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 بسمه تعالی
  مقدمه

با رویکردهاي نظام آموزش عالی مهارت و  1392کاربردي وابسـته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در سال   -با حمد و سـپاس به درگاه ایزد منان، دانشـگاه جامع علمی  
ناوري و مهندسی ف هاي کاردانی، در دورهالتحصیالن دورهفناوري و با هدف افزایش توان تخصـصی، مهارتی و توانمندسازي نیروي انسانی در جهت توسعه کشور از بین فارغ 

پذیرد. ضمن آرزوي موفقیت براي یکایک داوطلبان گرامی، شرایط و دانشجو میبدون آزمون  کاربردي،-اي نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمیدوره کارشـناسی حرفه 
  گردد:ضوابط شرکت در این پذیرش به شرح زیر اعالم می

  تعاریف -1
  باشد:کار رفته است به شرح زیر میهایی که در این دفترچه بههاي مربوط به برخی از اصطالحتعریف

ــامل آموزش ) نظام آموزش مهارتی:1-1 ــت که با هدف ارتقا و انتقال دانش کار و فناوري، بهنظام آموزش مهارت و فناوري ش ــغلی و هنگام کردن مهارتهایی اس هاي ش
شود را میاجهاي تکمیلی بین سطوح تحصیلی طراحی و هاي رسمی و آموزشوري در تمامی سطوح تحصیلی مهارت و فناوري به صورت آموزشافزایش مستمر و فزاینده بهره

غل، اي براي احراز شهاي شغلی و با تاکید بر اخالق حرفههاي آموزشی محیط کار، افراد را براساس استانداردها و صالحیتهاي آموزشی روز و ظرفیتو با استفاده از فناوري
  نماید.حرفه و کسب و کار تا سطح مطلوب تربیت می

سازي، هاي تحقیق، طراحی، نوآوري، بهینههاي نظري و عملی است که دانش، مهارت و نگرش دانشجو را در زمینهز آموزشاي اشامل مجموعه ) دوره مهندسی فناوري:2-1
  دهد.هاي شغلی ارتقا میهاي فنی حوزهریزي در بخشاجرا و برنامه

ــامل مجموعه اي:) دوره کارشــناســی حرفه3-1 ــجو را در زمینههاي نظري و عملی اســت که دانش، مهارت اي از آموزشش ــعه، و نگرش دانش هاي تحقیق، طراحی، توس
 دهد. هاي فرهنگی، هنري، اجتماعی و اقتصادي ارتقا میریزي، اجرا و ارزشیابی در بخشبرنامه

 شود که داراي مدرك تحصیلی، با ارزش کاردانی باشد.به شخصی اطالق می التحصیل دانشگاه:) فارغ4-1
  کاردانی مورد نظر است.  معدل مندرج در گواهینامه) معدل: 5-1

نام میانگین نمرات واحدهاي درسی گذرانده شده تا زمان ثبتالتحصیل خواهند شد، فارغ 31/6/92که حداکثر تا تاریخ براي دانشـجویان سـال آخر دوره کاردانی    تبصـره: 
را تهیه و در صورت » فرم تایید معدل مندرج در انتهاي این دفترچه« 2بایست فرم شماره اوطلبان میاین د اینترنتی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور مورد نظر است.

  محل قبولی ارایه نمایند. مراکز آموزشیقبولی به 
 نام شده باشد.ثبتو  هاي آموزش عالی اعم از دولتی و یا غیردولتی پذیرفتهها و موسسهشود که در یکی از دانشگاهبه شخصی اطالق می ) دانشجو:6-1
نامه ر آیینشده باشد و برابهاي آموزش عالی اعم از دولتی و یا غیردولتی پذیرفتهها و موسسهشود که قبال در یکی از دانشگاهبه شخصی اطالق می ) دانشجوي انصرافی:7-1

 بط تحویل داده باشد.مربوط نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام و فرم مربوط را پس از تکمیل به موسسه ذیر
در چهار گروه  1392کاربردي مهرماه سال -اي نظام آموزش مهارتی دانشـگاه جامع علمی مهندسـی فناوري و دوره کارشـناسـی حرفه    پذیرش دوره ) گروه آموزشـی: 8-1

 گردد.) برگزار می2(اصلی شامل: صنعت، کشاورزي، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر مطابق مندرجات جدول شماره  آموزشی
 شود. هاي مندرج در آن از چند زیرگروه آموزشی مجزا تشکیل میهر گروه آموزشی براساس ماهیت رشته ) زیرگروه آموزشی:9-1

 ).4دهد مطابق جدول شماره (کاربردي را تحت پوشش قرار می -هاي علمیشود که دستگاه متقاضی دورهبه سازمان، موسسه، وزارتخانه و ... اطالق می ) ارگان:10-1
ورت مستقیم صل و یا آزاد که بههاي آتی خود نسبت به رفع نیاز آموزشی نیروهاي شاغشود که با توجه به اهداف و برنامهبه تشکیالتی اطالق می ) دستگاه متقاضی:11-1

