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1ـ مقدمه
با سپاس بیکران به درگاه ایزدمنان و آرزوی توفیق برای تمامی تالشگران عرصه کار و مهارت آموزی  ،در سال حمایت از کاالی ایرانی به منظور
ساماندهی آزمون داوطلب آزاد (ادواری) و سنجش مهارت نیروی کار ؛ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،وابستته بته وزارت تعتاون ،کتار و رفتاه
اجتماعی به عنوان تنها متولی آموزش های فنی و حرفه ای و تعیین صالحیت فنی و تخصصی نیروی کار ،ثبت نام سراسری این آزمون ها را بته صتورت
الکترونیکی در سراسر کشور برگزار می نماید.این آزمون ها در دو مرحله در قالب آزمون های کتبی و عملی متناسب با استانداردهای بتین المللتی بته
منظور سنجش مهارت نیروی کار مورد نیاز بخش های مختلف خدمات ،صنعت ،کشاورزی ،فرهنگ و هنر اجرا می گردد.
بر این اساس دفترچه ثبت نام جهت راهنمایی و آشنایی متقاضیان با شرایط ،ضوابط و مراحل ثبت نتام الکترونیکتی درشتش ماهته دوم ستال 1397
تدوین گردیده است.

-2اهداف
-

توسعه و بهبود طرح تکریم ارباب رجوع و پاسخ گویی مناسب به متقاضیان

-

تسهیل در ثبت نام آزمون داوطلب آزاد (ادواری)

-

بسترسازی جهت توسعه دستیابی به اهداف دولت الکترونیک

-

ارتقای کیفیت فرآیند سنجش و تعیین صالحیت فنی و تخصصی نیروی کار

-

اطالع رسانی جامع و ایجاد وحدت رویه در سراسرکشور

-

تسریع در نهضت خدمت رسانی به شهروندان

-

اعتبار بخشی به تجارب فنی و حرفه ای افراد

-3تعاریف
-1-3آموزش های فنی و حرفه ای :مجموعه ای از آموزش های نظری و عملی است که با هدف ارتقای دانش افراد و ایجاد مهارت های الزم و به
ظهور رساندن استعدادهای نهفته اجرا می گردد و مهارت آموزان را برای احراز شغل ،حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون تا سطوح مشخص
آماده نمو ده و توانایی آنان را برای انجام کار و فعالیت در حرفه هایی مختلف افزایش می دهد.
 -2-3استاندارد آموزشی :مجموعه ای از سرفصل های آموزشی هر مهارت به تفکیک مدت زمان نظری و عملی است که محدودهی آموزش را
برای اجرا و ارزشیابی مشخص می نماید.
جهت اطالع از فهرست توانایی های استاندارد مهارت شغلی می توانید به سامانه http://rpc.irantvto.ir .مراجعه نمایید.
 -3-3کد استاندارد :مجموعه ای از اعداد قراردادی می باشند که توسط سازمان بین المللی طبقه بندی مشاغل ) (ISCOبرای تفکیک رشته ها و
زیرمجموعه هر رشته تعیین شده است و معموالً در کشورهای مختلف برای استفاده ملی تغییراتی در این کدها منظور می گردد.
 -4-3سطوح مهارت :بیانگر میزان مهارت و توانایی فراگرفته شده توسط مهارت آموز در طی یک دوره آموزشی می باشد.
 -1-4-3براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل ( ، )ISCO-08سطح مهارت به عن وان تابعی از پیچیدگی و دامنه و تکالیف محوله در
یک شغل تعریف میشود .با در نظر گرفتن ویژگی بینالمللی بودن طبقه بندی ،تنها چهار سطح مهارتی گسترده تعریف میشود .باالترین سطح مهارتی
سطح چهار و پائینترین آن سطح یک میباشد..
 -2-4-3سطح چهار مهارت  :مشاغل این سطح مهارت عموماً شامل مجموعه ای از وظایف است که نیازمند حل مسائل پیچیده ،تصمیم گیری و
خالقیت بوده و به افرادی با دانش نظری و عملی وسیع در زمینه های خاص نیاز دارد .کارها عموماً شامل تجزیه و تحلیل و تحقیق برای توسعه دانش
بشری در یک حوزهی خاص ،تشخیص و درمان بیماری ها ،انتقال دانش به دیگران و طراحی ساختار ماشین آالت و فرایند کار ساخت و تولید بوده و
مشاغل این سطح معموالً به سواد و مهارت بسیار باال و توانایی در برقراری ارتباطات بین پرسنل نیاز دارد و معموالً شامل توانایی فهم و درک مفاهیم
پیچیده نوشتاری و طرح ایده های پیچیده در رسانههای جمعی از جمله نگارش کتاب ،گزارش و غیره میباشند.
 -3-4-3سطح سه مهارت  :مشاغل این سطح مهارت عموماً شامل مجموعه ای از وظایف فنی و عملی و ترکیبی است؛ که برای انجام آنها نیاز به
افرادی کارآمد و دارای دانش عملی و فنی در حوزهی خاص می باشد .مشاغل این سطح غالباً به سطوح باالیی از سواد و مهارت در برقراری ارتباط
فردی نیازمندند و در بعضی از موارد به توانایی درک و فهم مفاهیم پیچیده نوشتاری ،ارائهی گزارش و برقراری ارتباط در موقعیتهای سخت نیاز
دارند.
 -4-4-3سطح دو مهارت  :مشخصهی مشاغل این سطح عبارت است از انجام وظایفی مثل اپراتوری ماشین آالت و تجهیزات الکترونیکی،
رانندگی خودرو ،نگهداری و تعمیر تجهیزات مکانیکی یا برقی و سایر موارد که بسیاری از آنها به مهارتهای پیشرفتهتری در خواندن و نوشتن ،به
کارگیری دستورالعملهای حفاظتی و بهداشتی ،محاسبات ساده ریاضی و ارتباطات پرسنلی نیاز دارند و غالباً نیازمند دارا بودن گواهی پایان دوره
تحصیالت متوسطه اول و در برخی موارد نیازمند داشتن گواهی پایان دوره متوسطه دوم میباشند.
 -5-4-3سطح یک مهارت  :مشاغل این سطح عموماً شامل کارهای ساده ،روتین و روزمره یدی یا فیزیکی است ،بسیاری از مشاغل این سطح
نیازمند قدرت بدنی و یا استقامت میباشد .برخی از مشاغل نیازمند دارا بودن گواهی پایان دوره ابتدایی است.
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 -3-5شغل :به مجموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر جهت اجرای یک فعالیت انتظار میرود ،شغل گفته میشود.
 -3-6حرفه :به مجموعه ای از چند شغل همگن که در یک گروه بزرگ دسته بندی شده اند ،حرفه گفته میشود.
 -3-7خوشه آموزشی :دورههای آموزش فنی و حرفهای در چهار خوشهی آموزشی اصلی شامل خدمات ،صنعت و کشاورزی و فرهنگ و هنر است.
 -3-8رشته :مجموعه برنامه های آموزشی مربوط به فراگیری چند استانداردآموزشی هم خانواده میباشد.
 -3-9متقاضی :به شخصی اتالق میشود که داوطلب شرکت در آزمون داوطلب آزاد (ادواری)سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور میباشد.
 -3-10سنجش :اقدامی است که براساس اندازه گیری ممکن میشود ،در جریان سنجش کمیتها و اعداد حاصل از اندازه گیری مفهوم پیدا میکند.
 -3-11ارزشیابی :ارزشیابی یک فرایند نظام مند برای جمع آوری ،تحلیل و تفسیر اطالعات برای قضاوت در مورد میزان مهارت افراد و در نهایت
تصمیم گیری و اقدام عملی در مورد پدیده بررسی شده میباشد .
 -3-12آزمون  :وسیله ای یا روشی نظام مند برای اندازه گیری نمونه ای از رفتارشخص و توصیف آن به کمک مقیاس های کمی یا طبقهای میباشد.
 -3-13آزمون داوطلب آزاد (ادواری) :آزمونی است که به صورت دوره ای برای تعیین مهارت و صالحیت فنی و تخصصی افرادی که به هر نحو
ممکن ،مهارتی را کسب نموده اند براساس استانداردهای مهارت آموزش فنی و حرفه ای برگزار میگردد .ضمناً در استانداردآموزشی که با
عالمت #مشخص شده اند حداقل مدرک تحصیلی متقاضیان شرکت کننده در آزمون باید کاردانی مرتبط با این استانداردآموزشی باشد .یا در
غیر این صورت باید قبالً دوره آموزشی در همان استانداردآموزشی را طی نموده باشندو در آزمون پایان دورهی مربوطه مردود شده باشند.
-3-14آزمون کتبی (چند گزینه ای) :شامل تعدادی سئوال است که هر یک از آن ها از یک قسمت اصلی و تعدادی گزینه (پاسخ) تشکیل
میشود و آزمون شونده از میان گزینه های پیشنهادی ،گزینه صحیح (پاسخ سئوال) را انتخاب میکند.
-3-15آزمون عملی :آزمونی است که میزان مهارت فرد را در اجرای توانایی های عملی در قالب پروژه معین مورد ارزیابی قرار میدهد.
 -3-16تائیدیه مهارت :مدرکی است معتبر که پس از قبولی متقاضی در آزمون های کتبی و عملی به متقاضی اعطای میگردد و بیانگر صالحیت
فنی و تخصصی فرد براساس شماره استاندارد قید شده برای احراز درسطح مربوطه میباشد .الزم به ذکر است در این تائیدیه مهارت به علت
عدم طی دوره آموزشی زمان(ساعت) آموزش درج نمی شود.

 -4شرایط ثبت نام :
داوطلب می بایستی یکی از ویژگی های کارآموز ورودی مندرج در استانداردهای آموزشی به شرح ذیل را داشته باشد:
 -1-4داشتن حداقل میزان تحصیالت متناسب با استانداردآموزشی (بر اساس جدول شماره )3
تبصره  :1متقاضیان شاخه کاردانش وزارت آموزش و پرورش با ارائهی معرفی نامه از آموزش وپرورش از بند فوق مستثنی میباشند.
 -2-4داشتن گواهینامه مهارت پیش نیاز (براساس جدول شماره )3
 -3-4برخورداری از حداقل توانایی جسمی الزم متناسب با استاندارد مهارتی
 -4-4حداقل شرط سنی  15سال تمام
 -6-4مقررات نظام وظیفه:
 -1-6-4کارت پایان خدمت
 -2-6-4کارت معافیت کفالت ،پزشکی دائم  ،معافیت دائم زمان صلح و معافیت تحصیلی
 -3-6-4طالب حوزه های علمیه
 -4-6-4عدم منع قانونی مشموالن از نظر مراجع نظام وظیفه (در صورت سرباز بودن)
 -5-6-4متولدین سال  1379و بعد از آن

 -5ثبت نام :
 -1-5نحوه ثبت نام :ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون داوطلب آزاد (ادواری) فقط به صورت الکترونیکی انجام میشود ،متقاضیان میتوانند
با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی  http://advari.irantvto.irبر اساس تجارب و
مهارت شغلی و با درنظر گرفتن شرایط بند  4این دفترچه ،ثبت نام نمایند.
 -2-5مراحل ثبت نام:
 -1-2-5خرید کارت اعتباری جهت پرداخت حق تشریفات آزمون برای استانداردآموزشی خوشه خدمات  140000ریال و برای استاندارد آموزشی خوشه
صنعت ،کشاورزی  ،فرهنگ و هنر 210000ریال براساس جدول شماره1از طریق درگاه الکترونیکی  http://advari.irantvto.irامکان پذیر خواهد بود
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تبصره :3جهت تهیه دفترچه راهنمای ثبت نام الکترونیکی
با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی http://advari.irantvto.irمی تواند دفترچه را
دانلود و یا مشاهده نمود.
 -2-2-5متقاضیان پس از مطا لعه دقیق مفاد دفترچه راهنما الزم است فرم پیش نویس این دفترچه را تکمیل و پس از اطمینان از صحت
اطالعات نسبت به ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی آزمون داوطلب آزاد (ادواری) اقدام نمایند.
 -3-2-5داوطلب باید یک قطعه عکس جدید خود را با مشخصات ذیل اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال در سامانه ثبت نام الکترونیکی
آزمون داوطلب آزاد (ادواری) آماده نماید.
تذکر :1متقاضیان باید توجه داشته باشند ،عکس ارسالی در گواهینامه مهارت صادرهی قبول شدگان الصاق خواهد شد .بنابراین الزم است موارد زیر
در ارسال عکس رعایت شود:
الف -فایل مربوطه الزم است در قطع  3×4با درجه وضوح 100 dpiوبا فرمت  jpgذخیره شده باشد.
ب -حجم تصویر ارسالی باید کمتر از  70کیلو بایت باشد.
ج -ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل  200×300پیکسل و حداکثر  300×400پیکسل باشد.
د -تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هرگونه حاشیه زائد باشد.
ه -تصویر متقاضی باید واضح و مشخص بوده و اثر مهر ،منگنه و سایر مواردی که منجر به مخدوش شدن و نامشخص بودن چهره متقاضی
می شود در تصویر وجود نداشته باشد (.مسئولیت هرگونه اشتباه در ارسال عکس به عهده فرد متقاضی می باشد)
و -پس زمینه تصویر باید کامالً سفید باشد.
تبصره :4عکس متقاضیان تمام رخ  ،مربوط به سال جاری و با رعایت شئونات کامل اسالمی باشد.
 -4-2-5متقاضیان پس ازآماده نمودن فایل تصویری و اطالعات الزم به سامانه ثبت نام الکترونیکی آزمون داوطلب آزاد (ادواری) به نشانی
 http://advari.irantvto.irمراجعه نمایند .
 -5-2-5بعد از مطالعهی توضیحات راهنمای ثبت نام ،نسبت به ورود اطالعات بر اساس استان یا استانداردآموزشی اقدام نمایند.
تبصره  :5کارت اعتباری می بایست مربوط به خوشه مورد نظر متقاضی جهت ثبت نام باشد.
تذکر  :2با توجه به محتوای استاند اردهای آموزشی ،حداقل مدرک تحصیلی الزم جهت شرکت در آزمون مشخص گردیده است .لذا متقاضیان باید بر
این اساس نسبت به انتخاب استانداردآموزشی آزمونی اقدام نمایند (جدول شماره.)3
تذکر  :3متقاضی آزمون داوطلب آزاد (ادواری) میتواند در طول یک سال فقط دو مرتبه برای شرکت در آزمون یک استانداردآموزشی ثبت نام نماید.
تذکر  : 4مراحل ثبت نام الکترونیکی باید به صورت کامل طی شود  ،در غیر اینصورت ثبت نام ناقص بوده و شخص مجاز به شرکت در آزمون نمی باشد و برای
وی کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.
تذکر: 5متقاضیان بایدفرم تکمیل شده ثبت نام و کارت ورود به جلسه را تا قبولی نهایی و زمان دریافت تائیدیه مهارت نزد خود نگهداری نمایند
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جدول شماره  -1جدول هزینه ثبت نام براساس خوشه  -استانداردآموزشی در شش ماهه دوم سال 1397
نام استانداردآموزشی

خوشه

حق تشریفات
(هزینه ثبت نام)

الگوساز لباس به روش حجمی -الگوساز و برشکار لباس شب و عروس -الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه-
الگوساز و برشکار لباس مردانه -الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه -آشپز -آشپز سنتی -آشپز هتل درجه -2
بایگان -پرده دوز -پیرایشگر موهای زائد با موم -ترمیم کننده مو (مردانه) -تند خوان -چهره پردازی مردانه-
خدمات

حسابدار حقوق و دستمزد -خیاط لباس زیر زنانه -دوزنده پیراهن شومیز مردانه  ،زنانه،و لباس راحتی -دوزنده لباس
مبل -راسته دوز -روپوش و ربدوشامبر دوز  ،کت و پیژاما  ،سربند و پیش بند -سرپرست دبیرخانه و بایگانی-
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سرپرست رستوران هتل -شلوار دوز -شیرینی پز درجه  -2ضخیم دوز زنانه -ضخیم دوز مردانه -کاپشن دوز زنانه-
کاربر گرافیک رایانه ای با  -Corel Drawکاربر گرافیک رایانه ای با  -PhotoShopکارور  -Photoshopکارور
 -PREMIEREکاله گیس باف با موی طبیعی (زنانه ) -کمک حسابدار -نازک دوز مردانه
بافنده پوشاک دومیل-تذهیب کار -تکه دوز و مرصع دوز با دست-جواهرسازی مهره ای-چاپ باتیک -حجار سنگ
های تزئینی -حجم ساز درجه  -2حکاک روی فلز -حکاک چرم -رودوز سنتی الحاقی -زیر ساخت کار مینا-
سازنده بطری های تزئینی -سازنده زیور آالت سنتی -سازنده عروسک های خمیر چینی و اشیای تزئینی -سازنده
کاشی هفت رنگ -سرمه دوز تزئینی -سرمه دوز سنتی -سوخت نگار چرم -سوخت نگار چوب و نی -طراح طال و
جواهر با رایانه مقدماتی -طال ساز -عروسک دوز -فروشنده طال و نقره و جواهر -فیروزه کوبی -قالب باف پوشاک-
قالب باف چرم و جیر -قالب دوز -قلم زن درجه  -2کارور چاپ قلمکار پارچه -کانوا و گوبلن دوز -گچبر سنتی-
فرهنگ و
هنر

گلدوز دستی  -گلدوز ماشینی -گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی(تراش زاویه) -گوهر تراش سنگ های
قیمتی و نیمه قیمتی (دامله تراش) -محرق کار ساقه گندم -مخراج کار،قلم زن و جواهر نشان بر روی فلزات قیمتی-
مرصع کار -معرق کار چرم -معرق کار الیاف گیاهی -معرق کار پارچه -معرق کار کاشی و سرامیک -معرق منبت
کار صدف و چوب درجه  -2مکرمه باف -ملیله ساز فلزات قیمتی -مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز-
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مینیاتور ساز -نقاش آکریلیک -نقاش رنگ وروغن -نقاش شیشه های تزئینی ( ویترای ) -نقاش مقدماتی -نقاشی
روی چرم -نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با آب طال -نقاشی روی نمای مفید داخل ساختمان ( نقاش
دیواری ) -نقش برجسته کار سفال -هویه کار پارچه درجه -2
اپراتور گریدر -الکترونیک کار صنعتی -آهنگر -برق کار خودروهای سنگین ونیمه سنگین دیزلی -برقکار ساختمان
 پیکر تراش چوبی -تعمیرکار کولر آبی -تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده -تعمیرکار موتورهایبنزینی قایق -تعمیرکار موتورهای دیزلی دریایی -تعمیرکارموتورسیکلت -تعمیر کار آبگرمکن دیواری -تعمیرکار
اتومبیل گاز سوز -تعمیرکار تلفن رومیزی و ارتباطات داخلی -تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری-
تعمیرکار رادیو و ضبط صوت -تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه -تعمیرکار سیسمتهای تعلیق خودروهای سبک
(جلوبندی ساز) -تعمیرکار کولر گازی خودرو -تعمیرکار ماشین های الکتریکی -تعمیرکار ماشین های لباسشویی و
ظرفشویی -تعمیرکار مشعل گازی -تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی -تعویض کار روغن خودروهای سبک -تو دوز
کار خودرو -خاتم کار به روش مقدماتی -خراط درجه  -2در و پنجره ساز آلومینیومی-درب و پنجره ساز پروفیل
صنعت

آهنی -درودگر -دوزنده کیف با چرم مصنوعی -دوزنده کیف چرمی با دست-رنگ کار چوب(مقدماتی)  -رنگرز
عمومی -رویه کوب مبل -سازنده کاشی سنتی -سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلUPVCو شیشه دوجداره-
سرامیک ساز درجه - 2سرویسکار خودرو -سرویسکار ماشین آالت سنگین راهسازی -سفالگر با چرخ پایی و
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برقی -صافکار درجه  -2غواص سطح  -1غواص سطح  -2قفل و کلید ساز -کابینت ساز چوبی -کانال ساز تهویه-
مشبک کار -معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه  -2معرق کار چوب(مقدماتی) -معرق کار حجمی -معرق کار
روکش -معمار سنتی ابنیه های قدیمی -منبت کار درجه  -2منبت معرق کار -مونتاژ کار مصنوعات چوبی-
مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق -نازک کار چوب -نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت -نصاب
کاغذ دیواری  ،موکت و پارکت -نصاب و تعمیرکار آسانسور -نقاش خودرو درجه -2ورقکار ( نازک کار )
باغبان -تولیدکننده فرآورده های تخمیری(ماست) -سازنده نقل و نبات و شکرپنیر -سرویس کار و نگهدار سم پاش
کشاورزی

