220300030001  كاشي كاركمك   معماري  صنعت 136

كارگر عمومي مقني با كد 711120290070001  كمك مقّني  ساختمان  صنعت 137
711120290060001 

  يزد  پايان دوره ابتدايي 

  ميبد- يزد  پنجم ابتدايي كمك كاشي كار712220300020001  كاشي كار  معماري  صنعت 138

 ندارد711120300020002  بندكش ساختمان    ساختمان  صنعت 139
پايان دوره اول متوسطه ( پايان 

  ميبد- يزد  دوره راهنمايي)

 ندارد711120290060001  كارگر عمومي مقني   ساختمان  صنعت 140
 3پنجم ابتدايي يا بيسواد با 

  يزد  سال سابقه كار

 
 



 

  127صفحه   

  1400ماهه اول سال  6  يزديكي آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان دفترچه راهنماي ثبت نام الكترون - 1جدول شماره 

شهرستان هاي محل   پيشنياز  حداقل مدرك تحصيلي  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه رديف
  اجرا

نصاب و مجري صفحات   ساختمان صنعت 141
  يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد712320300060001  روكش دار گچي 

حجم ساز و نقش برجسته   هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر 142
  يزد  پايان دوره راهنمايي ندارد731620830470001  كار با گچ

  زارچ - يزد   پايان دوره راهنمايي ندارد311830300010001  نقشه كش عمومي ساختمان  معماري  صنعت 143

  يزد  ديپلم ندارد343130830020001  عكاس ديجيتال   هنرهاي تجسمي  فرهنگ و هنر 144

 ندارد752220190020001  درودگر  صنايع چوب  صنعت 145
  پايان دوره اول متوسطه
  يزد  (پايان دوره راهنمايي)

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

  128صفحه   

    1400ماهه اول سال  6حل برگزاري آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  استان يزد منشاني - 2جدول شماره 
  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر رديف

  دو منظوره   امام حسين (ع)  ابركوه 1
ابركوه بلوار امام علي (ع) ميدان شهيدان 
آدمي(پرچم)بلوار مهارت جنب اداره جهاد 

  كشاورزي
32838041  35  

ك  - اقريخ شهيد ميرب - فيروزآباد - اشكذر  دو منظوره   مركزاشكذر  اشكذر 2
  35  32728360  شهيد عباس كالنتري

تفت. ابتداي جاده خليل آباد.روبروي دانشگاه   دو منظوره   امام خميني (ره)  تفت 3
  35  1-32633900  پيام نور

  35 32438612و32438611  خيابان عدالت   دو منظوره   امام علي  بافق 4

  35  10-38204690  لوار سعادتب-شهركت رزمندگان  دو منظوره   مركزسنجش آزادگان  يزد 5

  35  3-35277001  (جمال) 68بلوار شهيد صدوقي كوچه   ظورهدو من  غدير  زارچ 6

  35  42-032536640  بلوار تعاون  خيابان مهارت   زن/مرد  مركز امام رضا (ع)  مهريز 7

  35  32352275  دي12خيابان   مرد  امام خميني(ره)  ميبد 8

  35  32571424  لوار نهرمسيح غربيب- هرات  دو منظوره  صاحب الزمان  خاتم 9
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