ماید. مطابق نکاربردي در مراکز مجري تحت پوشش اقدام به پذیرش دانشجو می -باشند، با کسب مجوز از دانشگاه جامع علمی یا غیرمسـتقیم با آن دستگاه در ارتباط می 
 ).4جدول شماره (

کاربردي رسیده است و  -آموزشی آن با اخذ مجوز اجراي دوره به تایید دانشگاه جامع علمی شـود که صـالحیت  اي اطالق میبه مرکز یا موسـسـه   ) مرکز آموزش:12-1
 ).4باشد. مطابق جدول شماره (کاربردي می -هاي علمیدوره مجري

 نام را انجام دهد.شود که یکایک مراحل مربوط به ثبتبه شخصی اطالق می ) داوطلب:13-1
 :مرکز یا موسسه آموزشی مجري رشته تحصیلی ساکن باشد. استان مورد نظرد که در شوبه شخصی اطالق می داوطلب بومی 

  ی خواهد شد.تلق» کان لم یکن«بایست پس از قبولی، مستندات الزم جهت تایید محل سکونت خود را ارایه نمایند، در غیر این صورت قبولی آنان کلیه داوطلبان بومی می
 :با  کار بوده و یا شغل ويکار نداشـته و یا در شـغلی غیر از رشته تحصیلی انتخابی مشغول به  نام اشـتغال به د که در زمان ثبتشـو به شـخصـی اطالق می   داوطلب آزاد

  ) مطابقت نداشته باشد.5مندرجات جدول شماره (
 :باشد.5مندرجات جدول شماره (سابقه کار مرتبط براساس  و داراي تجربه، کار داشتهرشته انتخابی مورد نظر اشتغال بهشود که در به شخصی اطالق می داوطلب شاغل (  

  
  تذکرات مهم:

   توانند از سهمیه شاغل مراکز آموزشی ) تطبیق ندارد، نمی5ها با تعاریف ذکر شده در جدول شماره (کار داشـته ولی شرایط آن بدیهی اسـت داوطلبانی که اشـتغال به
  گردد.تلقی می» کان لم یکن«ها شدن، قبولی آنمندرج در این جدول استفاده نمایند و درصورت پذیرفته

 اقدام  )50تا  49(بایست براساس جداول شمارهمی) 48واحدهاي متقاضی مندرج در جدول شماره (هاي مختص شاغلین محلداوطلبان شاغل متقاضی کدرشته
  نمایند.
  باشد.می سالیکحداقل سابقه کار مرتبط براي متقاضیان سهمیه شاغل مراکز آموزشی  
 این دفترچه مستندات الزم را ارایه نمایند.5-3بایست مطابق مندرجات بند (داوطلبان شاغل می (  
 نماید با مستنداتی که در صورت قبولی از جانب داوطلب در هرگونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب در زمان درخواست پذیرش به سازمان سنجش اعالم می

  گردد.قبولی فرد می» ملغی شدن«موجب  نام ارایه خواهد شد،هنگام ثبت
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 شرایط پذیرش داوطلبان -2

  ) شرایط عمومی: 1-2
 .نداشتن عناد با نظام جمهوري اسالمی ایران  

  مصادیق عناد عبارتند از:توضیح: 
  مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسالمی ایران. )1
  هاي محارب.داشتن وابستگی تشکیالتی به گروهک )2
  ها.ها و یا عضویت در آن گروهکهاي محارب یا هواداري تشکیالتی از آنکمک مالی به گروهک پرداخت) 3
  تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی. )4
 .نداشتن فساد اخالقی  

  باشد.مصادیق فساد اخالقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا می توضیح:
  نام اتباع خارجیشرایط و ضوابط ثبت

  باشد:نام اتباع غیرایرانی مقیم ایران منوط به داشتن یکی از مدارك اقامتی یا شناسایی معتبر زیر میثبت  )1
  ماه اعتبار باشد.گذرنامه که داراي پروانه اقامت با حداقل شش )1-1
 دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوي نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران.) 2-1
  ، صادره از سوي اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.1392ژه اتباع غیرایرانی داراي اعتبار در سال کارت هویت وی) 3-1
  دار مرحله هشتم آمایش، صادره از سوي اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.برگ خروج از کشور مدت) 4-1
  .20 از 14داشتن معدل کل مدرك کاردانی حداقل ) 2

شدگان غیر ایرانی، مطابق مقررات سازمان سنجش در صورت مغایرت معدل اعالم شده به سازمان سنجش آموزش کشور با معدل مندرج در مدرك تحصیلی پذیرفتهتبصره: 
  آموزش کشور درخصوص این افراد اقدام خواهد شد.