ها -سوهان پز -کارور ماشین آالت و ادوات کشاورزی ( ماشین های برداشت ) -کارور ماشین آالت و ادوات
کشاورزی ( ماشین های داشت ) -کارور ماشین آالت و ادوات کشاورزی ( ماشین های کاشت ) -مکانیک تراکتور و
تیلر
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 -3-5نحوه ورود اطالعات در سامانه ثبت نام آزمون داوطلب آزاد (ادواری):
 -1به سامانه الکترونیکی سازمان به آدرس  http://advari.irantvto.irمراجعه شود.
 -2گزینه ثبت نام در آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) انتخاب شود.
 -3برای این منظور پس از خرید کارت اعتباری از طریق درگاه الکترونیکی  ،http://advari.irantvto.irشماره پرونده و شناسه پرداخت
درج شده در کارت را باید با دقت در قسمت مشخص شده درسامانه ثبت نام وارد نمایید.
 -4مندرجات فرم ثبت نام باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.
 -5مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم ثبت نام به عهده شخص داوطلب میباشد.
 -6پس از اتمام مهلت ویرایش ،اطالعات ثبت نام قطعی محسوب گردیده و هیچ گونه تغییری قابل اعمال نمی باشد.
 -7در پایان مراحل ثبت نام به متقاضیان کد رهگیری داده خواهد شد که این موضوع منحصراً نشانگر تایید پایان مراحل ثبت نام یک داوطلب
است و داوطلب وظیفه دارد شناسه پرداخت و شماره پرونده ثبت نامی خود را حفظ و نگهداری نماید.
 -8جهت اطمینان از صحت اطالعات وارده ،متقاضی میبایست پس از تکمیل فرم ثبت نام و گرفتن تاییدیه به واسطهی اخذ کد رهگیری با
تهیه نسخه چاپی از صحت اطالعات درج شده اطمینان حاصل نماید.
 -9ورود اطالعاتی که با عالمت * در فرم سامانه ثبت نام سازمان مشخص شده است الزامی است.
 -10پس از ورود به صفحهی حاوی اطالعات فردی  ،الزم است اطالعات را به گونهای که در نمونه پیش نویس تکمیل نموده اید وارد نمائید.
در ردیف  : 1متقاضی باید شماره کد ملی را درج نماید(از بهکار بردن خط تیره ،خودداری گردد) .
در ردیف های 2،3و4متقاضی باید نام خانوادگی ،نام و نام پدر خود را به طور کامل طبق مشخصات شناسنامه ای وارد نماید (از به کار بردن
مد و تشدید خودداری شود) .
در ردیف  : 5متقاضی باید جنسیت خود را مشخص نماید.
در ردیف  : 6متقاضی باید شماره شناسنامه خود را درج نماید.
در ردیف  : 7متقاضی باید تاریخ تولد خود را به تفکیک روز ،ماه و سال وارد نماید.
در ردیف  : 8متقاضی باید محل تولد خود را درج نماید.
در ردیف  : 9متقاضی باید وضعیت تاهل خود را مشخص نماید.
در ردیف  : 10متقاضی باید دین خود را مشخص نماید.
در ردیف  : 11متقاضی باید تابعیت خود را مشخص نماید.
در ردیف  : 12متقاضی باید وضعیت تحصیلی خود را مشخص نماید.
در ردیف  : 13متقاضی باید وضعیت آخرین مقطع تحصیلی خود را مشخص نماید.
در ردیف  : 14متقاضی باید رشته تحصیلی خود را وارد نماید.
در ردیف  : 15متقاضی باید گرایش تحصیلی خود را وارد نماید.
در ردیف  : 16متقاضی باید معدل آخرین مقطع تحصیلی خود را وارد نماید.
در ردیف  :17متقاضی باید محل برگزاری آزمون را به تفکیک استان ،شهرستان و شهر وارد نماید.
در ردیف های 22،21،20،19،18و : 23متقاضی باید حرفه و رشته مورد تقاضا را انتخاب و در صورتی که استانداردآموزشی و رشتهی مورد
تقاضا پیش نیاز دارد بایستی شمارهی گواهینامهی استانداردآموزشی پیش نیاز را وارد نماید.
تذکر  : 7استانداردآموزشی که با عالمت #مشخص شده اند استانداردآموزشی میباشند که حداقل مدرک تحصیلی متقاضیان شرکت کننده در
آزمون باید کاردانی مرتبط با این استانداردآموزشی باشد .یا در غیر این صورت باید قبالً دوره آموزشی استانداردآموزشی را طی نموده باشندو
در آزمون پایان دورهی مربوطه مردود شده باشند .لذا قبولشدگان در آزمون کتبی این استانداردآموزشی  ،در زمان تکمیل پرونده باید
مدارک خود ،مبنی برمرتبط بودن مدرک تحصیلی یا مردود شدن در آزمونهای قبلی را ارائه نمایند.
در ردیف  : 24متقاضی مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را باتوجه به شرایط مندرج در این دفترچه مشخص نمایند.
در ردیف  : 25متقاضی باید وضعیت اشتغال خود را انتخاب نماید.
در ردیف  : 26متقاضی باید نوع شغل خود را انتخاب نماید.
در ردیف  : 27متقاضی باید محل اشتغال خود را وارد نماید.
در ردیف های 28و : 29متقاضی باید وضعیت ایثارگری و عضویت در بسیج را مشخص نماید.
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در ردیف  :30متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی باید گزینه مورد نظر را انتخاب نمایند.
در ردیف  :31متقاضی باید وضعیت جسمانی خود را مشخص نماید.
در ردیف  :32چنان چه داوطلب ،چپ دست میباشد باید در این قسمت مشخص نماید.
در ردیف  : 33متقاضی باید کد پستی  10رقمی محل سکونت فعلی خود را وارد نماید.
در ردیف های  34و : 35متقاضی باید شماره تلفن ثابت و شماره تلفن همراه خود را وارد نماید.
در ردیف های  36و  : 37متقاضی باید آدرس پست الکترونیکی و محل سکونت خود را وارد نماید.
در ردیف  : 38متقاضی میبایست با کلیک روی گزینه  Browseو تعیین مسیر ،فایل عکس خود را به سامانه ثبت نام منتقل نماید.
تذکر ( 8مهم) :متقاضی باید با انتخاب « گزینه موافق هستم

» ثبت نام خود را نهایی نموده و کد رهگیری را از سیستم جهت پیگیریهای

بعد اخذ و تا پایان مراحل آزمون حفظ نماید.

 -4-5نحوه انتخاب زمان آزمون،دریافت کارت ورود به جلسه،رفع نواقص،دریافت نتایج آزمون کتبی و عملی و صدور تائیدیه مهارت:
با فراهم شدن امکان برگزاری آزمونهای کتبی به صورت الکترونیکی (آنالین) متقاضیان در هنگام ثبتنام با مشاهده تتاریخهتای آزمتون استتان
مورد نظر خود باید تاریخ آزمون کتبی (الکترونیکی) را تعیین و انتخاب نمایند
 -1-5-4متقاضیان دو روز قبل از تاریخ آزمون کتبی انتخاب شده خود ،با مراجعه به سامانه  http://advari.irantvto.irباید کتارت ورود بته
جلسه را اخذ و از محل حوزه و ساعت برگزاری آزمون اطالع حاصل نمایند.
 -2-5-4سه روز پس از آزمون کتبی (الکترونیکی) متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه از نتایج آزمون کتبی خود اطالع حاصل نمایند.
 -3-5-4یک هفته پس از آزمون کتبی (الکترونیکی) قبول شدگان باید به مراکز فنی و حرفهای استان محل برگزاری آزمون مراجعه و نستبت بته
تشکیل و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
 -4-5-4قبول شدگان آزمونهای کتبی با اطالع از برنامه زمانبندی برگزاری آزمونهای عملی استان محل تقاضای ختود در آزمتونهتای عملتی
نوبتهای اول و در صورت مردود شدن در نوبت آزمون عملی نوبت دوم شرکت نمایند.
 -5-5-4متقاضیان پس از اطالع از قبولی نهایی (قبولی در آزمون کتبی و عملی) برای صدور گواهینامه کارت خود باید هزینه صدور گواهینامه بته
مبلغ  50/000ریال را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.
 -5مراحل اجرای آزمون :آزمون هر استانداردآموزشی شامل دو مرحله (کتبی و عملی) میباشد.
 -1-5متقاضیان میبایست طبق برنامه زمانبندی( اعالم شده توسط هر استان )روز آزمون خود را انتخاب نمایند با مراجعه به سامانه الکترونیکی
سازمان به آدرس  http://advari.irantvto.irو درج شماره پرونده و شناسه پرداخت یا مشخصات فردی نسبت به دریافت کارت ورود به
جلسه اقدام نمایند.
 -2-5پس از آزمون کتبی با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان نسبت به کسب اطالع از نتایج آزمون اقدام نمایند.
 -3-5متقاضیان پس از قبولی در آزمون کتبی و کسب اطالع از مکان آزمون عملی طبق برنامه زمانبندی( اعالم شده توسط هر استان) به حوزه های
تعیین شده اجرای آزمون عملی مراجعه نمایند.
 -4-5شرایط قبولی در آزمونها:
 -1-4-5حد نصاب قبولی در آزمون کتبی  50از 100
 -2-4-5حدنصاب قبولی در آزمون عملی  70از 100
-3-4-5شرط قبولی نهائی کسب نمره معدل  70از  100با محاسبه فرمول ذیل:

(≤ 70نمره آزمون کتبی×(+)%25نمره آزمون عملی× )%75
تبصره  :7قبولشدگان آزمون کتبی مطابق برنامه زمانبندی( اعالم شده توسط هر استان) فرصت شرکت در آزمون عملی (نوبت اول) را دارند.
الزم به ذکر است عدم حضور در اولین آزمون عملی ،مردود لحاظ خواهد شد.
تبصره  :8قبول شدگان آزمون کتبی که در اولین مرحله از آزمون عملی مردود می شوند،طبق برنامه زمانبندی( اعالم شده توسط هر استان)
فرصت شرکت در آزمون مجدد عملی را دارند.
تبصره  :9در صورتی که متقاضیان ،حداقل نمرات آزمون کتبی و عملی را کسب نمایند ولیکن (حسب فرمول باال) مردود معدل گردند ،همانند
مردود آزمون عملی می توانند در آزمون مجدد عملی شرکت نمایند.
تذکر ( 9مهم) :قبول شدگان نهایی الزم است به منظور پرداخت هزینه صدور تائیدیه مهارت خود پس از اعالم نتایج آزمون عملی به سامانه
الکترونیکی  http://www.portaltvto.comو یا  http://pay.portaltvto.comمراجعه و با انتخاب منوی پرداخت هزینه صدور گواهینامه ،
مبلغ  50000ریال پرداخت نمایند
تذکر ( 10مهم) :متقاضیانی که موفق به اخذ تائیدیه مهارت سازمان می شوند ،باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
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تذکر ( 11مهم) :تائیدیه مهارت قبول شدگان پس از طی مراحل قانونی صادر و مطابق برنامه اعالمی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان از
طریق مرکز محل تشکیل پرونده ،تحویل متقاضی خواهد شد.

 -6تشکیل پرونده جهت معرفی به آزمون عملی:
قبول شدگان آزمون کتبی جهت تشکیل پرونده با به همراه داشتن مدارک ذیل به مرکز انتخابی هنگام ثبت نام خود مراجعه نمایند:
 -1-6یک قطعه عکس  3×4تمام رخ ،با زمینه سفید ،غیر اسکن ،جدید و با رعایت شئونات اسالمی (عکس اسکن شده در سامانه ثبت نام)
 -2-6اصل و تصویر شناسنامه
 -3-6اصل و تصویر کارت ملی
 -4-6اصل و تصویر مدرک تحصیلی و یا گواهی اشتغال به تحصیل
 -5-6اصل و تصویر کارت پایان خدمت ،معافیت پزشکی ،یا گواهی اشتغال به خدمت وظیفه عمومی
 -6-6اصل و تصویر گواهینامه مهارت پیش نیاز مطابق جدول شماره 3
 -7-6مدارک مستند مبنی بر مردود شدن در آزمونهای قبلی برای متقاضیانی که در آزمون استانداردآموزشی دارای  #شرکت نموده اند.
 -8-6پوشه ساده
تبصره  :10در صورت عدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر ( یک هفته پس از اعالم نتیجه آزمون کتبی ) جهت تشکیل پرونده ،نمره قبولی متقاضی
کان لم یکن تلقی گردیده و از ادامه شرکت داوطلب در آزمون عملی ممانعت بهعمل خواهد آمد.
تبصره  :11وجه ثبت نام به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.
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-8توصیه های مهم:
 -1-8با توجه به این که اطالعات اعالم شده از طرف متقاضیان در کلیه مدارک از قبیل کارت ورود به جلسه ،شماره صندلی و در صورت قبولی
در تائیدیه مهارت درج میگردد ،الزم است متقاضیان در درج شماره ملی ،نام خانوادگی و نام ،مشخصات شناسنامه ای ،ارسال عکس و
استانداردآموزشی مورد نظر و تمامی اطالعات الزم دیگر دقت و توجه کافی به عمل آورند.
 -2-8مغایرت عکس روی کارت با داوطلب مانع ورود به حوزه آزمونی خواهد شدو تغییر و ویرایش عکس پس از اجرای آزمون بر اساس ضوابط
و مقررات سازمان امکان پذیر نمی باشد لذا می بایست متقاضیان در ارسال عکس خود نهایت دقت را به عمل آورند .در صورت وجود
مغایرت در ثبت اطالعات داوطلب پس از دریافت کارت ورود به جلسه و آگاهی از محل اجرای آزمون خود جهت ویرایش نواقص به حوزه
آزمونی مشخص شده باید مراجعه نماید در غیر این صورت مسئولیت به عهده فرد متقاضی خواهد بود
 -3-8تمامی فرآیند های آزمون بر اساس کد ملی فرد انجام و قابل رهگیری می باشد لذا در ورود اطالعات کد ملی خود نهایت دقت را به عمل
آورید .زیرا پس از قطعی شدن ثبت نام و اجرای آزمون کتبی هر گونه تغییر و ویرایش کد ملی غیر ممکن می باشد و مسئولیت هرگونه
اشتباه در درج کد ملی به عهده داوطلب می باشد.
 -4-8متقاضی در انتخاب استانداردآموزشی و همچنین حوزه ی آزمونی ،دقت نمایند چون پس از ثبت نام به درخواست های واصله در این
خصوص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5-8استفاده از گوشی تلفن همراه و تجهیزات متعلقه و ماشین حساب قابل برنامه ریزی در حین برگزاری آزمون اکیداً ممنوع خواهد بود.
 .-6-8قبول شدگان در آزمون کتبی و عملی موظف هستند شناسه پرداخت و شماره پرونده خود را تا زمان دریافت تائیدیه مهارت نگهداری
نمایند.
 -7-8قبول شدگان آزمون کتبی موظف هستند کارت ورود به جلسه آزمون کتبی را برای ارائه به مرکز جهت شرکت در آزمون عملی نگهداری نمایند
 -8-8به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی برای ورود به جلسه آزمون الزامی میباشد.
 -9-8استانداردآموزشی که با عالمت #مشخص شده اند استانداردآموزشی میباشند که حداقل مدرک تحصیلی متقاضیان شرکت کننده در
آزمون باید کاردانی مرتبط با این استانداردآموزشی باشد .یا در غیر این صورت باید قبالً دوره استانداردآموزشی را طی نموده باشندو در
آزمون پایان دورهی مربوطه مردود شده باشند .لذا قبولشدگان در آزمون کتبی این استانداردآموزشی ،در زمان تکمیل پرونده باید
مدارک خود ،مبنی برمرتبط بودن مدرک تحصیلی یا مردود شدن در آزمونهای قبلی را ارائه نمایند.
 -10-8متقاضی با خرید هر کارت اعتباری تنها در یک استانداردآموزشی از آزمون کتبی و عملی می تواند شرکت کند.
 -11-8عدم انتخاب استانداردآموزشی زیر مجموعه رشته مراقبت زیبایی مرتبط با خانم ها توسط آقایان و استانداردآموزشی زیر مجموعه رشته
مراقبت زیبایی مرتبط باآقایان توسط خانم ها
 -12-8عدم انتخاب استانداردآموزشی خیاط لباس زنانه و نازک دوز زنانه توسط آقایان
 -13-8در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد متقاضیان شرکت در آزمون یک شهر ،اداره سنجش استان می تواند در مرکز استان یا حوزه های
منتخب آزمون را برگزار نماید.
 -14-8آزمون کتبی کلیه حرفه ها در استان فقط به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
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فرم پیش نویس اطالعات فردی متقاضیان آزمون داوطلب آزاد ( ادواری ) سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
-1شماره ملی* :

 - 2نام خانوادگی *:

 -4نام پدر*:

 - 5جنسیت*:
 زن

 -7تاریخ تولد*:
روز

 -3نام*:
 -6شماره شناسنامه*:

 مرد

 -8محل تولد طبق شناسنامه* :

ماه

 -9وضعیت تاهل طبق شناسنامه* :

سال
3

1

 -11تابعیت* :

 -10دین:
 اسالم مسیحی کلیمی زرتشتی

-14رشته تحصیلی:

 -12وضعیت تحصیلی*:

 -13آخرین مقطع تحصیلی* :

 دانش آموز

 ابتدایی پایان دوره راهنمایی
 فوق دیپلم

 دانشجو

 دیپلم

 فارغ التحصیل

 کارشناسی  کارشناسی ارشد

 عدم اشتغال به تحصیل

 دکتری

 -15گرایش تحصیلی:

 -16معدل آخرین مقطع تحصیلی:
/

-17محل برگزاری آزمون* :
استان:

شهرستان:

-18حرفه مورد تقاضا* :

 -19کد استاندارد* :

 -20ساعت آموزشی* :

 -21رشته* :

 -22خوشه* :

 -23شماره گواهینامه پیش نیاز:

 -24وضعیت نظام وظیفه* :

 -25وضعیت اشتغال* :

 -26نوع شغل* :

 معافیت دائم

 بیکارقبالً شاغل(بیمه بیکاری)

 پایان خدمت  معافیت تحصیلی
 غیرمشمول

 مشمول

 -28وضعیت ایثارگری:

شهر:

 شاغل  دانشجو

 کارجو

 کارمند

 کارگر

 نظامی

 آزاد

 دانش آموز  سرباز  خانه دار

 -27محل اشتغال:

 -29عضویت در بسیج:

 -31وضعیت جسمانی*:
 سالم  بیمار قلبی  کم توان ذهنی

 عادی

 خانواده شهدا  خانواده جانبازان

 فعال

 رزمنده  خانواده آزادگان

 -30تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا بهزیستی *

 -32داوطلب چپ دست میباشم

میباشم نمیباشم

-33کدپستی ده رقمی محل سکونت فعلی*:

 -35شماره تلفن همراه* :

 -34شماره تلفن ثابت* :
شماره تلفن:
کد شهرستان:

 -36پست الکترونیک:
 -37آدرس محل سکونت* :
استان:

شهرستان:

 -38فراخوانی فایل تصویر متقاضی* :

شهر:

خیابان:

کوچه:

پالک:

Browse

اینجانب صحت موارد فوق را تایید می نمایم و در صورت نقص یا نادرست بودن  ،اداره سنجش و ارزشیابی استان می تواند در هر مقطعی از
آزمون و بعد از آن ،از ادامه آزمون و حتی صدور گواهینامه جلوگیری نماید.
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 موافق هستم

فرآینداجرایی ثبت نام الکترونیکی متقاضیان داوطلب آزاد ( ادواری )
گام اول :مراجعه به سامانه ثبت نام و دریافت دفترچه ثبت نام و خرید کارت اعتباری

گام دوم :مطالعه دفترچه راهنما و انتخاب استاندارد آموزشی آزمون

گام سوم :مراجعه به بخش سامانه ثبت نام آزمون ادواری به آدرس ()http://advari.irantvto.ir