بایست واجد شرایط و ضوابط اعالم شده فوق و نیز تابع مقررات آموزشی و دانشجویی موسسه می هاي تحصیلی منحصرااتباع غیرایرانی پذیرفته شـده در هریک از رشـته   )3
یر این خاب نموده باشند. در غآموزش عالی محل قبولی خود باشند و محل تحصیل خود را با توجه به شرایط و ضوابط مربوط و رعایت مناطق ممنوعه در هنگام تعیین رشته انت

  نام و ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.تلقی گردیده و از ثبت» ان لم یکنک«صورت قبولی آنان 
) مندرج در همین دفترچه درج گردیده است. شایان ذکر است اتباع غیرایرانی مقیم، 53جدول مناطق ممنوعه براي تردد و اقامت اتباع غیرایرانی در جدول شماره (: تذکر مهم

  باشند.این مناطق نمی مجاز به انتخاب رشته در
  شدگان (به استثناي همسر و فرزند داراي اقامت قانونی دانشجو) ندارد.جمهوري اسالمی ایران هیچگونه تعهدي درخصوص اقامت خانواده پذیرفته) 4
نام و ادامه تحصیل ت به کشور متبوع خویش نباشند، ثبتبه اسـتثناي دارندگان دفترچه پناهندگی سیاسی و آن دسته از دانشجویانی که بنا به دالیل موجه، قادر به عزیم ) 5

د. بنابراین باشها و مراکز آموزش عالی کشـور، منوط به انجام تشریفات قانونی خروج از کشور و اخذ گذرنامه با روادید تحصیلی معتبر می شـدگان در دانشـگاه  سـایر پذیرفته 
عالی  ها و مراکز آموزشاي که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تهیه و به دانشگاهنامهباشند برابر شیوهی نمیهاي واجد شـرایط قانونی که داراي گذرنامه تحصیل ورودي

 گردد. بدیهی است پس از انجام تشریفات قانونیسال تحصیلی به آنان مرخصی بدون احتساب در سنوات اعطا میکشـور ابالغ خواهد شـد، پذیرش اولیه شده و در اولین نیم  
  نام قطعی خواهد شد.سال بعدي طبق ضوابط از دانشجو ثبتخروج از کشور و صدور گذرنامه و اخذ روادید تحصیلی، در نیم

عات، الهایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی براي جمهوري اسالمی ایران نماید از جمله مهندسی فناوري اطالعات گرایش امنیت اطپذیرش اتباع غیر ایرانی در رشته) 6
مدیریت ایمنی و  اياي اطالعات نظامی، کارشناسی حرفهمهندسی فناوري اویونیک هواپیما، مهندسی فناوري صنایع شیمیایی، مهندسی فناوري مکانیک هواپیما، کارشناسی حرفه

  باشد.دا ممنوع میاي مدیریت حفاظت اطالعات اکیاي مدیریت سرمایه انسانی و کارشناسی حرفهحفاظت فیزیکی، کارشناسی حرفه
   اي نظام آموزش مهارتی دانشگاه  جامعمهندسـی فناوري و دوره کارشـناسی حرفه   فقط اتباع غیر ایرانی مقیم جمهوري اسـالمی ایران، مجاز به شـرکت در پذیرش دوره  ) 7

  باشند.می 1392کاربردي مهرماه سال  -علمی
ماه سال کاربردي مهر -اي نظام آموزش مهارتی دانشگاه  جامع علمیش دوره مهندسی فناوري و دوره کارشناسی حرفهنام و شرکت در پذیرکلیه اتباع خارجی متقاضی ثبت) 8

  www.sanjesh.orgنام با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس ، درصورت داشتن شرایط و ضوابط اعالم شده، الزم است در زمان ثبت1392
 13تکمیل اطالعات درخواسـتی اقدام نمایند. پس از تکمیل اطالعات مورد درخواست در سایت، به این دسته از داوطلبان یک کد پیگیري   و ورود به لینک مربوط نسـبت به 

  بینی شده است درج نماید.نام پیشتقاضانامه ثبت 14در محل مخصوصی که در بند  بایست این کد را دقیقارقمی داده خواهد شد که داوطلب می
  ) شرایط اختصاصی:2-2
   هاي آموزش عالی مورد تایید شوراي عالی انقالب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و یا وزارت بهداشت، درمان و ها و موسسهداشـتن مدرك کاردانی دانشـگاه

  اي وزارت آموزش و پرورش.هاي فنی و حرفهداشتن مدرك کاردانی پیوسته آموزشکدهپزشکی و یا 
  باشند.گردند مجاز به شرکت در این پذیرش میالتحصیل میفارغ 31/6/92دانشجویانی که تا تاریخ  تبصره:
  هاي کاردانی (دارندگان آموختگان معادل دورهحقیقات و فناوري، دانشریزي آموزش عالی وزارت علوم، تشوراي برنامه 17/11/88مورخ  748براساس مصوبه جلسه شماره

که دوره فوق با مجوز شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري برگزار شده باشد و مدارك معادل آنان مورد تایید وزارت مدارك معادل) به شرط آن
شدن سـازمان سنجش آموزش کشور براي ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی باالتر شرکت نمایند و در صورت پذیرفته  ریقاز طتوانند با همان مدرك معادل متبوع باشـد، می 