گام چهارم :تکمیل فرم ثبت نام در سامانه (درج اطالعات فردی و مشخصات استاندارد آموزشی آزمونی مورد تقاضا و )...و ورود شماره پرونده  ،شناسه پرداخت

گام پنجم :اخذ کد رهگیری از سیستم پس از نهایی شدن ثبت نام

گام ششم :ویرایش اطالعات درج شده در سامانه در صورت نیاز

گام هفتم :تایید نهایی اطالعات و اتمام مراحل ثبت نام

گام هشتم :دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در دوره زمانی مقرر از طریق سامانه
http://advari.irantvto.ir
)http://advari.irantvto.ir
پایان

مردود

اجرای آزمون کتبی
قبول
گام نهم :مراجعه به مراکزجهت تشکیل پرونده

گام دهم :معرفی به کارگاه جهت آزمون عملی
اقدام جهت آزمون
عملی مجدد
واریز هزینه آزمون مجدد

مردود
اجرای آزمون عملی
قبول
گام یازدهم :اعالم وضعیت قبولی نهایی

گام دوازدهم :مراجعه به سامانه الکترونیکی  http://advari.irantvto.irو پرداخت هزینه صدور تائیدیه مهارت به مبلغ 50000
ریال

دریافت تائیدیه مهارت
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مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان آذربایجان شرقی (جدول شماره )3
نام استان

نام خوشه

حداقل مدرک تحصیلی

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

آذربایجان شرقی خدمات

خدمات تغذیه ای

آشپز

512020670050001

محل اجرای

پیش نیاز

آزمون
تبریز

پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره راهنمایی) کنترل بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی

آذربایجان شرقی صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

 741220050040001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

ندارد

تبریز

آذربایجان شرقی خدمات

صنایع پوشاک

راسته دوز

 815320510100001پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی)

ندارد

تبریز

آذربایجان شرقی صنعت

برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

 741220050030001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

ندارد

تبریز

آذربایجان شرقی صنعت

برق

نصاب و تعمیرکار آسانسور

 741220050130001پایان دوره اول متوسطه )پایان دوره راهنمایی(

ندارد

تبریز

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان آذربایجان شرقی (جدول شماره )4
نام استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

آذربایجان شرقی

تبریز

مرکز شماره یک تبریز

دو منظوره

تبربز سه راهی قراملک

32859387

41

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان آذربایجان غربی (جدول شماره )3
نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی

صنعت
صنعت
صنعت
صنعت
صنعت
صنعت
صنعت

صنایع فلزی
صنایع خودرو
تاسیسات
ساختمان
صنایع چوب
تاسیسات
معماری

آهنگر
تعمیرکارموتورسیکلت
تعمیرکار کولر گازی خودرو
سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلUPVCو شیشه دوجداره
نازک کار چوب
نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت
نصاب کاغذ دیواری -موکت و پارکت

722120250010001
723120010310001
712720090010001
814220290010001
731720190060001
752720090100001
713120300010001

آذربایجان غربی

صنعت

برق

نصاب و تعمیرکار آسانسور

741220050130001

آذربایجان غربی
آذربایجان غربی

صنعت
صنعت

صنایع خودرو
صنایع فلزی

نقاش خودرو درجه2
ورقکار ( نازک کار )

713220010010001
721320250080001

سوم راهنمایی
پایان راهنمایی
پایان دوره راهنمایی
دیپلم
پایان دوره راهنمائی
پایان دوره راهنمایی
پایان دوره راهنمایی
پایان دوره اول متوسطه )پایان
دوره راهنمایی(
پایان راهنمایی
سوم راهنمایی
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پیش نیاز

محل اجرای آزمون

ارومیه
ورقکار(نازک کار)
ارومیه -میاندواب -خوی
ندارد
ارومیه
ندارد
ارومیه -خوی -بوکان -میاندواب
ندارد
ارومیه -میاندواب
ارومیه
ندارد
ارومیه
ندارد
ندارد

ارومیه

ندارد
ندارد

ارومیه -میاندواب-خوی -بوکان
ارومیه

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان آذربایجان غربی (جدول شماره )4
جنسیت

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

نام استان

نام شهر

نام مرکز

بلوار آیت اله خوئی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خوی

36433112

44

آذربایجان غربی

خوی

مرکز آموزش فنی و حرفه ای خوی

محل برگزاری ازمون کتبی انالین استان :بزرگراه خاتم االنبیا خیابان مهارت مرکز شماره یک ارومیه سایت رایانه

33240014

44

آذربایجان غربی

ارومیه

مرکز آموزش فنی و حرفه ای میاندواب

برادران

کیلومتر  3جاده میاندواب  -تبریز

45353331

44

آذربایجان غربی

بوکان

مرکز آموزش فنی و حرفه ای بوکان

دو منظوره

بلوار هاشمی خیابان ادارات

46220250

44

آذربایجان غربی

مهاباد

مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهاباد

دو منظوره

اول بلوار مستضعفین

42447001

44

آذربایجان غربی

سردشت

مرکز آموزش فنی و حرفه ای سردشت دو منظوره

شهرک برزیله جنب بیمارستان

44324804

44

آذربایجان غربی

سلماس

دومنظوره

جاده کمربندی سلماس ارومیه

35231567

44

آذربایجان غربی

ارومیه

خیابان رودکی -کوی حسن نژاد-کوی 19

33679009

24

پذیرش
دو منظوره

مرکزآموزش فنی و حرفه ای شماره یک ارومیه برادران

آذربایجان غربی میاندواب

مرکز آموزش فنی وحرفه ای سلماس

مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران ارومیه خواهران

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان اردبیل (جدول شماره )3
نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز

اردبیل

صنعت

برق

برقکار ساختمان

741120050010001

پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره اول متوسطه

ندارد

اردبیل

خدمات امور مالی و بازرگانی

حسابدار حقوق و دستمزد

431320450010001

دیپلم

ندارد

محل اجرای آزمون
پارس آباد -خلخال
خلخال

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان اردبیل (جدول شماره )4
نام استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

اردبیل

پارس آباد

شماره  5برادران

مرد

پارس آباد-روستای اولتان-مرکز شماره 5

32751848

45

اردبیل

خلخال

شماره  3برادران

مرد

خلخال -انتهای خیابان سعیدی -مرکز شماره 3

32420094

45
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مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان اصفهان (جدول شماره )3
نام استان

نام رشته

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

اصفهان

خدمات

خدمات تغذیه ای

آشپز

512020670050001

اصفهان

صنعت

برق

برقکار ساختمان

741120050010001

حداقل مدرک تحصیلی پیش نیاز مطابق استاندارد

محل اجرای آزمون

پایان دوره متوسطه

کنترل بهداشت و ایمنی در

اصفهان  -کاشان  -نائین  -مبارکه  -نجف آباد -

اول(پایان دوره راهنمایی)

واحد غذا و نوشیدنی

شاهین شهر  -خمینی شهر  -نطنز زرین شهر

پایان دوره راهنمایی یا
پایان دوره اول متوسطه

ندارد

اصفهان-کاشان -نائین -شهرضا-مبارکه  -نجف آباد -
شاهین شهر -دهاقان  -خمینی شهر  -نطنز زرین شهر

اصفهان

خدمات

صنایع پوشاک

پرده دوز

753420510010001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

اصفهان

فرهنگ و هنر

هنرهای تجسمی

تذهیب کار

731620830380001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

اصفهان

صنعت

برق

741220050100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان  -نجف آباد  -نائین

اصفهان

صنعت

تاسیسات

712720090070001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان  -دهاقان  -زرین شهر  -نائین

اصفهان

صنعت

تاسیسات

712720090200001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان  -کاشان

اصفهان

صنعت

الکترونیک

تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

742120030190002

دیپلم

ندارد

اصفهان نجف آباد

اصفهان

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

741220050040001

ندارد

اصفهان  -کاشان  -نجف آباد  -نائین

اصفهان

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

712720090080001

دیپلم کلیه رشته ها

ندارد

اصفهان  -دهاقان  -زرین شهر  -نائین

اصفهان

فرهنگ و هنر

چاپ باتیک

731820810410001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

اصفهان

فرهنگ و هنر

هنرهای تجسمی

حجار سنگ های تزئینی

731620830430001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

اصفهان

فرهنگ و هنر

هنرهای تجسمی

حجم ساز درجه 2

731620830460001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

اصفهان

خدمات

امور مالی و بازرگانی

حسابدار حقوق و دستمزد

431320450010001

دیپلم

ندارد

صنایع دستی (دوخت های
سنتی)

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و
گردنده
تعمیر کار آبگرمکن دیواری
تعمیرکار دستگاه های سرد کننده
خانگی و تجاری
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پایان دوره راهنمایی یا
پایان دوره متوسطه اول

اصفهان  -کاشان  -نائین  -شهرضا  -مبارکه  -نجف
آباد  -شاهین شهر  -خمینی شهر  -زرین شهر

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان اصفهان (جدول شماره )3
نام استان

نام رشته

اصفهان

فرهنگ و هنر

اصفهان

فرهنگ و هنر

نام گروه
صنایع دستی (چوب-فلز-سفال-

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی پیش نیاز مطابق استاندارد

محل اجرای آزمون

حکاک روی فلز

721320770010001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

حکاک چرم

753620770030001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

اصفهان

صنعت

صنایع چوب

خاتم کار به روش مقدماتی

731720190140001

پایان دوره راهنمائی

-

اصفهان

اصفهان

صنعت

صنایع چوب

خراط درجه 2

752320190010001

پایان دوره راهنمائی

-

اصفهان

اصفهان

صنعت

صنایع فلزی

در و پنجره ساز آلومینیومی

721420250020001

سوم راهنمایی

ندارد

اصفهان

اصفهان

صنعت

صنایع چوب

درودگر

752220190020001

-

اصفهان  -نجف آباد  -نائین

اصفهان

خدمات

صنایع پوشاک

راسته دوز

815320510100001

اصفهان

صنعت

صنایع نساجی

رنگرز عمومی

815420270090001

اصفهان

فرهنگ و هنر

رودوز سنتی الحاقی

731820810010001

اصفهان

فرهنگ و هنر

اصفهان

فرهنگ و هنر

اصفهان

فرهنگ و هنر

اصفهان

صنعت

اصفهان

فرهنگ و هنر

اصفهان

صنعت

چاپ-سنگ-شیشه -چرم)
صنایع دستی (چوب-فلز-سفال-
چاپ-سنگ-شیشه -چرم)

صنایع دستی (دوخت های
سنتی)
صنایع دستی (چوب-فلز-سفال-
چاپ-سنگ-شیشه -چرم)

طال و جواهرسازی
صنایع دستی (چوب-فلز-سفال-
چاپ-سنگ-شیشه -چرم)

سرامیک
صنایع دستی (دوخت های
سنتی)
سرامیک

پایان دوره اول متوسطه
(پایان دوره راهنمایی)
پایان دوره متوسطه اول
(پایان دوره راهنمایی)

آباد  -شاهین شهر  -خمینی شهر  -نطنز  -زرین شهر

ندارد

اصفهان

ندارد

اصفهان

زیر ساخت کار مینا

721320770040001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

سازنده زیور آالت سنتی

731320790130001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

سازنده کاشی هفت رنگ

731420770080001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

سازنده کاشی سنتی

731420150200001

پایان دوره راهنمایی

-

اصفهان

سرمه دوز سنتی

731820810210001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

سفالگر با چرخ پایی و برقی

731420150230001

پایان دوره راهنمایی

-

اصفهان  -شهرضا
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پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان  -کاشان  -نائین  -شهرضا  -مبارکه  -نجف

پایان دوره اول متوسطه
(پایان دوره راهنمایی)

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان اصفهان (جدول شماره )3
نام استان

نام رشته

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

اصفهان

صنعت

صنایع چوب

اصفهان

فرهنگ و هنر

اصفهان

فرهنگ و هنر

حداقل مدرک تحصیلی پیش نیاز مطابق استاندارد

محل اجرای آزمون

سنتور ساز

731220190010001

پایان دوره راهنمائی

ندارد

اصفهان

سوخت نگار چرم

753620770080001

پایان دوره راهنمایی

طراحی سنتی

اصفهان

سوخت نگار چوب و نی

731720770060001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

اصفهان

خدمات

صنایع پوشاک

شلوار دوز

753120510060001

دیپلم

ندارد

اصفهان

خدمات

خدمات تغذیه ای

شیرینی پز درجه 2

751220670310001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

خدمات

صنایع پوشاک

ضخیم دوز زنانه

751320510200001

پایان دوره راهنمایی

نازکدوززنانه درجه 2

اصفهان

فرهنگ و هنر

طال و جواهرسازی

طال ساز

731320790030001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

اصفهان

فرهنگ و هنر

طال و جواهرسازی

فروشنده طال و نقره و جواهر

731320790320001

دیپلم

ندارد

اصفهان

اصفهان

فرهنگ و هنر

طال و جواهرسازی

فیروزه کوبی

731320790310001

دیپلم

ندارد

اصفهان

اصفهان

فرهنگ و هنر

قلم زن درجه 2

731920770090001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

اصفهان

صنعت

کابینت ساز چوبی

752220190070001

درودگر

اصفهان  -نجف آباد

اصفهان

فرهنگ و هنر

کارور چاپ قلمکار پارچه

731820810640001

پنجم ابتدایی

ندارد

اصفهان

اصفهان

فرهنگ و هنر

گچبر سنتی

712320770010001

پایان دوره ابتدائی

ندارد

اصفهان

اصفهان

فرهنگ و هنر

731320790050001

دیپلم

صنایع دستی (چوب-فلز-سفال-
چاپ-سنگ-شیشه -چرم)
صنایع دستی (چوب-فلز-سفال-
چاپ-سنگ-شیشه -چرم)

صنایع دستی (چوب-فلز-سفال-
چاپ-سنگ-شیشه -چرم)

صنایع چوب
صنایع دستی (دوخت های
سنتی)
صنایع دستی (چوب-فلز-سفال-
چاپ-سنگ-شیشه -چرم)

طال و جواهرسازی

گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه
قیمتی(تراش زاویه)
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پایان دوره اول متوسطه
(پایان دوره راهنمایی)

گوهر تراش سنگ های قیمتی
و نیمه قیمتی(تراش دامله)

اصفهان  -کاشان  -نائین  -شهرضا  -مبارکه  -نجف
آباد  -شاهین شهر  -خمینی شهر  -نطنز  -زرین شهر
اصفهان  -کاشان  -نائین  -شهرضا  -مبارکه  -نجف
آباد  -شاهین شهر  -خمینی شهر  -زرین شهر
اصفهان  -کاشان  -نائین  -شهرضا  -مبارکه  -نجف
آباد  -شاهین شهر  -خمینی شهر  -نطنز  -زرین شهر

اصفهان

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان اصفهان (جدول شماره )3
نام استان

نام رشته

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

اصفهان

فرهنگ و هنر

طال و جواهرسازی

مرصع کار

731320790250001

اصفهان

صنعت

صنایع چوب

مشبک کار

731720190170001

اصفهان

فرهنگ و هنر

اصفهان

صنعت

اصفهان

فرهنگ و هنر

حداقل مدرک تحصیلی پیش نیاز مطابق استاندارد
ندارد

اصفهان

ندارد

اصفهان

معرق کار چرم

753620770020001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

معرق کار چوب(مقدماتی)

731720190030001

پایان دوره راهنمائی

-

اصفهان

معرق کار کاشی و سرامیک

731420770100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

اصفهان

صنعت

صنایع چوب

منبت کار درجه 2

731720190010001

پایان دوره راهنمائی

-

اصفهان

اصفهان

صنعت

صنایع چوب

منبت معرق کار

731720190050001

ندارد

اصفهان

اصفهان

فرهنگ و هنر

ندارد

اصفهان

صنایع دستی (چوب-فلز-سفال-
چاپ-سنگ-شیشه -چرم)

صنایع چوب
صنایع دستی (چوب-فلز-سفال-
چاپ-سنگ-شیشه -چرم)

صنایع دستی (دوخت های مهره های تزیینی و پولک و منجوق

731820810660001

سنتی)

دوز

اصفهان

صنعت

برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

741220050030001

پایان دوره راهنمایی

محل اجرای آزمون

پایان دوره متوسطه اول
(پایان دوره راهنمایی)

پایان دوره متوسطه اول (
پایان دوره راهنمایی )
پایان دوره راهنمایی
پایان دوره راهنمایی یا
پایان دوره متوسطه اول

ندارد

اصفهان  -نائین  -کاشان  -نجف آباد  -مبارکه  -نطنز
 -خمینی شهر  -زرین شهر

اصفهان

فرهنگ و هنر

هنرهای تجسمی

مینیاتور ساز

731620830490001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

اصفهان

صنعت

صنایع چوب

نازک کار چوب

731720190060001

پایان دوره راهنمائی

-

اصفهان

اصفهان

فرهنگ و هنر

هنرهای تجسمی

ندارد

اصفهان

اصفهان

فرهنگ و هنر

731620770020001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

اصفهان

فرهنگ و هنر

هنرهای تجسمی

731620830280001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

اصفهان

فرهنگ و هنر

هنرهای تجسمی

731620830310001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اصفهان

صنایع دستی (چوب-فلز-سفال-
چاپ-سنگ-شیشه -چرم)

نقاش شیشه های تزئینی ( ویترای )  731620830210001پایان دوره اول متوسطه
نقاشی روی چرم
نقاشی روی نمای مفید داخل
ساختمان ( نقاش دیواری )
نقش برجسته کار سفال
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نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان اصفهان (جدول شماره )4
نام

پیش

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

اصفهان

اصفهان

مرکز سنجش الکترونیک شهر اصفهان

دومنظوره

اصفهان-خیابان هزارجریب-خیابان کارگر-ساختمان شهید بهشتی-طبقه دوم-مرکز سنجش الکترونیک

36689950

31

اصفهان

اردستان

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  11اردستان

دومنظوره

اردستان  -کمربندی  -پل مهارت  -جنب اداره دامپزشکی

54230384

31

اصفهان

تیران

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  23تیران

دومنظوره

تیران  -میدان معلم  -انتهای پارک اداری  -خیابان مهارت

42227450

31

اصفهان

خمینی شهر

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  19خمینی شهر

دومنظوره

خمینی شهر  -منظریه  -انتهای بلوار عموشاهی  -خ پردیس -خ مهارت

33664900

31

اصفهان

دهاقان

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  28دهاقان

دومنظوره

دهاقان  -خیابان شهید کرامت ا ...فرهمندیان  -جنب پمپ گاز  - CNGمرکز آموزش فنی و حرفه ای

53337640

31

اصفهان

شاهین شهر

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  18شاهین شهر

دومنظوره

شاهین شهر  -خیابان سعدی جنوبی  -خیابان مهارت  -مرکز آموزش فنی و حرفه ای شاهین شهر

45206009

31

اصفهان

شهرضا

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  31شهرضا

دومنظوره

شهرضا  -خیابان پاسداران  -جنب اداره بازرگانی

53515701

31

اصفهان

کاشان

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  53ناجی آباد

دومنظوره

کاشان  -شهرک ناجی آباد  -فاز یک  -خیابان امام حسن مجتبی

55425002

31

اصفهان

مبارکه

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  5مبارکه

دومنظوره

مبارکه  -بلوار فتح المبین  -مرکز آموزش فنی و حرفه ای مبارکه

52465330

31

اصفهان

نجف آباد

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  9نجف آباد

دومنظوره

نجف آباد  -بلوار سردار شهید صالحی (کمربندی جنوبی) مقابل دادگستری

42490013-6

31

اصفهان

هرند

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  15هرند

دومنظوره

هرند  -بلوار دانشگاه  -مرکز آموزش فنی و حرفه ای هرند

46403413

31

دومنظوره

آران و بیدگل  -بلوار آیت اهلل عاملی  -خیابان پاسداران  -مرکز فنی و حرفه ای

54752902

31

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  24داران

دومنظوره

داران  -خیابان گلستان  -جنب اداره اوقاف  -مرکز فنی و حرفه ای

57224695

31

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  27دستگرد برخوار

دومنظوره

دستگرد برخوار  -خیابان شهید رجایی  -مقابل بیت العباس  -مرکز فنی و حرفه ای

45404001

31

اصفهان

زرین شهر

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  22زرین شهر

دومنظوره

زرین شهر  -خیابان صنعت  -جنب ترمینال  -مرکز فنی و حرفه ای

52237400

31

اصفهان

سمیرم

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  14سمیرم

دومنظوره

سمیرم  -خیابان سپاه  -مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیرم

53660146

31

اصفهان

فالورجان

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  29فالورجان

دومنظوره

فالورجان  -ورودی قهدریجان  -میدان دفاع مقدس  -خیابان مهارت  -مرکز آموزش فنی و حرفه ای