  ادامه تحصیل دهند.
 نام و نسبت هاي تحصیلی در این پذیرش ثبتتوانند برحسب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرك کاردانی خود و براساس عالقمندي به هریک از رشتهاوطلبان مید

   همین دفترچه انجام خواهد شد. 5صفحه  4پذیرش براساس ضوابط مندرج در بند  در ضمنبه انتخاب رشته مبادرت نمایند. 
قیت در نمایند در صورت موفنام و شرکت میآن دسته از داوطلبانی که بدون توجه به رشته تحصیلی و نوع مدرك کاردانی خود در یک یا چند زیرگروه آموزشی ثبت درضمن
 بگذرانند. نیاز یا جبرانی رشته قبولی را با نظر گروه آموزشی مربوط و مطابق با سرفصل برنامه مصوبالزم است کلیه دروس پیش ،پذیرش
  التحصیلی خود را به مرکز آموزش مربوط ارایه التحصیل شده باشند و مدارك فارغنام فارغشدن در زمان ثبتبایسـت در صـورت پذیرفته  دانشـجویان مقطع کاردانی می

  نمایند.
 5کاربردي براساس جدول شماره ( -داشتن سایر شرایط اختصاصی اعالم شده توسط هریک از مراکز آموزش تحت نظارت دانشگاه جامع علمی.(  
 هاي انتخابی.برخورداري از توانایی جسمی الزم متناسب با رشته  
 ) 2-3داشتن شرایط مربوط به وظیفه عمومی براي داوطلبان ذکور، طبق بند .(  
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  تذکرات مهم:
  باشند.کاربردي و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري می -دانشگاه جامع علمیکاربردي تابع قوانین، مقررات و ضوابط  -شدگان در مراکز آموزش علمیکلیه پذیرفته) 1
ــیل بپردازند که موافقتکارمندان دولت در صــورتی می )2 ــازمان متبوع خود، مبنی بر شــرکت در کالس توانند به تحص ــگاهنامه رســمی وزارتخانه یا س ها و ها، آزمایش

  کاربردي محل قبولی، ارایه نمایند. -نام به مرکز آموزش علمیر مدارك ثبتهاي دیگر دوران تحصیل را به همراه سایفعالیت
جویان با نامه انضباطی دانشهاي دولتی و یا غیردولتی تحصیل نماید. در صورت تخلف طبق آیینزمان در دو رشته یا دو مقطع در موسسههیچ دانشجویی مجاز نیست هم) 3

  وي رفتار خواهد شد.
  باشد.اول مجاز نمی سالنیمشدن در تغییر رشته، مرخصی تحصیلی و میهمان) 4
ها، دستورالعمل معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه که متعاقبا اعالم خواهد شد مالك عمل مراکز در مورد به حد نصـاب رسیدن تشکیل کالس ) 5

  باشد.آموزشی می
هاي مرکز محلوقت، مشاوره و یا سایر موارد مشابه مجاز نیستند کدرشتهبردي اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، شرکتی، قرارداد پارهکار -کارکنان مراکز آموزش علمی) 6

اهد شد و تلقی خو» کان لم یکن«قبولی آنان  کنند انتخاب نمایند و چنانچه این موضوع رعایت نگردد و در آن مرکز آموزشی قبول گردند،آموزشی را که در آن خدمت می
  هاي دیگر گردند.محلتوانند متقاضی تحصیل در آن کدرشته محل و یا کدرشتهوجه نمیبه هیچ

کاربردي از طریق سایت دانشگاه به -هاي مصوب دانشگاه جامع علمیها و سـرفصـل دروس رشته  ها، مقررات و ضـوابط آموزشـی، برنامه  ها، بخشـنامه نامهاخبار، آیین) 7
  باشد.قابل مشاهده می   www.uast.ac.irآدرس

  ) مقررات وظیفه عمومی: 3-2
  ند:براساس اعالم سازمان وظیفه عمومی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، داوطلبان مرد الزم است یکی از شرایط مشروحه زیر را داشته باش

  داشتن کارت پایان خدمت. )1
 کارت معافیت دایم (کفالت، پزشکی، ایثارگران و موارد خاص).داشتن  )2
نام کارت معافیت دایم (معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبري) را ارایه و قبل از آن، این قبیل مشـموالن باید پس از اعالم قبولی و در زمان ثبت  1354متولدین سـال   )3

 نمایند.
 که تغییر سن نداده باشند.ط اینو قبل از آن به شر 1342متولدین نیمه اول سال  )4
نام آنان در دانشـگاه قبل از تاریخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد، مشروط به  مشـموالن داراي برگه آماده به خدمت بدون غیبت که زمان پذیرش و ثبت  )5

 سال سپري نشده باشد.که از تاریخ فراغت در مقطع کاردانی تا زمان پذیرش در مقطع کارشناسی بیش از یکاین
باشد الزم است در تاریخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. بدیهی است در افرادي که تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولی دانشگاه می تبصره:

صورت غایب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصیل اهند شد. در غیر اینصورت قبولی در دانشگاه و داشتن سایر شرایط و ضوابط، جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خو
 نخواهند بود.

  شوند.در سنوات مجاز تحصیلی فارغ التحصیل می 31/6/1392دانشجویان سال آخر مقطع کاردانی که تا تاریخ  )6
سال اریخ فراغت از تحصیل تا زمان پذیرش در مقطع کارشناسی بیش از یکالتحصیل شده و از تالتحصـیالن مقطع کاردانی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی فارغ فارغ) 7

  نام در دانشگاه نیز وارد غیبت نشده باشند.سپري نشده و همچنین قبل از ثبت
  قطع باالتر نیستند.طول انجامیده، مجاز به ادامه تحصیل در مداوطلبانی که مدت تحصیل آنان در مقطع کاردانی بیش از سقف مجاز سنوات تحصیلی به تذکر:

  ها با ارایه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت باالترین مقام اجرایی سازمان مربوط براي ادامه تحصیل. ها و یا وزارتخانهکارکنان متعهد خدمت در سازمان )8
  اي ادامه تحصیل.کارکنان پایور شاغل در نیروهاي مسلح با ارایه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط بر) 9

  طالب علوم دینی دارنده مدرك معادل کاردانی مورد تایید و داراي معافیت تحصیلی حوزه. ) 10
هاي علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسـان و اصفهان تایید نمایند که طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه به  به شـرطی که مرکز مدیریت حوزه  تذکر:

ت تحصیلی یه معافین در دانشگاه نیز تحصیل کند، با همان معافیت تحصیلی حوزه، اشتغال به تحصیل وي در دانشگاه بالمانع است. بدیهی است هر موقع حوزه علمموازات آ
ی ید خود را در موعد مقرر جهت انجام خدمت معرفتواند به عنوان دانشجو از معافیت تحصیلی دانشگاه استفاده نماید و بااي را خاتمه یافته اعالم کند، مشمول دیگر نمیطلبه

  نامه حوزه علمیه مربوط را ارایه نمایند.باید موافقت سالنام در هر گونه دانشجویان براي ثبتنماید. این
اریخ خاتمه ماه از تتبار، حداکثر بیش از یکمشموالن داراي برگه معافیت موقت (پزشکی، کفالت و یا ...) در مدت اعتبار آن (بدون غیبت) که در صورت انقضاي مدت اع )11

  سال از تاریخ فراغت آنان در مقطع کاردانی نیز سپري نشده باشد.که بیش از یکمعافیت موقت سپري نشده باشد. مضافا مشروط به این
  التحصیل در مقطع کاردانی بدون غیبت اولیه.  کارکنان وظیفه فارغ )12

که از اعالم قبولی از سوي دانشگاه با ارایه گواهی اشتغال به خدمت از یگان مربوط و صدور مجوز تحصیل از سوي وظیفه عمومی به شرط این دسته از کارکنان پساین تذکر:
  دانشجوي اخراجی نبوده باشند براي ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد.

ارت نام در دانشگاه گواهی یا کباشند. لیکن باید پس از قبولی و موقع ثبتمی نامرسد مجاز به ثبتیان میبه پا 31/6/1392اي که خدمت آنان تا تاریخ کارکنان وظیفهتبصره: 
  پایان خدمت ارایه نمایند.

ها در صورتی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی انصراف داده و همچنین از تاریخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذیرش دانشجویان انصرافی سایر دانشگاه )13
  سال سپري نشده باشد.در دانشگاه و رشته جدید بیش از یک
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  تذکرات مهم: 
  باشند.ینام از آنان نمها مجاز به ثبتباشند و در صورت پذیرش در دانشگاه، مجوز تحصیلی براي آنان صادر نگردیده و دانشگاهمشموالن غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی )1
  باشند.ها تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دایم، مجاز به ادامه تحصیل نمیدانشجویان اخراجی دانشگاه )2
  .شودمعافیت تحصیل مجدد در همین مقطع صادر نمیالتحصیالن دوره کارشناسی دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغبراي  )3
ن سایر شرایط، تباشند. این دسته از کارکنان در صورت قبولی در دانشگاه در صورت نداشتن غیبت اولیه و داشمجاز به تحصیل همزمان با انجام خدمت نمی ،کارکنان وظیفه )4

  جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد.
  باشد.سال می 3مدت تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته حداکثر  )5

  سهمیه رزمندگان -3
  است اقدام نمایند:  آمدهزیر » پ«تا » الف« در بندهايشرایط خود که  توانند براساسرزمندگان می استفاده از سهمیه متقاضیاز داوطلبان هر یک 