37509770

31

اصفهان

گلپایگان

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  7گلپایگان

دومنظوره

گلپایگان  -بلوار شهید بهشتی  -روبروی اداره ورزش و جوانان  -مرکز فنی و حرفه ای

57241037

31

اصفهان

نائین

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  37نائین

دومنظوره

نائین  -بلوار جهاد  -خیابان کارگر  -مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران

46257067

31

اصفهان

نطنز

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  17نطنز

دومنظوره

نطنز  -بلوار شهید بهشتی  -خیابان مهارت  -مرکز آموز فنی و حرفه ای نطنز

54228445

31

اصفهان

ورزنه

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  53ورزنه

دومنظوره

ورزنه  -شهرک امام جعفر صادق(ع) -مرکز آموزش فنی و حرفه ای

46481255

31

اصفهان

جرقویه

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  21جرقویه

دومنظوره

جرقویه سفلی  -روستای حسین آباد  -مرکز فنی و حرفه ای

46625484

31

اصفهان

چادگان

کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  26چادگان

دومنظوره

چادگان  -محله سمندگان  -خیابان دانش  -مرکز آموزش فنی و حرفه ای

57724985

31

استان

اصفهان آران و بیدگل کارگاه سنجش الکترونیک مرکز شماره  36آران و بیدگل
اصفهان

داران

اصفهان دستگرد برخوار

19

شماره

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان البرز (جدول شماره )3
نام

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

محل اجرای آزمون

البرز

صنعت

الکترونیک

الکترونیک کار صنعتی

742120030010001

دیپلم

ندارد

کرج

البرز

خدمات

صنایع پوشاک

الگوساز و برشکار لباس شب و عروس

753220510070001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

الگوساز و برشکار لباس زنانه

کرج

البرز

خدمات

صنایع پوشاک

الگوساز و برشکار لباس مردانه

753220510050001

پایان دوره راهنمایی

نازکدوزمردانه

کرج

البرز

خدمات خدمات تغذیه ای

آشپز

512020670050001

پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره راهنمایی)

استان

کنترل بهداشت و ایمنی در
واحد غذا و نوشیدنی

کرج

البرز

کشاورزی

امور باغی

باغبان

611320610150001

پایان دوره اول متوسطه(پایان دوره راهنمایی)

ندارد

کرج

البرز

خدمات

صنایع پوشاک

پرده دوز

753420510010001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرج

تذهیب کار

731620830380001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرج

البرز

صنعت

برق

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

741220050100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرج

البرز

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

741220050040001

پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

ندارد

کرج

البرز

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

712720090080001

دیپلم کلیه رشته ها

ندارد

کرج

البرز

صنعت

صنایع خودرو

تعویض کار روغن خودروهای سبک

723120010550001

پایان راهنمایی

ندارد

کرج

البرز

فرهنگ و هنر

چاپ باتیک

731820810410001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرج

البرز

خدمات

صنایع پوشاک

خیاط لباس زیر زنانه

751320510280001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرج

البرز

صنعت

صنایع فلزی

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

721420250010001

پایان متوسطه اول

ندارد

کرج-هشتگرد -نظرآباد-اشتهارد

البرز

صنعت

صنایع چوب

درودگر

752220190020001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

-

کرج

البرز

صنعت

دوزنده کیف چرمی با دست

731820280040001

پایان دوره ابتدایی

ندارد

کرج

البرز

خدمات

صنایع پوشاک

راسته دوز

815320510100001

پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی)

ندارد

کرج-هشتگرد -نظرآباد-اشتهارد

البرز

صنعت

صنایع چوب

رنگ کار چوب(مقدماتی)

821920190020001

پایان دوره راهنمائی

-

کرج

البرز

فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی

صنایع دستی (دوخت
های سنتی)

صنایع چرم
وپوست و خز
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مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان البرز (جدول شماره )3
نام
استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

محل اجرای آزمون

البرز

خدمات

صنایع پوشاک

شلوار دوز

753120510060001

دیپلم

ندارد

کرج-هشتگرد -نظرآباد-اشتهارد

البرز

خدمات خدمات تغذیه ای

شیرینی پز درجه 2

751220670310001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرج

البرز

صنعت

صنایع خودرو

صافکار درجه 2

721320010010001

پایان راهنمایی

ندارد

کرج

البرز

خدمات

صنایع پوشاک

ضخیم دوز زنانه

751320510200001

پایان دوره راهنمایی

نازکدوززنانه درجه 2

کرج

البرز

خدمات

صنایع پوشاک

ضخیم دوز مردانه

753120510210001

پایان دوره راهنمایی

نازکدوزمردانه

کرج

فروشنده طال و نقره و جواهر

731320790320001

دیپلم

ندارد

کرج

البرز

صنعت

صنایع چوب

کابینت ساز چوبی

752220190070001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

درودگر

کرج

البرز

خدمات

فناوری اطالعات

کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop

732120530120001

پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره راهنمایی)

کاربرICDL

کرج-هشتگرد -نظرآباد-اشتهارد

البرز

خدمات

امور مالی و بازرگانی

کمک حسابدار

431120450070001

پایان دوره اول متوسطه (پایان سوم راهنمایی)

ندارد

کرج

البرز

صنعت

صنایع چوب

منبت کار درجه 2

731720190010001

پایان دوره راهنمائی

-

کرج

البرز

صنعت

تاسیسات

نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت

752720090100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرج

البرز

صنعت

صنایع خودرو

نقاش خودرو درجه2

713220010010001

پایان راهنمایی

ندارد

کرج

البرز

فرهنگ و هنر طال و جواهرسازی

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان البرز (جدول شماره )4
نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

نام استان نام شهر
البرز

کرج

شهید خدایی

دومنظوره

کرج  -میدان استاندارد  -بسمت حسین آباد  -روبروی مجموعه ورزشی شریعتی

32815358 -32805615

26

البرز

هشتگرد

مرکز شماره 6

دومنظوره

شهر جدید هشتگرد  -میدان شهرداری  -بلوار انقالب اسالمی  -بلوار گل آرا

44261630

26

البرز

نظر آباد

مرکز شماره 5

دومنظوره

نظر آباد  -بسمت شهرک صنعتی سپهر  -اول مصطفی آباد

45333769

26

البرز

اشتهارد

مرکز شماره 8

دومنظوره

اشتهارد  -میدان شهید سلطانی  -جنب پارک مشاهیر

37728492

26

21

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان ایالم (جدول شماره )3
نام
استان
ایالم

نام خوشه

نام گروه

خدمات خدمات تغذیه ای

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

آشپز

512020670050001

پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره راهنمایی)

پیش نیاز مطابق استاندارد
کنترل بهداشت و ایمنی در
واحد غذا و نوشیدنی

محل اجرای آزمون
ایالم

ایالم

خدمات

صنایع پوشاک

پرده دوز

753420510010001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

ایالم  -دره شهر  -دهلران

ایالم

صنعت

صنایع خودرو

تعویض کار روغن خودروهای سبک

723120010550001

پایان راهنمایی

ندارد

ایالم  -دره شهر  -دهلران

ایالم

صنعت

صنایع چوب

درودگر

752220190020001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

-

ایالم

ایالم

خدمات

صنایع پوشاک دوزنده پیراهن شومیز مردانه -زنانه،و لباس راحتی 753120510030001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

ایالم  -دره شهر  -دهلران

ایالم

خدمات

صنایع پوشاک

دوزنده لباس مبل

753420510020001

دیپلم

ندارد

ایالم

ایالم

خدمات

صنایع پوشاک

راسته دوز

815320510100001

پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی)

ندارد

ایالم  -دره شهر  -دهلران

ایالم

صنعت

صنایع چوب

رویه کوب مبل

753420190010001

پایان دوره راهنمائی

-

ایالم

ایالم

صنعت

ساختمان

814220290010001

دیپلم

ندارد

ایالم  -دهلران

ایالم

خدمات

صنایع پوشاک

شلوار دوز

753120510060001

دیپلم

ندارد

ایالم  -دره شهر  -دهلران

ایالم

خدمات خدمات تغذیه ای

شیرینی پز درجه 2

751220670310001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

ایالم

صنایع خودرو

صافکار درجه 2

721320010010001

پایان راهنمایی

ندارد

ایالم  -دهلران

طال و جواهرسازی

فروشنده طال و نقره و جواهر

731320790320001

دیپلم

ندارد

ایالم  -دهلران

ایالم

خدمات

صنایع پوشاک

نازک دوز مردانه

753120510230001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

ایالم  -دره شهر  -دهلران

ایالم

صنعت

برق

نصاب و تعمیرکار آسانسور

741220050130001

پایان دوره اول متوسطه )پایان دوره راهنمایی(

ندارد

ایالم

ایالم

صنعت

صنایع خودرو

نقاش خودرو درجه2

713220010010001

پایان راهنمایی

ندارد

ایالم  -دهلران

ایالم
ایالم

صنعت
فرهنگ و
هنر

سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلUPVCو
شیشه دوجداره

22

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان ایالم (جدول شماره )4

نام استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

ایالم

ایالم

حوزه سنجش الکترونیک مرکز شماره یک

دومنظوره

بلوار شهدای چالسرا -خ مهارت

32220511

84

ایالم

دهلران

مرکز دهلران

دومنظوره

دهلران خیابان فنی و حرفه ای جنب پارک الله

33721063

84

ایالم

دره شهر

مرکز دره شهر

دومنظوره

دره شهر خیابان جانبازان شرقی مرکز آموزش فنی و حرفه ای

35228562

84

23

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان بوشهر (جدول شماره )3
نام استان

نام

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

آشپز

512020670050001

بوشهر

صنعت

برق

برقکار ساختمان

741120050010001

بوشهر

خوشه

نام گروه

خدمات خدمات تغذیه ای

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره

کنترل بهداشت و ایمنی در واحد غذا و

راهنمایی)

نوشیدنی

پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره اول

شهرستان محل اجرای
آزمون
بوشهر -گناوه-دشتی-کنگان

ندارد

بوشهر -گناوه-دشتی-کنگان

بوشهر

خدمات

صنایع پوشاک

پرده دوز

753420510010001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

بوشهر -گناوه-دشتی-کنگان

بوشهر

صنعت

صنایع خودرو

تعمیرکار موتورهای بنزینی قایق

723320010030001

پایان راهنمایی

ندارد

بوشهر -گناوه-دشتی-کنگان

بوشهر

صنعت

تاسیسات

712720090200001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

بوشهر -گناوه-دشتی-کنگان

ندارد

بوشهر -گناوه-دشتی-کنگان

-

بوشهر -گناوه-دشتی-کنگان

ندارد

بوشهر -گناوه-دشتی-کنگان

ندارد

بوشهر -گناوه-دشتی-کنگان
بوشهر -گناوه-دشتی-کنگان
بوشهر -گناوه-دشتی-کنگان

تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و
تجاری

متوسطه

پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه

بوشهر

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

741220050040001

بوشهر

صنعت

صنایع چوب

درودگر

752220190020001

بوشهر

خدمات

صنایع پوشاک

راسته دوز

815320510100001

بوشهر

صنعت

صنایع خودرو

سرویسکار خودرو

723120010110002

پایان راهنمایی

بوشهر

خدمات خدمات تغذیه ای

شیرینی پز درجه 2

751220670310001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

بوشهر

خدمات

صنایع پوشاک

ضخیم دوز زنانه

751320510200001

پایان دوره راهنمایی

نازکدوززنانه درجه 2

بوشهر

صنعت

صنایع دریایی

غواص سطح 1

754120210010001

پایان دوره راهنمایی

بوشهر

صنعت

صنایع دریایی

غواص سطح 2

754120210020001

پایان دوره راهنمایی

اول
پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره
راهنمایی)
پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره
راهنمایی)

24

شنا کردن به طول  200متر با لباس
غواصی
غواص سطح 1

بوشهر -گناوه-دشتی-کنگان
بوشهر -گناوه-دشتی-کنگان

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان بوشهر (جدول شماره )3
نام
نام استان
خوشه
بوشهر

نام گروه

خدمات فناوری اطالعات

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop

732120530120001

حداقل مدرک تحصیلی
پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره
راهنمایی)

25

پیش نیاز مطابق استاندارد

شهرستان محل اجرای
آزمون

کاربرICDL

بوشهر -گناوه-دشتی-کنگان

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان بوشهر (جدول شماره )4
نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

نام استان نام شهر
بوشهر

بوشهر

مرکز سنجش

دومنظوره

بوشهر-بلوار آیت ا ...طالقانی-پشت ایران خودرو کاردانی

33554944-33551503

77

بوشهر

گناوه

مرکز گناوه

دومنظوره

گناوه-بلوار امام علی(ع)-باالتر از گلزار شهدا-مرکزشماره6

33147126

77

بوشهر

دشتی

مرکز دشتی

دومنظوره

خورموج-شهرک بسیجیان-خیابان دادگستری-نبش خیابان مهارت-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره9دشتی

35329210

77

بوشهر

کنگان

مرکز کنگان

دومنظوره

کنگان-شهربنک-بلوار امام -روبروی بانک صادرات-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره7کنگان

37343712

77

26

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان تهران (جدول شماره )3
نام

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

شهرستان محل اجرای آزمون

تهران

صنعت

الکترونیک

الکترونیک کار صنعتی

742120030010001

دیپلم

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

خدمات

صنایع پوشاک

الگوساز لباس به روش حجمی

753220510020002

پایان دورة اول متوسطه (پایان دورة

نازک دوز زنانه با کد

راهنمایی)

753120510010001

تهران

صنعت

صنایع فلزی

آهنگر

722120250010001

سوم راهنمایی

ورقکار(نازک کار)

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

هنرهای تجسمی

تذهیب کار

731620830380001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

صنعت

برق

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

741220050100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

صنعت

صنایع خودرو

تعمیرکارموتورسیکلت

723120010310001

پایان راهنمایی

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

صنعت

الکترونیک

تعمیرکار تلفن رومیزی و ارتباطات داخلی

742120030070001

دیپلم

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری 712720090200001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

صنعت

الکترونیک

تعمیرکار رادیو و ضبط صوت

742120030140001

دیپلم

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی

741220050120002

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

712720090080001

دیپلم کلیه رشته ها

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

صنعت

صنایع خودرو

تعویض کار روغن خودروهای سبک

723120010550001

پایان راهنمایی

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

صنعت

صنایع فلزی

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

721420250010001

پایان متوسطه اول

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

صنعت

صنایع چوب

درودگر

752220190020001

-

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

صنعت

دوزنده کیف چرمی با دست

731820280040001

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

استان

تهران

فرهنگ و
هنر

صنایع چرم
وپوست و خز
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دوره پایان دوره متوسطه اول)پایان(
راهنمایی

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره
راهنمایی)
پایان دوره ابتدایی

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان تهران (جدول شماره )3
نام

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

شهرستان محل اجرای آزمون

تهران

خدمات

صنایع پوشاک

دوزنده لباس مبل

753420510020001

دیپلم

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

خدمات

صنایع پوشاک

راسته دوز

815320510100001

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

خدمات

هتلداری

سرپرست رستوران هتل

422420590030001

سر میزبان رستوران

کاردانی

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

صنعت

صنایع خودرو

سرویسکار خودرو

723120010110002

پایان راهنمایی

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

خدمات

صنایع پوشاک

شلوار دوز

753120510060001

دیپلم

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

صنعت

صنایع خودرو

صافکار درجه 2

721320010010001

پایان راهنمایی

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

خدمات

صنایع پوشاک

ضخیم دوز مردانه

753120510210001

پایان دوره راهنمایی

نازکدوزمردانه

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

فرهنگ و

طال و

هنر

جواهرسازی

طال ساز

731320790030001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

صنعت

صنایع فلزی

قفل و کلید ساز

722220250020001

سوم راهنمایی

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

تهران

صنعت

صنایع چوب

کابینت ساز چوبی

752220190070001

درودگر

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

استان

تهران

پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره
راهنمایی)

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره
راهنمایی)

صنایع دستی
تهران

فرهنگ و
هنر

(چوب-فلز-
سفال-چاپ-

گچبر سنتی

712320770010001

پایان دوره ابتدائی

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

سنگ-شیشه -
چرم)

تهران

فرهنگ و
هنر

صنایع دستی
(دوخت های

معرق کار پارچه

731820810670001

سنتی)

28

پایان دوره راهنمایی

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان تهران (جدول شماره )3
نام
استان

نام خوشه

نام استاندارد آموزشی

نام گروه

حداقل مدرک تحصیلی

کد استاندارد

پیش نیاز مطابق استاندارد

شهرستان محل اجرای آزمون

صنایع دستی

تهران

فرهنگ و (چوب-فلز-سفال-

هنر

معرق کار کاشی و سرامیک

چاپ-سنگ-

731420770100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

شیشه -چرم)

تهران

فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی

تهران

صنعت

تاسیسات

تهران

صنعت

برق

731620830490001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

مینیاتور ساز

نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت 752720090100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

ندارد

تهران-اسالمشهر-شهریار-بهارستان

نصاب و تعمیرکار آسانسور

741220050130001

تهران

فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی

نقاش رنگ وروغن

731620830030001

تهران

فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی

نقاش مقدماتی

731620830580001

پایان دوره اول متوسطه )پایان دوره
راهنمایی(
پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره
راهنمایی
پایان دوره راهنمایی

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان تهران (جدول شماره )4
نام استان نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

تهران

تهران

مجتمع سنجش وآموزش شهید مروتی

دومنظوره

میدان بهمن خ دشت آزادگان جنوبی خ شهید میرفتاح فاطمی پشت پارک سردار جنگل روبه روی بیمارستان امیرالمومنین 55346728

21

تهران

اسالمشهر

اسالمشهر

دومنظوره

اسالمشهر خ زرافشان بعد از پارک شهید ندائی

56340519

21

تهران

شهریار

اندیشه

دومنظوره

شهرک اندیشه فاز سه خ توحید انتهای خ شاهد(شهرک صدف)

65552050

21

تهران

بهارستان

مرکز28

دومنظوره

نسیم شهر میدان شهید رجایی کوچه سبحان (مرکز خریدبهارستان)

567735602

21

29

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان چهارمحال و بختیاری (جدول شماره )3
نام استان

نام خوشه

شهرستان محل

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

چهارمحال و بختیاری خدمات

هتلداری

آشپز هتل درجه 2

512020590020001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری کشاورزی

امور باغی

باغبان

611320610150001

پایان دوره اول متوسطه(پایان دوره راهنمایی)

ندارد

شهرکرد

پرده دوز

753420510010001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری صنعت

تاسیسات

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

712720090070001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری صنعت

تاسیسات

تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری

712720090200001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری صنعت

الکترونیک

تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

742120030190002

دیپلم

ندارد

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری صنعت

تاسیسات

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

712720090080001

دیپلم کلیه رشته ها

ندارد

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری صنعت

صنایع خودرو

تعویض کار روغن خودروهای سبک

723120010550001

پایان راهنمایی

ندارد

شهرکرد

حسابدار حقوق و دستمزد

431320450010001

دیپلم

ندارد

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری صنعت

صنایع فلزی

در و پنجره ساز آلومینیومی

721420250020001

سوم راهنمایی

ندارد

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری صنعت

صنایع فلزی

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

721420250010001

پایان متوسطه اول

ندارد

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری صنعت

صنایع چوب

درودگر

752220190020001

-

شهرکرد

دوزنده کیف چرمی با دست

731820280040001

پایان دوره ابتدایی

ندارد

شهرکرد

رویه کوب مبل

753420190010001

پایان دوره راهنمائی

-

شهرکرد

سازنده نقل و نبات و شکرپنیر

751220680030001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری خدمات صنایع پوشاک

چهارمحال و بختیاری خدمات

چهارمحال و بختیاری صنعت
چهارمحال و بختیاری صنعت

امور مالی و
بازرگانی

صنایع چرم
وپوست و خز
صنایع چوب

چهارمحال و بختیاری کشاورزی صنایع غذایی

چهارمحال و بختیاری

فرهنگ و
هنر

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره
راهنمایی)