به بســیجی  ورود رزمندگان و جهادگران داوطلبنامه اجرایی قانون ایجاد تســهیالت براي هاي چهارگانه ماده مذکور در آیینو تبصــره 1رزمندگانی که براســاس ماده  الف)
 علیه نبرد حق هايجبههعملیاتی  در مناطق داوطلبانه یا متناوب متوالی ) ماه6( شش حداقل 31/6/1367 لغایت 31/6/1359از تاریخ  عالیآموزش  ها و موسساتدانشـگاه 

ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا وزارت جهاد کشاورزي) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه  است اند، الزمحضـور داشـته   باطل
هایی یا وزارت جهادکشاورزي مورد تایید ن(سازمان بسیج مستضعفین) نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت رزمندگان اقدام نمایند

  قرار گیرد.
نسبت به  زمندگانداوطلبان متقاضـی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی الزم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه ر  تذکرمهم:

 شده درج نمایند. نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفتهرقمی از واحد مربوط اقدام و آن را در زمان ثبت 12دریافت کد پیگیري 
نام در هر پذیرش با مراجعه به واحد مربوط نسبت به باشد. لذا ضرورت دارد داوطلبان براي ثبترقمی براي هر پذیرش در هر سـال متفاوت می  12کد پیگیري  :1تبصـره  

  رقمی مخصوص همان پذیرش اقدام کنند. 12دریافت کد پیگیري 
  شود.می تعیین دفاع عالی شوراي باتمصو براساس عملیاتی مناطق :2تبصره
و  در جبهه نظامی هايها و ارگانها، سازمانوزارتخانه پرسنل خدمتی هايو ماموریت تعهدات و همچنین وظیفه و پاسداران سربازان در جبهه حضور یا خدمت مدت :3تبصره

  شود. نمی تلقی ، حضور داوطلبانهعالی موزشآ ها و موسساتدانشگاه دانشجویان ماهه 6 نیز طرح
 عهتشکیل پرونده  مراج محلهاي شهرستان تابعهواحدهاي  به تایید سهمیهبسیج) درصورت عدم مقاومت  رزمندگان (نیروي از سهمیهاستفاده متقاضـی   داوطلبان :4تبصـره  

 نمایند.
  فرزندان و همسران مربوط که منحصرا مدت حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده از این سهمیه نخواهند بود. :5تبصره 
  شوند.هاي مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمینیروهاي فعال بسیجی و بسیجیان عادي پایگاه: 6تبصره 

و باالتر، آزادگان و فرزندان و همسـران آنان و همچنین فرزندان و همسـران شهدا، مفقودین و اسرا براي استفاده از    %50 و باالتر، فرزند و همسـر جانبازان  %25جانبازان  ب)
  نام را عالمتگذاري نمایند و نیازي به مراجعه به سایت ایثار ندارند.سهمیه رزمندگان الزم است مورد ایثارگري مندرج در بند مربوط تقاضانامه ثبت

  شوند.باشند و شامل سهمیه رزمندگان نمیاین پذیرش، خانواده محترم شهدا (خواهر و برادر شهید) داراي سهمیه نمیدر تبصره: 
ه ماه ناپیوست 9ماه پیوسته و یا  6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران که از تاریخ  پ)

اند، با تایید باالترین مقام هریک از نیروهاي مسلح (ستاد ارتش جمهوري اسالمی صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشتهعالوه بر میزان موظفی شرکت در عملیات به
فاده نمایند. توانند از مزایاي این قانون استل نیروهاي مسلح) میایران، ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیروي انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و ستاد ک

عد از زمان نان بتوانند ابتدا به واحدهاي تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان در پذیرش مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطالعات آاین قبیل افراد می
  مهوري اسالمی ایران مورد تایید نهایی قرار گیرد.نام توسط ستاد کل نیروهاي مسلح جثبت

   تذکرات مهم:
  و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا وزارت جهاد کشاورزي) مراجعه  %25با درصد جانبازي حداقل جانبازان

نام، توسط ستاد مشترك سپاه و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت و با ارایه کارت جانبازي و یا آزادگی، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تکمیل نمایند، تا آمار
افه صد جانبازي و مدت اسارت اضپاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزي مورد تایید نهایی قرارگیرد و درگزینش نهایی به مدت جبهه معادل شده با در

 11گذاري بند رقمی از ارگان سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) ندارند و مالك شناسایی آنان همان عالمت 12پیگیري گردد. این قبیل داوطلبان نیازي به دریافت کد 
  باشد.تقاضانامه می

  مصوب  عالیآموزش  ها و موسساتگاهدانشـ  به بسـیجی داوطلب  و جهادگران ورود رزمندگان براي ایجاد تسـهیالت قانون  اجرایینامه آیین 10ماده  2تبصـره   براسـاس
رزمندگان  با سهمیه نوبت بعد یک به 1368 از سال که ، داوطلبانیاسالمی شوراي محترم مجلس 11/9/71مذکور مصوب  قانون وزیران و قانون اصالح هیئت محترم 18/2/1368

 توانند در اینباشند، با توجه به بند فوق میباطل  علیه نبرد حق هايدر جبهه حضور داوطلبانه ماه 12 مدت حداقل داراي که اند، در صورتیشده پذیرفته هاي وروديدر پذیرش
  .رزمندگان در این پذیرش را نخواهند داشت از سهمیه استفاده حق صورت نمایند. در غیر این رزمندگان شرکت پذیرش با سهمیه

 از سهمیه استفاده اند الزم است برايکرده شرکتگذشته  سنواتکاربردي  -هاي دانشگاه جامع علمییط که با استفاده از سهمیه رزمندگان در پذیرشواجد شرا داوطلبان 
  گردند.ینش میرزمندگان در این پذیرش طبق توضیحات فوق عمل نمایند. ضمنا کلیه داوطلبان شاهد و ایثارگر در این پذیرش در سهمیه رزمندگان گز

شده باشند، طبق  کاربردي پذیرفته –با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی که از داوطلبانی دسته آن تبصره:
  ضوابط حق استفاده از سهمیه رزمندگان در این پذیرش را نخواهند داشت.
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  وروش گزینش دانشج -4
هاي سهمیه ومرتبط بودن رشته تحصیلی کاردانی با رشته انتخابی دل کل مندرج در گواهینامه کاردانی، هاي تحصیلی براساس معمحلگزینش دانشـجو در هریک از کدرشته 

اوطلبان دگیرد. کاربردي و مصوبات مربوط صورت می -هاي عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی آزاد، شاغل، رزمندگان، بومی بودن و با توجه به صالحیت
در اولویت پذیرش در آن زیرگروه شد زیرگروه آموزشی مربوط باهاي تحصیلی مندرج در عناوین رشته مرتبط با) 2مطابق جدول شماره (که مدرك کاردانی آنان سهمیه آزاد 

لذا پیشنهاد د. یاببا اولویت یکسان به داوطلبان سهمیه آزاد با مدرك کاردانی غیرمرتبط اختصاص می ،در ضمن ظرفیت باقیمانده در هر کدرشته محلگیرند. آموزشی قرار می
شتن داوطلبان سهمیه شاغل صرفا در یک زیرگروه آموزشی با دامرتبط با رشته تحصیلی مقطع کاردانی خود اقدام نمایند.  هايشود داوطلبان نسبت به انتخاب کدرشته محلمی

  هاي کاردانی مرتبط با همان زیرگروه آموزشی پذیرش خواهند شد. رشته
  باشد. مرکز آموزشی ضروري مینام توسط دانشجو به بدیهی است براي هریک از موارد فوق ارایه مستندات مربوط در زمان ثبت

  متمرکز به شرح زیر انجام خواهد شد:گزینش دانشجو به یکی از دو روش متمرکز و نیمه
  الف) روش متمرکز:

ه هر اختصاص داده شده بهاي ها و ظرفیتهاي انتخابی آنپذیرد با توجه به امتیاز کل داوطلبان، اولویتها به روش متمرکز صورت میهایی که پذیرش در آنمحلدر کدرشته
  گردد.اعالم می   www.sanjesh.orgشدگان نهایی استخراج و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرسسهمیه، فهرست پذیرفته

  متمرکز:ب) روش نیمه
شدگان چند متمرکز براساس امتیاز کل و از بین معرفیهایی که نیاز به اقداماتی نظیر مصاحبه یا آزمون عملی دارند، گزینش نهایی داوطلبان به صورت نیمهمحلدر کدرشـته 

هاي مذکور الزم است براساس محلشـدگان کدرشته رفیگیرد. لذا معهاي عمومی آنان انجام میبرابر ظرفیت پس از انجام مصـاحبه یا آزمون عملی و با توجه به صـالحیت  
شود براي انجام مراحل فوق به منتشر می  www.sanjesh.orgبرنامه زمانی که به همراه فهرسـت اسـامی آنان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس   

  ) مراجعه نمایند. بدیهی است گزینش نهایی براساس نتیجه مصاحبه یا آزمون عملی انجام خواهد شد.4جدول شماره (هاي اعالم شده مندرج در نشانی
  مشخص شده است. ) با عالمت 47تا  6متمرکز در جداول شماره (هاي نیمهمحلکدرشته تذکر:

  نام ثبت -5
  موقع و در مهلت مقرر انجام دهد: داوطلب شرکت در این پذیرش باید یکایک اقدامات زیر را به )1-5

  www.sanjesh.orgمراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس  الف)
  نام از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور.دریافت دفترچه راهنماي ثبت ب)
اشد، با مراجعه به بها فعال میهاي عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آننام به صـورت اینترنتی. داوطلبان الزم اسـت به وسـیله کارت   پرداخت هزینه ثبت پ)

  نام اقدام نمایند.سبت به ثبتنام شرکت در پذیرش، ن(یکصد و چهل و چهار هزار) ریال به عنوان وجه ثبت 000/144سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 
  نام.آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت ت)

شور به زمان سنجش آموزش کپس از مطالعه دفترچه راهنماي پذیرش در این دوره و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط پذیرش، داوطلب باید با مراجعه به سایت اینترنتی سا
وزش اي نظام آمنام اقدام نماید. الزم به توضیح است که دفترچه راهنماي پذیرش دوره مهندسی فناوري و دوره کارشناسی حرفهنسبت به ثبت www.sanjesh.orgآدرس 

نام اینترنتی در سایت سازمان سنجش نام و اقدامات الزم براي انجام ثبتبراي ثبت و همچنین نحوه ورود به سایت 1392کاربردي مهرماه سال  -مهارتی دانشگاه جامع علمی 
  آموزش کشور آمده است.