اجرای آزمون

صنایع دستی
(دوخت های

سرمه دوز تزئینی

731820810450001

سنتی)
30

پنجم ابتدایی

ندارد

شهرکرد

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان چهارمحال و بختیاری (جدول شماره )3
نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

شهرستان محل
پیش نیاز مطابق استاندارد
اجرای آزمون

شیرینی پز درجه 2

751220670310001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری صنعت

صنایع خودرو

صافکار درجه 2

721320010010001

پایان راهنمایی

ندارد

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری صنعت

صنایع فلزی

قفل و کلید ساز

722220250020001

سوم راهنمایی

ندارد

شهرکرد

ملیله ساز فلزات قیمتی

731320790370002

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

ندارد

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری صنعت

برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

741220050030001

پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

ندارد

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری صنعت

معماری

نصاب کاغذ دیواری -موکت و پارکت

713120300010001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

شهرکرد

صنعت

صنایع خودرو

نقاش خودرو درجه2

713220010010001

پایان راهنمایی

ندارد

شهرکرد

فرهنگ و

هنرهای

هنر

تجسمی

نقاش شیشه های تزئینی ( ویترای )

731620830210001

پایان دوره اول متوسطه

ندارد

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری خدمات خدمات تغذیه ای

چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری
چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری

فرهنگ و

طال و

هنر

جواهرسازی

فرهنگ و
هنر
صنعت

صنایع دستی
(دوخت های

هویه کار پارچه درجه 2

731820810620001

پایان دوره راهنمایی

شهرکرد

ندارد

سنتی)
صنایع فلزی

ورقکار ( نازک کار )

721320250080001

سوم راهنمایی

شهرکرد

ندارد

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان چهارمحال و بختیاری (جدول شماره )4
نام استان

نام شهر

نام مرکز

چهارمحال و بختیاری شهرکرد مرکز شماره  1شهرکرد

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش
شماره

دومنظوره

شهرکرد-دروازه سامان جنب پل هوای -مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره1

32244997

38

31

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان خراسان جنوبی (جدول شماره )3
نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

خراسان جنوبی

خدمات

خدمات تغذیه ای

حداقل مدرک تحصیلی

کد استاندارد

پیش نیاز مطابق استاندارد

شهرستان محل اجرای
آزمون

آشپز

 512020670050001پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره راهنمایی)

کنترل بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی

فردوس/قائن

بافنده پوشاک دومیل

 731820750280001پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی

ندارد

فردوس

خراسان جنوبی

صنعت

برق

برقکار ساختمان

 741120050010001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره اول متوسطه

ندارد

قائن/فردوس/بیرجند/

خراسان جنوبی

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار کولر آبی

712720090190001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

بیرجند/

خراسان جنوبی

صنعت

برق

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده 741220050100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

بیرجند/درمیان

خراسان جنوبی

صنعت

تاسیسات

712720090070001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

درمیان/بیرجند

خراسان جنوبی

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری 712720090200001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

بیرجند/سرایان

خراسان جنوبی

صنعت

الکترونیک

تعمیرکار رادیو و ضبط صوت

742120030140001

دیپلم

ندارد

درمیان

خراسان جنوبی

صنعت

الکترونیک

تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

742120030190002

دیپلم

ندارد

بیرجند

خراسان جنوبی

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

712720090080001

دیپلم کلیه رشته ها

ندارد

بیرجند

خراسان جنوبی

صنعت

صنایع چوب

خراط درجه 2

752320190010001

پایان دوره راهنمائی

-

بیرجند

خراسان جنوبی

صنعت

صنایع چرم وپوست و خز

دوزنده کیف با چرم مصنوعی

731820280030001

پایان دوره اول متوسطه

ندارد

بشرویه

خراسان جنوبی

صنعت

صنایع چرم وپوست و خز

دوزنده کیف چرمی با دست

731820280040001

پایان دوره ابتدایی

ندارد

بیرجند/قائن/طبس

فرهنگ و

صنایع دستی

هنر

(دوخت های سنتی)

سرمه دوز سنتی

731820810210001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

سربیشه

صنعت

صنایع خودرو

سرویسکار خودرو

723120010110002

پایان راهنمایی

ندارد

بیرجند/فردوس

سوخت نگار چوب و نی

731720770060001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

سربیشه

خراسان جنوبی فرهنگ و هنر صنایع دستی(بافت)

خراسان جنوبی
خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

فرهنگ و
هنر

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

صنایع دستی (چوب-
فلز-سفال-چاپ-
سنگ-شیشه -چرم)

فرهنگ و

صنایع دستی

هنر

(دوخت های سنتی)

عروسک دوز

731820810180001
32

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره
راهنمایی)

ندارد

بشرویه

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان خراسان جنوبی (جدول شماره )3
نام استان

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

نام خوشه
فرهنگ و
هنر
صنعت

نام گروه

خراسان جنوبی

فلز-سفال-چاپ-

خراسان جنوبی

هنر

قلم زن درجه 2

731920770090001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

بیرجند

سنگ-شیشه -چرم)

صنایع چوب

صنایع چوب

خراسان جنوبی فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی
فرهنگ و

کد استاندارد

صنایع دستی (چوب-

خراسان جنوبی فرهنگ و هنر طال و جواهرسازی

صنعت

نام استاندارد آموزشی

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

شهرستان محل اجرای
آزمون

752220190070001

کابینت ساز چوبی

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره

درودگر

قائن/بیرجند

ندارد

فردوس/سربیشه/طبس

منبت کار درجه 2

731720190010001

پایان دوره راهنمائی

-

بیرجند

نقاش شیشه های تزئینی ( ویترای )

731620830210001

پایان دوره اول متوسطه

ندارد

طبس

گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
(دامله تراش)

731320790040002

راهنمایی)
پایان دوره اول متوسطه ( پایان دوره
راهنمایی)

صنایع دستی (چوب-
فلز-سفال-چاپ-

نقاشی روی چرم

731620770020001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

بیرجند/سربیشه

سنگ-شیشه -چرم)

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان خراسان جنوبی (جدول شماره )4
پیش

نام استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

خراسان جنوبی

بیرجند

مرکز سنجش

دو منظوره

بیرجند  -بلوار شهدای عبادی اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی  -مرکز سنجش

32213694

56

خراسان جنوبی

فردوس

مرکز فردوس

دو منظوره

فردوس -بلوار امام رضا (ع)  -ابتدای شهر اسالمیه-مرکز سردارشهیدرادمرد

32744306

56

خراسان جنوبی

قاین

مرکزبرادران قاین

دو منظوره

قاین -کیلومتر  2جاده بیرجند قاین

32527601

56

خراسان جنوبی

طبس

مرکزبرادران طبس

دو منظوره

طبس  -بلوارحرم  -جنب صداوسیما

32819055

56

خراسان جنوبی

بشرویه

مرکزبرادران بشرویه

دو منظوره

بشرویه  -انتهای بلوارجهاد

32777501

56

خراسان جنوبی

سربیشه

مرکزبرادران سربیشه

دو منظوره

سربیشه  -جنب شهرک صنعتی

32664421

56

33

شماره

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان خراسان رضوی (جدول شماره )3
شهرستان محل اجرای

نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

خراسان رضوی

خدمات

خدمات تغذیه ای

آشپز سنتی

512020670060001

پایان دوره راهنمایی

کنترل بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدونی

فریمان

خراسان رضوی

خدمات

هتلداری

آشپز هتل درجه 2

512020590020001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

مشهد

بافنده پوشاک دومیل

731820750280001

پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی

ندارد

مشهد

 741120050010001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره اول متوسطه

ندارد

خراسان رضوی فرهنگ و هنر صنایع دستی(بافت)

آزمون

بردسکن -تایباد -سبزوار-
خراسان رضوی

صنعت

برق

خراسان رضوی

صنعت

برق

برقکار ساختمان

سروالیت -فریمان -قوچان-
کاشمر -گناباد -مشهد

تعمیرکار لوازم خانگی برقی

741220050100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

بردسکن  -کاشمر

خراسان رضوی

صنعت

صنایع خودرو

تعمیرکارموتورسیکلت

723120010310001

پایان راهنمایی

ندارد

بردسکن

خراسان رضوی

صنعت

تاسیسات

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

712720090070001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

سرخس  -مشهد

خراسان رضوی

صنعت

صنایع خودرو

تعمیرکار اتومبیل گاز سوز

723120010060001

پایان راهنمایی

ندارد

فریمان

خراسان رضوی

صنعت

الکترونیک

تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

742120030190002

دیپلم

ندارد

مشهد

خراسان رضوی

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های الکتریکی 741220050040001

پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

ندارد

تایباد

خراسان رضوی

صنعت

صنایع چوب

752220190020001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

-

سبزوار  -مشهد  -نیشابور

خراسان رضوی

صنعت

731820280040001

پایان دوره ابتدایی

ندارد

بردسکن  -کالت

خراسان رضوی

خدمات

صنایع پوشاک

دوزنده لباس مبل

753420510020001

دیپلم

ندارد

مشهد

خراسان رضوی

خدمات

صنایع پوشاک

راسته دوز

815320510100001

پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی)

ندارد

سروالیت

خراسان رضوی

صنعت

صنایع چوب

رنگ کار چوب(مقدماتی)

821920190020001

پایان دوره راهنمائی

-

مشهد

خراسان رضوی

صنعت

صنایع خودرو

سرویسکار خودرو

723120010110002

پایان راهنمایی

ندارد

تربت جام  -فریمان  -قوچان

خراسان رضوی

صنعت

صنایع چوب

کابینت ساز چوبی

752220190070001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

درودگر

مشهد  -نیشابور

حرارتی و گردنده

درودگر

صنایع چرم وپوست و خز دوزنده کیف چرمی با دست

34

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان خراسان رضوی (جدول شماره )3
نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

شهرستان محل اجرای
آزمون

خراسان رضوی

خدمات

امور مالی و بازرگانی

کمک حسابدار

431120450070001

پایان دوره اول متوسطه (پایان سوم راهنمایی)

ندارد

گناباد

خراسان رضوی

صنعت

برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

741220050030001

پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

ندارد

تایباد  -سروالیت  -کاشمر

خراسان رضوی

صنعت

صنایع خودرو

نقاش خودرو درجه2

713220010010001

پایان راهنمایی

ندارد

مشهد

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان خراسان رضوی (جدول شماره )4
نام استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

خراسان رضوی

بردسکن

مرکز شماره  28بردسکن

دومنظوره

خیابان محیط زیست  -روبروی بنیاد جانبازان

تلفن

پیش شماره
51

خراسان رضوی

تایباد

مرکز شماره  27تایباد

دومنظوره

میدان سیف باخرزی  -مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد

54531921

51

خراسان رضوی

تربت جام

مرکز شماره  20تربت جام

دومنظوره

انتهای خیابان آزادگان  -نبش آزادی  - 10مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت جام

52523595

51

خراسان رضوی

سبزوار

مرکز شماره  13سبزوار

دومنظوره

توحید شهر  -روبروی دانشگاه تربیت معلم

44413800

51

خراسان رضوی

سروالیت

مرکز شماره  19سروالیت

دومنظوره

نرسیده به شهر چکنه  -مرکز فنی و حرفه ای سروالیت

42073009

51

خراسان رضوی

فریمان

مرکز شماره  25فریمان

دومنظوره

فریمان  -روبروی پلیس راه تربت جام

34620005

51

خراسان رضوی

قوچان

مرکز شماره  14قوچان

دومنظوره

قوچان  -بلوار بسیج  -نرسیده به میدان الغدیر  -جنب پست برق  -مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 14

47229204

51

خراسان رضوی

مشهد

مرکز سنجش ثامن مشهد

دومنظوره

قاسم آباد  -بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی -میدان هفت آذر  -بلوار مجیدیه  - 39بین صادقیه  8و 10

35241002

51

خراسان رضوی

کاشمر

مرکز شماره  17کاشمر

دومنظوره

بلوار سید مرتضی  -باالتر از دانشگاه پیام نور -مرکز آموزش فنی و حرفه ای کاشمر

55250640

51

خراسان رضوی

کالت

مرکز شماره  26کالت

دومنظوره

کالت  -خیابان شهید علی پور  -جنب استخر قائم  -مرکز فنی و حرفه ای کالت

34724192

51

خراسان رضوی

گناباد

مرکز شماره  36گناباد

دومنظوره

خیابان حافظ  -حافظ  - 20مرکز آموزش دیزل شرق کشور

57287811

51

خراسان رضوی

نیشابور

مرکز شماره  10نیشابور

دومنظوره

شهرک بهداری  -بلوار جانباز  -ضلع جنوبی استادیوم ورزشی انقالب

42610291

51
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مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان خراسان شمالی (جدول شماره )3
نام گروه

نام استاندارد آموزشی

نام استان نام خوشه
خراسان شمالی صنعت

برق

برقکار ساختمان

حداقل مدرک تحصیلی

کد استاندارد

 741120050010001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره اول متوسطه

پیش نیاز مطابق استاندارد

شهرستان محل اجرای
آزمون

ندارد

بجنورد

خراسان شمالی صنعت

تاسیسات

تعمیرکار کولر آبی

712720090190001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اسفراین

خراسان شمالی صنعت

تاسیسات

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

712720090070001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اسفراین

خراسان شمالی صنعت

تاسیسات

712720090200001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اسفراین

خراسان شمالی صنعت

تاسیسات

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

712720090080001

دیپلم کلیه رشته ها

ندارد

اسفراین

حسابدار حقوق و دستمزد

431320450010001

دیپلم

ندارد

بجنورد -شیروان

-

بجنورد

ندارد

بجنورد

کمک حسابدار

 431120450070001پایان دوره اول متوسطه (پایان سوم راهنمایی)

ندارد

بجنورد  -شیروان

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

 741220050030001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

ندارد

بجنورد

تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و
تجاری

خراسان شمالی خدمات امور مالی و بازرگانی
خراسان شمالی صنعت

صنایع چوب

درودگر

خراسان شمالی صنعت

صنایع خودرو

سرویسکار خودرو

خراسان شمالی خدمات امور مالی و بازرگانی
برق

خراسان شمالی صنعت

 752220190020001پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)
723120010110002

پایان راهنمایی

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان خراسان شمالی (جدول شماره )4
نام استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

خراسان شمالی

بجنورد

مرکز شماره یک بجنورد

دومنظوره

انتهای خیابان  17شهریور شمالی -کوچه مهارت

32260951

58

خراسان شمالی

بجنورد

مرکز شماره دو بجنورد

دومنظوره

بلوار دانشگاه  -خیابان پژوهش  -پژوهش 11

32297356-9

58

خراسان شمالی

اسفراین

مرکز دومنظوره اسفراین

دومنظوره

بلوار آزادگان  -روبروی شرکت نفت  -خیابان دامپزشکی -جنب اداره هواشناسی

37266437-39

58

خراسان شمالی

شیروان

مرکز برادران شیروان

دومنظوره

انتهای خیابان دانشگاه  -بلوار مهارت

36244500- 3

58
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مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان خوزستان (جدول شماره )3
نام استان

نام

محل اجرای

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

امور باغی

باغبان

611320610150001

پایان دوره اول متوسطه(پایان دوره راهنمایی)

ندارد

اهواز

خوزستان

صنعت

صنایع خودرو

تعمیرکار موتورهای بنزینی قایق

723320010030001

پایان راهنمایی

ندارد

اهواز

خوزستان

صنعت

صنایع خودرو

تعمیرکار موتورهای دیزلی دریایی

723320010010001

پایان راهنمایی

ندارد

اهواز

خوزستان

صنعت

تاسیسات

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

712720090070001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اهواز

خوزستان

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی

741220050120002

دوره راهنمایی پایان دوره متوسطه اول)پایان(

ندارد

اهواز

خوزستان

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

712720090080001

دیپلم کلیه رشته ها

ندارد

اهواز

خوزستان

صنعت

ساختمان

دوجداره

خوزستان

صنعت

صنایع چوب

خوشه

خوزستان کشاورزی

سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلUPVCو شیشه

814220290010001

آزمون

دیپلم

ندارد

اهواز

کابینت ساز چوبی

752220190070001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

درودگر

اهواز

مکانیک تراکتور و تیلر

723320690030001

پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی)

ندارد

اهواز

خوزستان

صنعت

برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

741220050030001

پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

ندارد

اهواز

خوزستان

صنعت

تاسیسات

نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت

752720090100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

اهواز

خوزستان کشاورزی ماشین آالت کشاورزی

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان خوزستان (جدول شماره )4
نام استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

خوزستان

اهواز

مرکز سنجش

برادران

اهواز-ابتدای جاده سپیدار بلوار فنی وحرفه ای مرکز سنجش جنب اداره کل

2278750-51

613

37
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مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان زنجان (جدول شماره )3
نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

زنجان

صنعت

الکترونیک

الکترونیک کار صنعتی

742120030010001

دیپلم

زنجان

کشاورزی

امور باغی

باغبان

611320610150001

زنجان

صنعت

برق

برقکار ساختمان

741120050010001

پایان دوره اول متوسطه(پایان دوره
راهنمایی)
پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره
اول متوسطه

پیش نیاز مطابق

شهرستان محل اجرای

استاندارد

آزمون

ندارد

زنجان

ندارد

زنجان

ندارد

زنجان -خرمدره-خدابنده -
ماهنشان

زنجان

صنعت

برق

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

741220050100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

زنجان

زنجان

صنعت

تاسیسات

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

712720090070001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

زنجان -خرمدره

زنجان

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری

712720090200001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

زنجان

زنجان

صنعت

صنایع خودرو

تعویض کار روغن خودروهای سبک

723120010550001

پایان راهنمایی

ندارد

زنجان

خدمات

امور مالی و بازرگانی

حسابدار حقوق و دستمزد

431320450010001

دیپلم

ندارد

زنجان  ،ابهر ،خرمدره  ،خدابنده

زنجان

صنعت

صنایع فلزی

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

721420250010001

پایان متوسطه اول

ندارد

زنجان  ،خرمدره ،خدابنده

زنجان

صنعت

صنایع چوب

درودگر

752220190020001

-

زنجان

زنجان

خدمات

صنایع پوشاک

دوزنده پیراهن شومیز مردانه -زنانه،و لباس راحتی

753120510030001

زنجان

خدمات

صنایع پوشاک

راسته دوز

815320510100001

زنجان

صنعت

ساختمان

پایان دوره اول متوسطه (پایان
دوره راهنمایی)

زنجان -خرمدره-خدابنده -
ماهنشان

زنجان  ،ابهر ،خرمدره ،
پایان دوره راهنمایی

ندارد

خدابنده،ماهنشان  ،ایجرود ،
سلطانیه  ،طارم

سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلUPVCو شیشه
دوجداره

814220290010001
39

پایان دوره متوسطه اول (پایان
دوره راهنمایی)

دیپلم

زنجان  ،ابهر ،خرمدره ،
ندارد

خدابنده،ماهنشان  ،ایجرود ،
سلطانیه  ،طارم

ندارد

زنجان

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان زنجان (جدول شماره )3
نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق
استاندارد

زنجان

خدمات

صنایع پوشاک

ضخیم دوز مردانه

753120510210001

پایان دوره راهنمایی

نازکدوزمردانه

زنجان

کشاورزی

ماشین آالت کشاورزی

مکانیک تراکتور و تیلر

723320690030001

زنجان

صنعت

برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

741220050030001

پایان دوره متوسطه اول (پایان
دوره راهنمایی)
پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره
متوسطه اول

شهرستان محل اجرای
آزمون
زنجان  ،ابهر ،خرمدره ،
خدابنده،ماهنشان

ندارد

زنجان

ندارد

زنجان  ،خرمدره ،خدابنده
زنجان  ،ابهر ،خرمدره ،

زنجان

خدمات

صنایع پوشاک

نازک دوز مردانه

753120510230001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

زنجان

صنعت

تاسیسات

نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت

752720090100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

زنجان

زنجان

صنعت

برق

نصاب و تعمیرکار آسانسور

741220050130001

ندارد

زنجان

پایان دوره اول متوسطه )پایان
دوره راهنمایی(

خدابنده،ماهنشان

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان زنجان (جدول شماره )4
نام استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

زنجان
زنجان
زنجان
زنجان
زنجان
زنجان
زنجان
زنجان
زنجان

زنجان
خرمدره
خرمدره
خدابنده
ابهر
طارم
ماهنشان
ایجرود
سلطانیه

مرکزشماره  1شهید مفتح زنجان
مرکزشماره  4شهید چمران
مرکز شماره  7سمیه
مرکز شماره  5سهروردی
مرکز شماره  11فجر
مرکز شماره  8شهید مطهری
مرکز شماره  6امام خمینی
مرکز شماره  9ایجرود
مرکز شماره 13سلطانیه

دومنظوره
برادران
خواهران
دومنظوره
خواهران
دومنظوره
دومنظوره
دومنظوره
دومنظوره

زنجان ،انتهای خیابان فاتح ،بلوار شیخ اشراق ،جنب اداره برق
کمربندی ابهرخرمدره ،ضلع شمالی دانشگاه آزاد ،مرکز شهید چمران
خرمدره ،خیابان امام خمینی ،مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه
خدابنده ،بلوار شهید فهمیده ،مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی
ابهر شهرک گلسار ،خ مالصدرا مرکز آموزش فنی و حرفه ای فجر
آب بر  ،خیابان امام خمینی ،مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید مطهری
ماهنشان ،خیابان آیت اله خویی ،مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام خمینی
ایجرود مرکز آموزش فنی و حرفه ای ایجرود
سلطانیه ،مرکز آموزش فنی و حرفه ای سلطانیه

33036280
35535542
35530970
34227574
35251071
32823991
36223504
3622912
35824535

24
24
24
24
24
24
24
24
24

40

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان سمنان (جدول شماره )3
نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

سمنان

خدمات

خدمات تغذیه ای

آشپز

512020670050001

سمنان

کشاورزی

امور باغی

باغبان

611320610150001

سمنان

صنعت

برق

برقکار ساختمان

741120050010001

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

پایان دوره متوسطه اول(پایان

کنترل بهداشت و ایمنی در

دوره راهنمایی)

واحد غذا و نوشیدنی

پایان دوره اول متوسطه(پایان

محل اجرای آزمون
سمنان-شاهرود-دامغان-میامی

ندارد

سمنان -شاهرود-دامغان

ندارد

سمنان-شاهرود-دامغان-میامی

سمنان

صنعت

برق

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

741220050100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

شاهرود-دامغان-میامی

سمنان

صنعت

تاسیسات

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

712720090070001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

سمنان-شاهرود-دامغان-میامی

سمنان

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری

712720090200001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

شاهرود-دامغان-میامی

سمنان

صنعت

صنایع خودرو

تعمیرکار سیسمتهای تعلیق خودروهای سبک (جلوبندی ساز) 723120010100001

دوره راهنمایی)
پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره
اول متوسطه

دیپلم
پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره

تعمیرکاراتومبیلهای سواری درجه  2سمنان-شاهرود-دامغان-میامی

سمنان

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

741220050040001

سمنان

صنعت

صنایع خودرو

تعویض کار روغن خودروهای سبک

723120010550001

پایان راهنمایی

سمنان

صنعت

صنایع فلزی

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

721420250010001

پایان متوسطه اول

سمنان

صنعت

صنایع چوب

درودگر

752220190020001

سمنان

خدمات

صنایع پوشاک

دوزنده پیراهن شومیز مردانه -زنانه،و لباس راحتی

753120510030001

پایان دوره راهنمایی

سمنان

صنعت

صنایع چوب

رنگ کار چوب(مقدماتی)

821920190020001

پایان دوره راهنمائی

-

سمنان

خدمات

خدمات تغذیه ای

شیرینی پز درجه 2

751220670310001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

سمنان

سمنان

صنعت

صنایع خودرو

صافکار درجه 2

721320010010001

پایان راهنمایی

ندارد

سمنان-شاهرود

سمنان

صنعت

صنایع چوب

کابینت ساز چوبی

752220190070001

درودگر

سمنان-شاهرود-دامغان-میامی

41

متوسطه اول

پایان دوره اول متوسطه (پایان
دوره راهنمایی)

پایان دوره اول متوسطه (پایان
دوره راهنمایی)

ندارد

سمنان-شاهرود-دامغان-میامی

ندارد

سمنان

ندارد

سمنان-شاهرود-دامغان-میامی

-

سمنان-شاهرود-دامغان-میامی

ندارد

میامی
سمنان-شاهرود

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان سمنان (جدول شماره )3
نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

محل اجرای آزمون

سمنان

صنعت

صنایع چوب

معرق کار چوب(مقدماتی)

731720190030001

پایان دوره راهنمائی

-

سمنان-شاهرود

سمنان

صنعت

صنایع چوب

منبت کار درجه 2

731720190010001

پایان دوره راهنمائی

-

سمنان -شاهرود

سمنان

صنعت

صنایع چوب

منبت معرق کار

731720190050001

ندارد

سمنان -شاهرود

سمنان

صنعت

برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

741220050030001

ندارد

سمنان-دامغان-میامی

سمنان

صنعت

تاسیسات

نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت

752720090100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

سمنان

سمنان

صنعت

صنایع خودرو

نقاش خودرو درجه2

713220010010001

پایان راهنمایی

ندارد

سمنان-شاهرود-دامغان-میامی

پایان دوره متوسطه اول ( پایان
دوره راهنمایی )
پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره
متوسطه اول

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان سمنان (جدول شماره )4
نام استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

سمنان

سمنان

مرکز شماره دو سمنان (خواهران)

دومنظوره

سمنان-بلوار 17شهریور –خیابان مالک اشتر – مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران

33463119

23

سمنان

شاهرود

مرکز شماره سه شاهرود( برادران)

دومنظوره

شاهرود  -خیابان نادر خیابان دانشجو جنب هتل رویال

سمنان

دامغان

مرکزشماره هشت دامغان( خواهران)

دومنظوره

دامغان بلوار جانباز نبش کوچه صنعتگر 6

سمنان

میامی

مرکزشماره ده میامی

دومنظوره

میامی بلوار مهارت مرکز آموزش فنی و حرفه ای میامی

3237116032361166-

23

32361155
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3523511035235249
32622696

23
23

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان سیستان و بلوچستان (جدول شماره )3
نام استان

نام

محل اجرای

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

سیستان و بلوچستان خدمات

امور اداری

بایگان

441520430010001

دیپلم

دوره  ICDLمقدماتی

زاهدان

سیستان و بلوچستان صنعت

تاسیسات

تعمیرکار کولر آبی

712720090190001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

زاهدان

سیستان و بلوچستان صنعت

تاسیسات

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

712720090070001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

زاهدان

سیستان و بلوچستان صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

741220050040001

ندارد

زاهدان

سیستان و بلوچستان صنعت

صنایع خودرو

تعویض کار روغن خودروهای سبک

723120010550001

پایان راهنمایی

ندارد

زاهدان

تند خوان

441920490010001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

زاهدان

حسابدار حقوق و دستمزد

431320450010001

دیپلم

ندارد

زاهدان

سیستان و بلوچستان خدمات

امور اداری

سرپرست دبیرخانه و بایگانی

441520430060002

کاربر ICDLبا کد 732120530140001

زاهدان

سیستان و بلوچستان صنعت

صنایع خودرو

صافکار درجه 2

721320010010001

پایان راهنمایی

ندارد

زاهدان

طال و جواهرسازی

طراح طال و جواهر با رایانه مقدماتی

731320790350001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

زاهدان

طال و جواهرسازی

طال ساز

731320790030001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

زاهدان

طال و جواهرسازی

فروشنده طال و نقره و جواهر

731320790320001

دیپلم

ندارد

زاهدان

کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw

732120530110001

کاربر ICDL

زاهدان

کمک حسابدار

431120450070001

ندارد

زاهدان

خوشه

سیستان و بلوچستان خدمات خدمات آموزشی
سیستان و بلوچستان خدمات

سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

فرهنگ
و هنر
فرهنگ
و هنر
فرهنگ
و هنر

امور مالی و
بازرگانی

سیستان و بلوچستان خدمات فناوری اطالعات

سیستان و بلوچستان خدمات

امور مالی و
بازرگانی

43

پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره
متوسطه اول

پایان دوره اول متوسطه (پایان سوم
راهنمایی)

پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره
راهنمایی)
پایان دوره اول متوسطه (پایان سوم
راهنمایی)

آزمون

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان سیستان و بلوچستان (جدول شماره )3
نام استان
سیستان و بلوچستان

نام

نام گروه

خوشه
فرهنگ
و هنر

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

طال و جواهرسازی مخراج کار،قلم زن و جواهر نشان بر روی فلزات قیمتی 731320790210001

سیستان و بلوچستان صنعت

برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

741220050030001

سیستان و بلوچستان صنعت

برق

نصاب و تعمیرکار آسانسور

741220050130001

محل اجرای

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

پایان دوره راهنمایی

ندارد

زاهدان

ندارد

زاهدان

ندارد

زاهدان

پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره
متوسطه اول
پایان دوره اول متوسطه )پایان دوره
راهنمایی(

آزمون

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان سیستان و بلوچستان (جدول شماره )4
نام استان
سیستان و
بلوچستان

نام شهر

زاهدان

نام مرکز
حوزه ویژه آزمون آنالین سیستان و
بلوچستان

جنسیت پذیرش

دومنظوره

نشانی مرکز
زاهدان  -بلوار خلیج فارس -اداره کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان-
حوزه سنجش الکترونیکی مهارت شهرستان زاهدان

44

تلفن

پیش شماره

33294841
33294838
33294839

54

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان فارس (جدول شماره )3
حداقل مدرک

پیش نیاز مطابق

تحصیلی

استاندارد

نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

فارس

خدمات

صنایع پوشاک

الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه

753220510030002

فارس

خدمات

خدمات تغذیه ای

آشپز سنتی

512020670060001

پایان دوره راهنمایی

فارس

خدمات

هتلداری

آشپز هتل درجه 2

512020590020001

پایان دوره راهنمایی

فارس

کشاورزی

امور باغی

باغبان

611320610150001

فارس

صنعت

برق

برقکار ساختمان

741120050010001

پایان دوره اول متوسطه
(پایان دوره راهنمایی)

پایان دوره اول متوسطه
(پایان دوره راهنمایی)
پایان دوره راهنمایی یا پایان
دوره اول متوسطه

نازک دوز زنانه
کنترل بهداشت و ایمنی در
واحد غذا و نوشیدونی

محل اجرای آزمون
شیراز

شیراز-ارسنجان-کازرون-الر

ندارد

کازرون-شیراز

ندارد

نورآباد-کازرون

ندارد

ارسنجان-آباده -جهرم-فسا-قائمیه-الر-فیروزآباد-
شیراز-باالده

فارس

صنعت

برق

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

741220050100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

نورآباد-باالده-کازرون

فارس

صنعت

صنایع خودرو

تعمیرکارموتورسیکلت

723120010310001

پایان راهنمایی

ندارد

جهرم-المرد-شیراز-کازرون

فارس

صنعت

تاسیسات

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

712720090070001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

جهرم-المرد-شیراز

فارس

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری

712720090200001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

شیراز-المرد

فارس

صنعت

الکترونیک

تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

742120030190002

دیپلم

ندارد

شیراز-باالده-المرد

فارس

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار کولر گازی خودرو

712720090010001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

باالده-جهرم

فارس

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

741220050040001

ندارد

ارسنجان-باالده-کازرون

فارس

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی

741220050120002

ندارد

باالده-کازرون

پایان دوره راهنمایی یا پایان
دوره متوسطه اول
پایان دوره متوسطه (
دوره راهنمایی اول)پایان

فارس

خدمات

امور مالی و بازرگانی

حسابدار حقوق و دستمزد

431320450010001

دیپلم

ندارد

فارس

صنعت

صنایع فلزی

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

721420250010001

پایان متوسطه اول

ندارد

45

آبادخ-جهرم-فسا-خرم بید-شیراز-کازرون-
استهبان
نورآباد-کازرون

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان فارس (جدول شماره )3
نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

فارس

صنعت

صنایع چوب

درودگر

752220190020001

فارس

خدمات

صنایع پوشاک

راسته دوز

815320510100001

حداقل مدرک

پیش نیاز مطابق

تحصیلی

استاندارد

پایان دوره اول متوسطه

محل اجرای آزمون

-

شیراز-ارسنجان-نورآباد-کازرون-المرد

ندارد

فسا-شیراز

فارس

صنعت

صنایع خودرو

سرویسکار خودرو

723120010110002

پایان راهنمایی

ندارد

شیراز-رستم-المرد-قائمیه

فارس

خدمات

صنایع پوشاک

شلوار دوز

753120510060001

دیپلم

ندارد

کازرون-المرد-شیراز

فارس

خدمات

صنایع پوشاک

ضخیم دوز زنانه

751320510200001

پایان دوره راهنمایی

نازکدوززنانه درجه 2

جهرم-خرم بید

فارس

صنعت

صنایع چوب

کابینت ساز چوبی

752220190070001

درودگر

شیراز-نورآباد

فارس

خدمات

فناوری اطالعات

کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw

732120530110001

کاربر ICDL

باالده-جهرم-شیراز-کازرون-استهبان

فارس

خدمات

فناوری اطالعات

کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop

732120530120001

کاربرICDL

باالده-جهرم-شیراز-کازرون-استهبان

فارس

صنعت

برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

741220050030001

ندارد

شیراز-باالده-جهرم-رستم

46

(پایان دوره راهنمایی)
پایان دوره متوسطه اول
(پایان دوره راهنمایی)

پایان دوره اول متوسطه
(پایان دوره راهنمایی)
پایان دوره متوسطه
اول(پایان دوره راهنمایی)
پایان دوره متوسطه
اول(پایان دوره راهنمایی)
پایان دوره راهنمایی یا پایان
دوره متوسطه اول

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان فارس (جدول شماره )4
نام استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

فارس

الرستان

مرکز آموزش فنی و حرفه ای الرستان

دومنظوره

الر  -شهرک جدید  -جنب خوابگاه دانشگاه آزاد -مرکز آموزش فنی و حرفه ای

52251156

71

فارس

خرمبید

مرکز آموزش فنی و حرفه ای خرمبید

دومنظوره

خرمبید – بلوار وحدت – مجتمع اداری کد پستی 73961 -66751

44452709

71

فارس

جهرم

مرکز آموزش فنی و حرفه ای جهرم

دومنظوره

جهرم-شهرک فاطمیه-جنب اداره گاز-مرکزآموزش فنی وحرفه ای

54345323

71

فارس

آباده

مرکز آموزش فنی و حرفه ای آباده

دومنظوره

آباده  -جنب منابع طبیعی  -مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران

44353554

71

فارس

ارسنجان

مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارسنجان

دومنظوره

ارسنجان – بلوار دانشگاه -خیابان جهاد – جنب بهزیستی

52724002

71

فارس

نورآباد

مرکز آموزش فنی و حرفه ای نواباد

دومنظوره

نورآباد – اسکان عشایر -جاده بوان – روبروی هنرستان کشاورزی -صندوق پستی – 311

42530321

71

فارس

استهبان

مرکز آموزش فنی و حرفه ای استهبان

دومنظوره

استهبان – بلوار قائم-بلوار امام حسین(ع) – جنب بهشت رضا کد پستی 74518-44855

53229452

71

فارس

المرد

مرکز شماره چهارده المرد

دومنظوره

المرد  -بلوار شهید مطهری – خیابان مهارت صندوق پستی – 173

52725699

71

فارس

فیروزآباد

مرکز شماره سیزده فیروز آباد

دومنظوره

فیروزآباد – ابتدای جاده قیر -بعد از بیمارستان قائم – کد پستی 74719-89711-

38728901

71

فارس

رستم

مرکزشماره بیست و سه رستم

دومنظوره

شهرستان رستم جاده بابا میدان یاسوج باالتر از اداره دامپزشکی جنب نیروی انتظامی

42644360

71

فارس

کازرون

مرکز شماره شش کازرون

دومنظوره

کازرون -بلوار پریشان -روبروی پایانه مسافربری کد پستی 73169 -131350

42247241

71

فارس

سپیدان

مرکز شماره بیست و شش سپیدان

دومنظوره

سپیدان  -روستای بهران-جنب آب معدنی سپیدان

36721856

71

فارس

فسا

مرکز شماره دوازده فسا

دومنظوره

فسا -کیلومتر  7جاده فسا به شیراز – بعد از تاالر آبشار -صندوق پستی 475

2-53342910

71

فارس

باالده

مرکز شماره چهل و هفت

دومنظوره

باالده-خ ورزش -جنب زمین فوتبال

42475138

71

فارس

قائمیه

مرکز شماره 55

دومنظوره

قائمیه -بلوار امام خمینی-روبروی مرکز مخابرات

42410027

71

47

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان قزوین (جدول شماره )3
نام

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

قزوین

صنعت

الکترونیک

الکترونیک کار صنعتی

742120030010001

دیپلم

قزوین

خدمات

خدمات تغذیه ای

آشپز#

استان

 512020670050001پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره راهنمایی)

قزوین

خدمات

خدمات تغذیه ای

آشپز سنتی#

512020670060001

پایان دوره راهنمایی

قزوین

خدمات

هتلداری

آشپز هتل درجه #2

512020590020001

پایان دوره راهنمایی

قزوین

کشاورزی

امور باغی

قزوین فرهنگ و هنر صنایع دستی(بافت)

پیش نیاز مطابق
استاندارد
ندارد
کنترل بهداشت و ایمنی در واحد
غذا و نوشیدنی
کنترل بهداشت و ایمنی در واحد
غذا و نوشیدونی

محل اجرای آزمون
قزوین
شهر صنعتی البرز
شهر صنعتی البرز

ندارد

شهر صنعتی البرز

باغبان

 611320610150001پایان دوره اول متوسطه(پایان دوره راهنمایی)

ندارد

قزوین  -خوزنین  -بویین زهرا

بافنده پوشاک دومیل#

 731820750280001پایان دوره اول متوسطه(پایان دوره راهنمایی)

ندارد

شهر صنعتی البرز-تاکستان

ندارد

خوزنین

ندارد

قزوین  -خوزنین  -آوج  -بویین زهرا

پایان دوره راهنمایی

ندارد

بویین زهرا

ندارد

آبیک

تعمیرکاراتومبیلهای سواری درجه 2

تاکستان  -خوزنین

ندارد

قزوین

پایان راهنمایی

ندارد

آبیک -قزوین

ندارد

آبیک -شهر صنعتی البرز
تاکستان

قزوین

صنعت

صنایع خودرو

برق کار خودروهای سنگین ونیمه سنگین دیزلی#

قزوین

صنعت

برق

برقکار ساختمان#

قزوین

صنعت

تاسیسات

تعمیر کار آبگرمکن دیواری#

712720090070001

قزوین

صنعت

صنایع خودرو

تعمیرکار اتومبیل گاز سوز#

723120010060001

پایان راهنمایی

قزوین

صنعت

صنایع خودرو

تعمیرکار سیسمتهای تعلیق خودروهای سبک (جلوبندی ساز)

723120010100001

دیپلم

قزوین

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

قزوین

صنعت

صنایع خودرو

تعویض کار روغن خودروهای سبک

723120010550001

قزوین

خدمات

صنایع پوشاک

خیاط لباس زیر زنانه#

751320510280001

پایان دوره راهنمایی

قزوین

صنعت

صنایع فلزی

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

721420250010001

پایان متوسطه اول

ندارد

قزوین

خدمات

صنایع پوشاک

دوزنده پیراهن شومیز مردانه -زنانه،و لباس راحتی

753120510030001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

آبیک -خوزنین -بویین زهرا شهر صنعتی البرز

قزوین

خدمات

صنایع پوشاک

راسته دوز#

ندارد

آبیک  -خوزنین  -آوج

قزوین

خدمات

صنایع پوشاک

روپوش و ربدوشامبر دوز  ،کت و پیژاما  ،سربند و پیش بند#

ندارد

آبیک  -بویین زهرا  -شهر صنعتی البرز

741220010200001

دیپلم

 741120050010001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره اول متوسطه

 741220050040001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

 815320510100001پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی)

753120510040001
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پایان دوره راهنمایی

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان قزوین (جدول شماره )3
نام
استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق

محل اجرای آزمون

استاندارد

قزوین

صنعت

صنایع خودرو

سرویسکار خودرو

723120010110002

پایان راهنمایی

ندارد

آبیک-قزوین  -بویین زهرا-آوج-خوزنین  -تاکستان

قزوین

خدمات

خدمات تغذیه ای

شیرینی پز درجه #2

751220670310001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

شهر صنعتی البرز

قزوین

خدمات

فناوری اطالعات

کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw

کاربر ICDL

آبیک -شهر صنعتی البرز

قزوین

خدمات

فناوری اطالعات

کارورPREMIERE

265420531200001

پایان دوره راهنمایی

کارور عمومی رایانه شخصی

آبیک -شهر صنعتی البرز

قزوین

صنعت

صنایع چوب

معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه #2

731720190250001

پایان دوره راهنمائی

-

شهر صنعتی البرز

قزوین

صنعت

صنایع چوب

معرق کار چوب(مقدماتی)#

731720190030001

پایان دوره راهنمائی

-

شهر صنعتی البرز

قزوین

صنعت

صنایع چوب

معرق کار روکش#

731720190270001

پایان دوره راهنمائی

-

شهر صنعتی البرز

قزوین

صنعت

برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق#

 741220050030001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

ندارد

محمدیه -قزوین  -بویین زهرا-آوج-خوزنین  -تاکستان

قزوین

صنعت

برق

نصاب و تعمیرکار آسانسور

 741220050130001پایان دوره اول متوسطه )پایان دوره راهنمایی(

ندارد

محمدیه

قزوین فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی

نقاش شیشه های تزئینی ( ویترای )

731620830210001

پایان دوره اول متوسطه

ندارد

شهر صنعتی البرز

قزوین فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی

نقاش مقدماتی#

731620830580001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

شهر صنعتی البرز

 732120530110001پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره راهنمایی)

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان قزوین (جدول شماره )4

نام استان

نام شهر

نام مرکز

قزوین
قزوین
مرکز شماره  ( 9باهنر ) آبیک (برادران)
آبیک
قزوین
مرکزشماره  5شهیدرجائی بوئین زهرا
بوئین زهرا
قزوین
مرکز شماره ( 6برادران شهر قزوین)
قزوین
قزوین
قزوین شهر صنعتی البرز مرکز شماره 2شهر صنعتی البرز (خواهران)
مرکز شماره  4خوزنین
خوزنین
قزوین
تاکستان

مرکز شماره  3تاکستان (برادران)

تاکستان

مرکز شماره  7تاکستان (خواهران)

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

برادران

تاکستان ابتدای کمربندی تاکستان جنب مجتمع مسکونی میالد

35228780

28

خواهران

تاکستان خیابان امام خمینی جنب اداره دارایی

35233100

28

دومنظوره

آبیک شهرک قدس انتهای بلوار امام رضا

32828874

28

دومنظوره

بوئین زهرا_ انتهای شهرک کارمندان بلوارشهید انصاری جنب هنرستان پاکنام

34220830

28

برادران

قزوین کیلومتر پنج جاده رشت اول جاده ناصر آباد پشت مسجد صفا

33591029

28

خواهران

شهر صنعتی البرز سه راه مدرسه جنب اداره کار مرکز شماره  2خواهران

32225989

28

دومنظوره

تاکستان -شال –بین جاده شال دانسفهان بعداز شهرک خوزنین جنب جاده ترانزیت

34324832

28

49

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان قزوین (جدول شماره )4

نام استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

قزوین

آوج

مرکز شماره  13آوج

دومنظوره

آوج خیابان طالقانی بن بست دوم

34623539

28

50

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان قم (جدول شماره )3
محل اجرای

نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

قم

خدمات

خدمات تغذیه ای

آشپز سنتی#

512020670060001

پایان دوره راهنمایی

کنترل بهداشت و ایمنی در واحد غذا
و نوشیدونی

قم

قم

صنعت

برق

برقكار ساختمان #

ندارد

قم

قم

صنعت

صنایع خودرو

تعمیرکارموتورسیكلت

پایان راهنمایی

ندارد

قم

قم

صنعت

صنایع خودرو

تعمیرکار سیسمتهای تعلیق خودروهای سبک (جلوبندی ساز)723120010100001 #

دیپلم

تعمیرکاراتومبیلهای سواری درجه 2

قم

قم

خدمات

امور مالی و بازرگانی

حسابدار حقوق و دستمزد#

431320450010001

دیپلم

ندارد

قم

قم

صنعت

صنایع چوب

درودگر #

-

قم

قم

خدمات

صنایع پوشاک

راسته دوز#

815320510100001

پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره
راهنمایی)

ندارد

قم

قم

کشاورزی

صنایع غذایی

سوهان پز#

751220680020001

دیپلم

ندارد

قم

قم

خدمات

خدمات تغذیه ای

شیرینی پز درجه #2

751220670310001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

قم

قم

صنعت

صنایع خودرو

صافكار درجه # 2

721320010010001

پایان راهنمایی

ندارد

قم

قم

خدمات

صنایع پوشاک

ضخیم دوز زنانه#

751320510200001

پایان دوره راهنمایی

نازکدوززنانه درجه 2

قم

قم

خدمات

فناوری اطالعات

کارور #Photoshop

 741120050010001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره اول متوسطه

723120010310001

 752220190020001پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

 732120530160001پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی) کار با سیستم عامل و کار با اینترنت

آزمون

قم

قم

خدمات

صنایع پوشاک

نازک دوز مردانه#

753120510230001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

قم

قم

صنعت

تاسیسات

نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت#

752720090100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

قم

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان قم (جدول شماره )4
نام
استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

قم

قم

مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت

دومنظوره

قم  -میدان شهید محالتی  -مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی کار

37235454

25

51

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان کردستان (جدول شماره )3
نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

کردستان

صنعت

برق

برقکار ساختمان

741120050010001

حداقل مدرک

پیش نیاز مطابق

تحصیلی

استاندارد

پایان دوره راهنمایی یا

محل اجرای آزمون

ندارد

سنندج  -سقز  -بانه  -سروآباد  -مریوان

کردستان

صنعت

برق

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

741220050100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

بانه  -سقز

کردستان

صنعت

تاسیسات

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

712720090070001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

سقز  -دیواندره

کردستان

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

741220050040001

ندارد

سقز  -بانه  -مریوان

کردستان

صنعت

صنایع چوب

درودگر

752220190020001

-

سنندج

کردستان

خدمات

صنایع پوشاک

ضخیم دوز زنانه

751320510200001

نازکدوززنانه درجه 2

سنندج  -سقز

کردستان

فرهنگ و هنر

عروسک دوز

731820810180001

ندارد

بیجار

کردستان

صنعت

صنایع چوب

کابینت ساز چوبی

752220190070001

درودگر

سنندج

کردستان

صنعت

برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

741220050030001

کردستان

صنعت

برق

نصاب و تعمیرکار آسانسور

741220050130001

صنایع دستی
(دوخت های سنتی)

52

پایان دوره اول متوسطه

پایان دوره راهنمایی یا
پایان دوره متوسطه اول
پایان دوره اول متوسطه
(پایان دوره راهنمایی)
پایان دوره راهنمایی
پایان دوره اول متوسطه
(پایان دوره راهنمایی)
پایان دوره اول متوسطه
(پایان دوره راهنمایی)
پایان دوره راهنمایی یا
پایان دوره متوسطه اول
پایان دوره اول متوسطه
)پایان دوره راهنمایی(

ندارد

ندارد

سنندج  -سقز  -سروآباد  -بانه  -دیواندره -
مریوان
سنندج

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان کردستان (جدول شماره )4
نام استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

کردستان

بانه

بانه

دومنظوره

بانه  -بلوار مهارت  -فاز دو شهرک گل شهر  -مرکز آموزش فنی و حرفه ای

32244480

87

کردستان

سقز

شهید صالحیان

دومنظوره

سقز  -خیابان شهدا  -مرکز آموزش فنی و حرفه ای

36231600

87

کردستان

سنندج

مرکز سنجش مهارت و صالحیت حرفه ای

دومنظوره

سنندج  -باالتر از میدان قبا  -ابتدای شهرک زاگرس

33771026

87

کردستان

سروآباد

مال محمد ذبیحی

دومنظوره

سروآباد-خ اصلی -روبروی بیمارستان  -مرکز آموزش فنی و حرفه ای

34823946

87

کردستان

دیواندره

مرکز دیواندره

دومنظوره

خ آزادگان  -مرکز آموزش فنی و حرفه ای

38728105

87

کردستان

مریوان

22گوالن

دومنظوره

کیلو متر  4جاده مریوان سنندج  -جنب دانشگاه آزاد مریوان

34547101

87

کردستان

بیجار

شهید حبیبی

دومنظوره

بلوار فجر  -مرکزآموزش فنی و حرفه ای

4233725

87
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مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان کرمان (جدول شماره )3
نام
استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

محل اجرای
آزمون

کرمان

خدمات

صنایع پوشاک

الگوساز و برشکار لباس شب و عروس

 753220510070001پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

الگوساز و برشکار لباس زنانه

کرمان

کرمان

صنعت

برق

برقکار ساختمان

 741120050010001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره اول متوسطه

ندارد

کرمان

ندارد

کرمان

کرمان

خدمات

صنایع پوشاک

پرده دوز

753420510010001

پایان دوره راهنمایی

کرمان

خدمات

مراقبت و زیبایی

پیرایشگر موهای زائد با موم

514120570030001

پایان دوره راهنمایی

بکار گیری الزامات بهداشت و ایمنی
در محیط کار (خدمات)

کرمان

کرمان

صنعت

تاسیسات

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

712720090070001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرمان

کرمان

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری

712720090200001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرمان

کرمان

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

 741220050040001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

ندارد

کرمان

کرمان

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی

741220050120002

دوره راهنمایی پایان دوره متوسطه اول)پایان(

ندارد

کرمان

کرمان

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

712720090080001

دیپلم کلیه رشته ها

ندارد

کرمان

کرمان

خدمات

حسابدار حقوق و دستمزد

431320450010001

دیپلم

ندارد

کرمان

کرمان

صنعت

صنایع فلزی

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

721420250010001

پایان متوسطه اول

ندارد

کرمان

کرمان

صنعت

صنایع چوب

درودگر

-

کرمان

کرمان

صنعت

دوزنده کیف چرمی با دست

731820280040001

پایان دوره ابتدایی

ندارد

کرمان

کرمان

صنعت

صنایع خودرو

سرویسکار خودرو

723120010110002

پایان راهنمایی

ندارد

کرمان

کرمان

خدمات

خدمات تغذیه ای

شیرینی پز درجه 2

751220670310001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرمان

کرمان

خدمات

صنایع پوشاک

ضخیم دوز زنانه

751320510200001

پایان دوره راهنمایی

نازکدوززنانه درجه 2

کرمان

کرمان

صنعت

صنایع چوب

کابینت ساز چوبی

 752220190070001پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

درودگر

کرمان

امور مالی و
بازرگانی

صنایع چرم وپوست
و خز

 752220190020001پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

54

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان کرمان (جدول شماره )3
نام
استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

محل اجرای
آزمون

کرمان

خدمات

فناوری اطالعات

کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw

732120530110001

پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره راهنمایی)

کاربر ICDL

کرمان

کرمان

خدمات

فناوری اطالعات

کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop

732120530120001

پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره راهنمایی)

کاربرICDL

کرمان

کرمان

خدمات

فناوری اطالعات

کارور Photoshop

 732120530160001پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی) کار با سیستم عامل و کار با اینترنت

کرمان

کرمان

خدمات

مراقبت و زیبایی

کاله گیس باف با موی طبیعی (زنانه )

753120570010001

پایان دوره راهنمایی

--

کرمان

کرمان

صنعت

صنایع فلزی

ورقکار ( نازک کار )

721320250080001

سوم راهنمایی

ندارد

کرمان

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان کرمان (جدول شماره )4
نام استان نام شهر
کرمان

کرمان

نام مرکز
سنجش آنالین کرمان

جنسیت

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

کرمان  ،بلوار خلیج فارس  ،جنب پارک جنگلی شهید باهنر ،اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

32110253

34

پذیرش
دومنظوره

55

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان کرمانشاه (جدول شماره )3
پیش نیاز مطابق

محل اجرای

استاندارد

آزمون
کرمانشاه

نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

کرمانشاه

خدمات

هتلداری

آشپز هتل درجه 2

512020590020001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرمانشاه

کشاورزی

امور باغی

باغبان

611320610150001

پایان دوره اول متوسطه(پایان دوره راهنمایی)

ندارد

کرمانشاه

کرمانشاه

فرهنگ و هنر

صنایع دستی(بافت)

بافنده پوشاک دومیل

731820750280001

پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرمانشاه

کرمانشاه

خدمات

صنایع پوشاک

پرده دوز

753420510010001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرمانشاه

کرمانشاه

صنعت

برق

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

741220050100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرمانشاه

کرمانشاه

صنعت

تاسیسات

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

712720090070001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرمانشاه

کرمانشاه

خدمات

صنایع پوشاک

خیاط لباس زیر زنانه

751320510280001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرمانشاه

کرمانشاه

صنعت

صنایع چوب

درودگر

752220190020001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

-

کرمانشاه

کرمانشاه

خدمات

صنایع پوشاک

دوزنده پیراهن شومیز مردانه -زنانه،و لباس راحتی

753120510030001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرمانشاه

کرمانشاه

صنعت

صنایع خودرو

سرویسکار خودرو

723120010110002

پایان راهنمایی

ندارد

کرمانشاه

عروسک دوز

731820810180001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

ندارد

کرمانشاه

کرمانشاه

صنعت

صنایع چوب

معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه 2

731720190250001

پایان دوره راهنمائی

-

کرمانشاه

کرمانشاه

صنعت

برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

741220050030001

پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

ندارد

کرمانشاه

کرمانشاه

خدمات

صنایع پوشاک

نازک دوز مردانه

753120510230001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرمانشاه

کرمانشاه

صنعت

صنایع خودرو

نقاش خودرو درجه2

713220010010001

پایان راهنمایی

ندارد

کرمانشاه

کرمانشاه

فرهنگ و هنر

هنرهای تجسمی

نقاش مقدماتی

731620830580001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کرمانشاه

کرمانشاه

فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی)

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان کرمانشاه (جدول شماره )4
نام استان نام شهر

نام مرکز

جنسیت

نشانی مرکز

پذیرش
56

تلفن

پیش شماره

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان کرمانشاه (جدول شماره )4
نام استان نام شهر

نام مرکز

جنسیت
پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

کرمانشاه کرمانشاه

سنجش و ارزشیابی

دو منظوره

کرمانشاه -سه راه حافظیه  -ورودی مرکز شماره یک  -مرکز سنجش ارزشیابی استان -سالن آزمونهای الکترونیکی

38391870

83

57

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان کهگیلویه و بویر احمد (جدول شماره )3
نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

نام استان

نام خوشه

کهگیلویه و بویر احمد خدمات

خدمات تغذیه ای

آشپز

512020670050001

کهگیلویه و بویر احمد خدمات

هتلداری

آشپز هتل درجه 2

512020590020001

پایان دوره راهنمایی

کهگیلویه و بویر احمد

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری

712720090200001

پایان دوره راهنمایی

کهگیلویه و بویر احمد

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

741220050040001

محل اجرای

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره

کنترل بهداشت و ایمنی در واحد

راهنمایی)

غذا و نوشیدنی
ندارد

یاسوج

ندارد

بهمئی

ندارد

دهدشت

پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره
متوسطه اول

آزمون
یاسوج-بهمئی

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان کهگیلویه و بویر احمد (جدول شماره )4
نام استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

کهگیلویه و بویر احمد

یاسوج

مرکز فناوری اطالعات

دومنظوره

خیابان امامت -امامت -13اداره کل فنی و حرفه ای استان

33380427

074

کهگیلویه و بویر احمد

دهدشت

مرکز شماره5

دومنظوره

دهدشت کیلومتر  5جاده چرام

32252009

074

کهگیلویه و بویر احمد

گچساران

مرکز شماره4

دومنظوره

دوگنبدان ابتدای جاده آب شیرین فلکه سرباز

32332562

074

58

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان گلستان (جدول شماره )3
نام
استان

نام خوشه نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

برق

پیش نیاز مطابق

محل اجرای آزمون

استاندارد

برقکار ساختمان

741120050010001

پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره اول متوسطه

ندارد

گرگان -علی آباد-بندرترکمن

752220190020001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

-

گرگان -علی آباد-بندرترکمن

752220190070001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

گلستان

صنعت

گلستان

صنعت صنایع چوب

درودگر

گلستان

صنعت صنایع چوب

کابینت ساز چوبی

درودگر

گرگان -علی آباد-بندرترکمن

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان گلستان (جدول شماره )4
نام

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

گلستان

گرگان

مرکز فناوری اطالعات

دومنظوره

گرگان -خیابان 5آذر -انتهای بلوار حسام -مرکز فناوری اطالعات

82-32340672

17

گلستان

علی آباد

مرکزشماره  8علی آباد

دومنظوره

علی آباد  -جاده االزمن  -مرکز آموزش فنی وحرفه ای علی آباد

34221306

17

گلستان

بندر ترکمن

مرکز شماره 9بندر ترکمن

دومنظوره

بندرترکمن-خیابان اباذر -اول خیابان مهارت (عیدگاه)

34481593

17

استان

59

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان گیالن (جدول شماره )3
نام

پیش نیاز مطابق

محل اجرای

استاندارد

آزمون
رشت

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

گیالن

صنعت

برق

برقکار ساختمان

741120050010001

پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره اول متوسطه

ندارد

گیالن

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

741220050040001

پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

ندارد

رشت

گیالن

صنعت

صنایع چوب

درودگر

752220190020001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

-

رشت

استان

گیالن

صنعت

صنایع چوب

کابینت ساز چوبی

752220190070001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

درودگر

رشت

گیالن

خدمات

صنایع پوشاک

نازک دوز مردانه

753120510230001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

رشت

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان گیالن (جدول شماره )4
نام
استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

مرکز سنجش
گلیالن

رشت

وارزشیابی
مهارت  9دی

دومنظوره

رشت -کیلومتر  5جاده رشت تهران  -روبروی پمپ گاز امام علی (ع )  -مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت  9دی
رشت

رشت

60

33603255-33603376

13

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان لرستان (جدول شماره )3
محل اجرای

نام استان

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

لرستان

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری

712720090200001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

خرم آباد

لرستان

صنعت

الکترونیک

تعمیرکار رادیو و ضبط صوت

742120030140001

دیپلم

ندارد

خرم آباد

لرستان

صنعت

صنایع فلزی

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

721420250010001

پایان متوسطه اول

ندارد

خرم آباد

آزمون

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان لرستان (جدول شماره )4

نام استان

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

لرستان

خرم آباد

مرکز شماره یک خرم آباد (برادران)

دو منظوره

خرم آباد-بلوار شهید شفیع پور-تقاطع خیابان جالل آل احمد

33200098

66

61

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان مازندران (جدول شماره )3
نام

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

مازندران

خدمات

خدمات تغذیه ای

آشپز

512020670050001

مازندران

خدمات

هتلداری

آشپز هتل درجه 2

512020590020001

امور باغی

باغبان

611320610150001

مازندران

صنعت

برق

برقکار ساختمان

741120050010001

استان

مازندران کشاورزی

حداقل مدرک تحصیلی
پایان دوره متوسطه

پیش نیاز مطابق استاندارد

کنترل بهداشت و ایمنی در واحد غذا ساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل

اول(پایان دوره راهنمایی)

و نوشیدنی

پایان دوره راهنمایی

ندارد

پایان دوره اول متوسطه(پایان دوره
راهنمایی)

پایان دوره راهنمایی یا
پایان دوره اول متوسطه

ندارد
ندارد

مازندران

صنعت

برق

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

741220050100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

مازندران

صنعت

صنایع خودرو

تعمیرکار اتومبیل گاز سوز

723120010060001

پایان راهنمایی

ندارد

مازندران

صنعت

الکترونیک

تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

742120030190002

دیپلم

ندارد

مازندران

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

741220050040001

مازندران

صنعت

تاسیسات

مازندران

خدمات

مازندران

صنعت

امور مالی و
بازرگانی
صنایع فلزی

پایان دوره راهنمایی یا
پایان دوره متوسطه اول

ندارد

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

712720090080001

دیپلم کلیه رشته ها

ندارد

حسابدار حقوق و دستمزد

431320450010001

دیپلم

ندارد

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

721420250010001

پایان متوسطه اول

ندارد

62

محل اجرای آزمون

 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 -امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهر

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان مازندران (جدول شماره )3
نام

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

مازندران

صنعت

صنایع چوب

درودگر

752220190020001

مازندران

صنعت

استان

مازندران

فرهنگ و
هنر

حداقل مدرک تحصیلی
پایان دوره اول متوسطه
(پایان دوره راهنمایی)

پیش نیاز مطابق استاندارد
-

صنایع خودرو

صافکار درجه 2

721320010010001

پایان راهنمایی

ندارد

طال و جواهرسازی

طال ساز

731320790030001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

کمک حسابدار

431120450070001

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

741220050030001

امور مالی و

مازندران

خدمات

مازندران

صنعت

برق

بازرگانی

پایان دوره اول متوسطه
(پایان سوم راهنمایی)
پایان دوره راهنمایی یا
پایان دوره متوسطه اول

ندارد

ندارد

مازندران

خدمات

صنایع پوشاک

نازک دوز مردانه

753120510230001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

مازندران

صنعت

صنایع خودرو

نقاش خودرو درجه2

713220010010001

پایان راهنمایی

ندارد
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محل اجرای آزمون
ساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهرساری  -رامسر  -تنکابن  -بابل  -بابلسر -آمل
 -امیرکال  -بهشهر -نکا  -نوشهر  -قائمشهر

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان مازندران (جدول شماره )4

نام استان

نام شهر

نام مرکز

نشانی مرکز

تلفن

پیش
شماره

جنسیت
پذیرش

ساری  -میدان شهدا خیابان مالمجدالدین جنب مصال  -اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران

333409634

11

55249225

11
11

مازندران

ساری اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان مازندران دومنظوره

مازندران

رامسر

حوزه آزمون آنالین رامسر

دومنظوره

رامسر -دو راهی کتالم مرکز آموزش فنی و حرفه ای کوثر رامسر

مازندران

تنکابن

حوزه آزمون آنالین تنکابن

دومنظوره

تنکابن  -ولی آباد روبه روی مسجد ولی عصر

5439508

مازندران

بابل

حوزه آزمون آنالین بابل

دومنظوره

بابل -جاده بابل به قائمشهر جنب ترمینال شرق

32260891

11

مازندران

آمل

حوزه آزمون الکترونیکی مرکز آمل

دومنظوره

آمل  -بلوار جانبازن -ایثار  -12مرکز آموزشفنی و حرفه ای شهید مدنی آمل

44280459

11

مازندران

امیرکال

حوزه آزمون الکترونیکی مرکز امیرکال

دومنظوره

امیرکال چهاراه دیوکال بلوار شهید ناصری میدان مهارت بیست متری شهید بهشتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای الزهرا امیرکال

32351661

11

مازندران

بهشهر

حوزه آزمون الکترونیکی مرکز بهشهر

دومنظوره

کیلومتر  5جاده بهشهر به گرگان روبه روی روستای التپه مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره هشت بهشهر

34562004

11

مازندران

نکا

حوزه آزمون الکترونیکی مرکز نکا

دومنظوره

نکا  -میدان امام حسین  -جاده اومال  -کوچه مهارت

34745201

11

مازندران

نوشهر

حوزه آزمون الکترونیکی نوشهر

دومنظوره

خیابان شهید عمادالدین کریمی جنب باغ نوید کوچه شهید برهوت مرکز شهید دستغیب نوشهر

52323041

11

مازندران

قائمشهر

حوزه آزمون الکترونیکی قائمشهر

دومنظوره

چهار راه ترک محله رو به روی شهرداری مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره چهار قائمشهر

42036233

11

مازندران

بابلسر

حوزه آزمون الکترونیکی بابلسر

دومنظوره

بابلسر -خ پاسداران روبروی رستوران تبریزی جنب کتابخانه عمومی

35270575

11

مازندران

ساری اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان مازندران دومنظوره

ساری  -میدان شهدا خیابان مالمجدالدین جنب مصال  -اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران

333409634

11

مازندران

رامسر

حوزه آزمون آنالین رامسر

دومنظوره

رامسر -دو راهی کتالم مرکز آموزش فنی و حرفه ای کوثر رامسر

55249225

11

مازندران

تنکابن

حوزه آزمون آنالین تنکابن

دومنظوره

تنکابن  -ولی آباد روبه روی مسجد ولی عصر

5439508

11

مازندران

بابل

حوزه آزمون آنالین بابل

دومنظوره

بابل -جاده بابل به قائمشهر جنب ترمینال شرق

32260891

11
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مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان هرمزگان (جدول شماره )3
نام

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

هرمزگان خدمات

صنایع پوشاک

الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه #

753220510030002

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

هرمزگان خدمات

خدمات تغذیه ای

آشپز #

512020670050001

پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره راهنمایی)

هرمزگان

صنعت

برق

برقکار ساختمان #

استان

نام خوشه

 741120050010001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره اول متوسطه

پیش نیاز مطابق
استاندارد
نازک دوز زنانه
کنترل بهداشت و ایمنی
در واحد غذا و نوشیدنی

محل اجرای آزمون
بندرعباس-بندرلنگه-قشم-میناب
بندرعباس-بندرلنگه-میناب

ندارد

بندرعباس-بندرلنگه-قشم-میناب

هرمزگان

صنعت

صنایع خودرو

تعمیرکارموتورسیکلت #

723120010310001

پایان راهنمایی

ندارد

بندرعباس-بندرلنگه-قشم-میناب

هرمزگان

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری #

712720090200001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

بندرعباس-بندرلنگه-قشم-میناب

هرمزگان

صنعت

الکترونیک

تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه#

742120030190002

دیپلم

ندارد

میناب

هرمزگان

صنعت

صنایع چوب

درودگر #

752220190020001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

-

بندرعباس-بندرلنگه-قشم-میناب

هرمزگان

صنعت

صنایع چرم وپوست و خز

دوزنده کیف چرمی با دست #

731820280040001

پایان دوره ابتدایی

ندارد

بندرعباس-میناب

هرمزگان خدمات

صنایع پوشاک

راسته دوز#

815320510100001

پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی)

ندارد

بندرعباس-بندرلنگه-قشم-میناب

هرمزگان خدمات

صنایع پوشاک

شلوار دوز #

753120510060001

دیپلم

ندارد

بندرعباس-بندرلنگه-قشم-میناب

هرمزگان خدمات

خدمات تغذیه ای

شیرینی پز درجه # 2

751220670310001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

بندرعباس-بندرلنگه-میناب

هرمزگان

فرهنگ و هنر

طال و جواهرسازی

فروشنده طال و نقره و جواهر #

731320790320001

دیپلم

ندارد

بندرعباسه-قشم-میناب

هرمزگان

صنعت

صنایع چوب

کابینت ساز چوبی #

752220190070001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

درودگر

بندرعباس-بندرلنگه-قشم-میناب

گلدوز ماشینی #

731820810610001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

بندرعباس-بندرلنگه-قشم-میناب

 741220050030001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

ندارد

بندرعباس-بندرلنگه-قشم-میناب

پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی

ندارد

بندرعباس

هرمزگان
هرمزگان

فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی)

صنعت

هرمزگان فرهنگ و هنر

برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق #

هنرهای تجسمی

نقاش رنگ وروغن #

731620830030001
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نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان هرمزگان (جدول شماره )4

جنسیت پذیرش

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

نام استان

نام شهر

نام مرکز

دومنظوره

کوی نخل ناخدا-بلوار ساحلی صدف-روبروی پارک والیت اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان هرمزگان

33671528

76

هرمزگان

بندرلنگه

مرکز آموزش فنی وحرفه ای

دومنظوره

بلوارمعلم-روبروی منازل سازمانی گمرک

44220085

76

هرمزگان

میناب

مرکز آموزش فنی وحرفه ای

دومنظوره

میناب  -بلوار آل محمد (ص) پشت بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)

42214132

76

هرمزگان

قشم

مرکزآموزش فنی وحرفه ای

دومنظوره

قشم اتوبان خیلج فارس بعد از دانشگاه پیام نور

35344137

76

هرمزگان بندرعباس مرکز سنجش وارزشیابی استان
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مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان همدان (جدول شماره )3
نام

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

همدان

خدمات

خدمات تغذیه ای

آشپز

512020670050001

استان

حداقل مدرک تحصیلی
پایان دوره متوسطه
اول(پایان دوره راهنمایی)

پیش نیاز مطابق
استاندارد
کنترل بهداشت و

ایمنی در واحد غذا و مالیر -تویسرکان-نهاوند -اسدآباد -رزن -کبودراهنگ -بهار
نوشیدنی

همدان

خدمات

صنایع پوشاک

پرده دوز

753420510010001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

همدان

صنعت

الکترونیک

تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

742120030190002

دیپلم

ندارد

همدان

صنعت

برق

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

741220050040001

همدان

صنعت

صنایع چوب

درودگر

752220190020001

همدان

خدمات

صنایع پوشاک

همدان

خدمات

صنایع پوشاک

همدان

صنعت

ساختمان

دوزنده پیراهن شومیز مردانه -زنانه،و
لباس راحتی
راسته دوز
سازنده و نصاب در و پنجره با

پایان دوره راهنمایی یا پایان

753120510030001

815320510100001

دوره متوسطه اول
پایان دوره اول متوسطه
(پایان دوره راهنمایی)
پایان دوره راهنمایی
پایان دوره متوسطه اول
(پایان دوره راهنمایی)

ندارد

-

ندارد

ندارد

814220290010001

دیپلم

ندارد

همدان

خدمات

خدمات تغذیه ای

شیرینی پز درجه 2

751220670310001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

همدان

صنعت

صنایع چوب

کابینت ساز چوبی

752220190070001

پروفیلUPVCو شیشه دوجداره
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پایان دوره اول متوسطه
(پایان دوره راهنمایی)

محل اجرای آزمون

درودگر

همدان -مالیر -تویسرکان-نهاوند -اسدآباد -رزن-
کبودراهنگ -بهار
تویسرکان-نهاوند -اسدآباد -رزن -کبودراهنگ
همدان -مالیر -تویسرکان-نهاوند -اسدآباد -رزن-
کبودراهنگ -بهار
همدان-مالیر -تویسرکان-نهاوند -اسدآباد -رزن-
کبودراهنگ -بهار
همدان-مالیر -تویسرکان-نهاوند -اسدآباد -رزن-
کبودراهنگ -بهار
مالیر -تویسرکان-نهاوند -اسدآباد -رزن -کبودراهنگ -بهار
همدان-مالیر -تویسرکان-نهاوند -اسدآباد -رزن-
کبودراهنگ -بهار
مالیر -تویسرکان-نهاوند -اسدآباد -رزن -کبودراهنگ -بهار
همدان-مالیر -تویسرکان-نهاوند -اسدآباد -رزن-
کبودراهنگ -بهار

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان همدان (جدول شماره )4
نام

جنسیت

نام شهر

نام مرکز

همدان

همدان

مرکزخواهران همدان

دومنظوره

همدان

مالیر

مرکزبرادران مالیر

دومنظوره

مالیر-بلوار انقالب جنب مرکز بهداشت-مرکز برادران مالیر

همدان

تویسرکان

مرکز برادران تویسرکان

دومنظوره

تویسرکان-بلوار شهید بهشتی-بلوار باغ حاکم-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید مفتح تویسرکان

14-34947412

همدان

نهاوند

مرکز خواهران نهاوند

دومنظوره

نهاوند-خیایان رسالت-روبروی مخابرات-مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران نهاوند

33493920

81

همدان

اسدآباد

مرکز اسدآباد

دومنظوره

اسدآباد-میدان سیدجمال الدین20-متری آزادی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای اسدآباد

33133418

81

همدان

رزن

مرکزخواهران رزن

دومنظوره

رزن-میدان جهاد -خیابان شوندی مرکز شماره  14خواهران ( حضرت معصومه ) رزن

36222062 -36222060

81

همدان

بهار

مرکز خواهران بهار

دومنظوره

بهار -انتهای بلوار  30متری اول جاده حسام اباد مرکز خواهران بهار

34509011

81

مرکز کبودرآهنگ

دومنظوره

کبودرآهنگ-بلوار والیت-باالتر از دانشگاه پیام نور-مرکز آموزش فنی و حرفه ای کبودرآهنگ

35223113-35227223

81

استان

همدان کبودرآهنگ

نشانی مرکز

تلفن

پیش شماره

همدان-میدان فلسطین -مرکز آموزش فنی و حرفه ای بیت الزهرا خواهران همدان

34232986

81

33348090

81
81

پذیرش
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مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان یزد (جدول شماره )3
نام

محل اجرای

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

یزد

خدمات

صنایع پوشاک

الگوساز و برشکار لباس شب و عروس

753220510070001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

الگوساز و برشکار لباس زنانه

میبد

یزد

خدمات

صنایع پوشاک

الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه

753220510030002

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

نازک دوز زنانه

میبد

یزد

خدمات

خدمات تغذیه ای

آشپز سنتی

512020670060001

پایان دوره راهنمایی

کنترل بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدونی

میبد

یزد

فرهنگ و هنر

صنایع دستی(بافت)

بافنده پوشاک دومیل

731820750280001

پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی

ندارد

ابرکوه-خاتم-یزد

یزد

خدمات

صنایع پوشاک

پرده دوز

753420510010001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

بافق-یزد

یزد

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار کولر آبی

712720090190001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

میبد-ابرکوه-یزد

یزد

صنعت

برق

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده 741220050100001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

میبد

یزد

صنعت

صنایع خودرو

تعمیرکارموتورسیکلت

723120010310001

پایان راهنمایی

ندارد

بافق

یزد

صنعت

تاسیسات

تعمیر کار آبگرمکن دیواری

712720090070001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

میبد-ابرکوه

یزد

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری 712720090200001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

میبد-مهریز

یزد

صنعت

برق

 741220050040001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

ندارد

میبد-بافق-مهریز

یزد

صنعت

برق

(پایان دوره متوسطه اول)پایان دوره راهنمایی

ندارد

میبد-مهریز

یزد

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار مشعل گازی

723320090020001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

ابرکوه

یزد

صنعت

تاسیسات

تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

712720090080001

دیپلم کلیه رشته ها

ندارد

میبد-ابرکوه

یزد

صنعت

صنایع خودرو

تعویض کار روغن خودروهای سبک

723120010550001

پایان راهنمایی

ندارد

ابرکوه-بافق-یزد

یزد

خدمات

امور مالی و بازرگانی

حسابدار حقوق و دستمزد

431320450010001

دیپلم

ندارد

یزد

یزد

صنعت

صنایع چوب

خراط درجه 2

752320190010001

پایان دوره راهنمائی

-

یزد

یزد

صنعت

صنایع فلزی

درب و پنجره ساز پروفیل آهنی

721420250010001

پایان متوسطه اول

ندارد

ابرکوه-یزد-بافق

یزد

صنعت

صنایع چرم وپوست و خز

دوزنده کیف چرمی با دست

731820280040001

پایان دوره ابتدایی

ندارد

مهریز-یزد-بافق

استان

تعمیرکار ماشین های الکتریکی

تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی 741220050120002
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آزمون

مشخصات حرفه ها و محل اجرای آزمون در شش ماهه دوم سال  1397استان یزد (جدول شماره )3
نام

محل اجرای

نام خوشه

نام گروه

نام استاندارد آموزشی

کد استاندارد

حداقل مدرک تحصیلی

پیش نیاز مطابق استاندارد

یزد

خدمات

صنایع پوشاک

راسته دوز

815320510100001

پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی)

ندارد

میبد-بافق-یزد

یزد

صنعت

سرامیک

سرامیک ساز درجه 2

731420150220001

پایان دوره راهنمایی

-

میبد

یزد

صنعت

صنایع خودرو

سرویسکار خودرو

723120010110002

پایان راهنمایی

ندارد

ابرکوه-مهریز-بافق

یزد

خدمات

صنایع پوشاک

شلوار دوز

753120510060001

دیپلم

ندارد

میبد

یزد

خدمات

خدمات تغذیه ای

شیرینی پز درجه 2

751220670310001

پایان دوره راهنمایی

ندارد

مهریز

یزد

خدمات

صنایع پوشاک

ضخیم دوز زنانه

751320510200001

پایان دوره راهنمایی

نازکدوززنانه درجه 2

ابرکوه-مهریز

یزد

خدمات

صنایع پوشاک

ضخیم دوز مردانه

753120510210001

پایان دوره راهنمایی

نازکدوزمردانه

مهریز

یزد

خدمات

صنایع پوشاک

کاپشن دوز زنانه

753120510220001

پایان دوره راهنمایی

راسته دوز

مهریز

یزد

خدمات

فناوری اطالعات

کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw

732120530110001

پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره راهنمایی)

کاربر ICDL

مهریز

یزد

خدمات

فناوری اطالعات

کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop

732120530120001

پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره راهنمایی)

کاربرICDL

مهریز

یزد

خدمات

فناوری اطالعات

کارور Photoshop

732120530160001

پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)

کار با سیستم عامل و کار با اینترنت

مهریز-یزد

یزد

خدمات

فناوری اطالعات

کارور PREMIERE

265420531200001

پایان دوره راهنمایی

کارور عمومی رایانه شخصی

مهریز

یزد

خدمات

امور مالی و بازرگانی

کمک حسابدار

431120450070001

پایان دوره اول متوسطه (پایان سوم راهنمایی)

ندارد

یزد

یزد

صنعت

برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

 741220050030001پایان دوره راهنمایی یا پایان دوره متوسطه اول

ندارد

میبد

یزد

صنعت

تاسیسات

پایان دوره راهنمایی

ندارد

میبد

یزد

فرهنگ و هنر

هنرهای تجسمی

پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی

ندارد

میبد-یزد-مهریز

استان

نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت 752720090100001
نقاش رنگ وروغن

731620830030001
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آزمون

نشانی محل برگزاری آزمون داوطلبان آزاد(ادواری) در شش ماهه دوم سال  1397استان یزد (جدول شماره )4
نام

نام شهر

نام مرکز

جنسیت پذیرش

یزد

بافق

مرکز آموزش فنی و حرفه ای حضرت امام علی (ع) شهرستان بافق

دومنظوره

یزد

ابرکوه

استان

مرکز آموزش فنی و حرفه ای حضرت امام حسین (ع) شهرستان
ابرکوه

دومنظوره

یزد

مهریز

مرکز آموزش فنی و حرفه ای حضرت امام رضا (ع) شهرستان مهریز

دومنظوره

یزد

اردکان

مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام علی (ع) شهرستان اردکان

برادران

یزد

خاتم (هرات)

مرکز آموزش فنی و حرفه ای صاحب الزمان(عج) شهرستان خاتم

دومنظوره

یزد

میبد

مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) شهرستان میبد

برادران

یزد

یزد

مرکز سنجش و آموزش آزادگان یزد

دومنظوره

نشانی مرکز
بافق  -خیابان وحشی بافقی  ،خیابان عدالت  ،مرکز آموزش فنی و حرفه ای
حضرت امام علی (ع) شهرستان بافق
ابرکوه-ابتدای خیابان امام زاده عباسعلی-جنب جهاد کشاورزی-مرکز
آموزش فنی و حرفه ای امام حسین ابرکوه

32421070

35

32838041

35

مهریز  -بلوار تعاون  -خیابان هالل احمر  -خیابان مهارت  -مرکز آموزش 32536640-
فنی و حرفه ای شهرستان مهریز
اردکان-انتهای خیابان امام خمینی-بعد از ورزشگاه غدیر-مرکز آموزش
فنی و حرفه ای امام علی اردکان
هرات  -بلوار نهر مسیح غربی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان
خاتم
میبد  ،خیابان دوازده دی  ،جنب جهاد کشاورزی  ،مرکز آموزش فنی و
حرفه ای حضرت امام خمینی (ره) شهرستان میبد

71

تلفن

پیش شماره

یزد-شهرک رزمندگان-ابتدای بلوار سعادت (تعویض پالک)-مرکزسنجش
وآموزش آزادگان یزد

42

35

322221981

35

32570932

35

32352275-6

35

38204690-1

35