  نام: ) تاریخ ثبت2-5
 شنبه سهاز روز  1392کاربردي مهرماه سال  -جامع علمیاي نظام آموزش مهارتی دانشگاه هنام جهت شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوري و دوره کارشناسی حرفثبت

  پذیرد.پایان می 28/5/92آغاز و در روز دوشنبه مورخ  22/5/92مورخ 
  نام: ) مدارك الزم براي ثبت3-5
 .کارت اعتباري حاوي اطالعات نام کاربري و رمز عبور  

  نام به مراکز آموزشی ذیربط ارایه نمایند.پس از قبولی در زمان ثبتبایست اصل مدارك زیر را نزد خود نگاه داشته و کلیه داوطلبان می
  پیکسل) اسکن نموده و فایل آن را براي  220× 300عکس اسکن شده: داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات ذکر شده در سایت این سازمان (فایل

  نام اینترنتی آماده نماید.ارسال از طریق برنامه ثبت
  عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.تبصره: 
 .گواهینامه پایان تحصیالت مقطع کاردانی  
 این دفترچهمندرج در  1شماره نمایند (فرم شده استفاده از سهمیه شاغل براي داوطلبانی که شاغل بوده و از سهمیه شاغل در رشته متناسب استفاده میفرم تکمیل.(  
 ین فیش حقوقی یا قرارداد همکاري براي متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل.آخر  
 مندرج در این دفترچه). 2التحصیالنی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیالت براي آنان صادر نشده است (فرم شماره فرم تاییدیه معدل جهت فارغ  
 مستندات الزم جهت تایید محل سکونت براي داوطلبان بومی.  
  

  تذکرات مهم:
  مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.) 1
  عهده داوطلب خواهد بود.شده فرم تقاضانامه بهمسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل) 2
  کار گیرد.را بهباشد، بنابراین داوطلب باید در زمان تکمیل اطالعات تقاضانامه نهایت دقت مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نمی) 3
مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده و یا واجد یکی از شرایط و شدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...) نام، پذیرفتهاي از پذیرش (ثبتهر موقع در هر مرحله) 4

  محروم خواهد شد.باشد، از ادامه تحصیل ضوابط مندرج در این دفترچه نمی
  نام الکترونیکی (اینترنتی) از کلیه صفحات، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارد.از پایان ثبتبایست پس ) داوطلب می5
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  هاي آموزشی چهارگانه راهنماي انتخاب رشته تحصیلی براي گروه -6
) آمده است، منحصرا 5و  2که در جداول شماره (هاي تحصیلی و با توجه به شرایط اختصاصی هر یک از مراکز آموزشی هر داوطلب براساس میزان عالقمندي خود به رشته

  نماید.تواند در یکی از چهار گروه آموزشی اصلی شامل: صنعت، کشاورزي، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر برابر ضوابط شرکت می
رتبط هاي تحصیلی کاردانی معناوین رشتهنماید. مشخص مید پذیرش هاي کاردانی مرتبط مورو کد رشته هاي تحصیلی) گروه و کد زیرگروه آموزشی و رشته2جدول شماره (

) تعریف شاغل و شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی 5در جدول شماره ( .) درج شده است3در جدول شماره (مورد پذیرش بر حسـب گروه و زیرگروه آموزشی  
محل و عنوان رشته، ظرفیت پذیرش اعم از آزاد و شاغل، کد اشتغال و نیز ) این دفترچه معرف کدرشته47تا  6مراکز آموزشـی درج شـده است. مندرجات جداول شماره (  

  باشد.شهر و مرکز آموزشی می هاي آموزشی چهارگانه براساس استان،هاي گروهمحلجنس پذیرش هریک از کدرشته
 هاي گروه آموزشی کشاورزي، جداول شماره محل) مربوط به کدرشته24تا  17، جداول شماره (هاي گروه آموزشی صنعتمحل) مربوط به کدرشـته 16تا  6جداول شـماره ( 

هاي گروه آموزشی فرهنگ و هنر محل) مربوط به کدرشته47تا  35هاي گروه آموزشـی مدیریت و خدمات اجتماعی و جداول شـماره (  محل) مربوط به کدرشـته 34تا  25(
  باشد.می

  آزاد و شاغل، الزم است در انتخاب رشته به نکات زیر توجه نمایند:کلیه داوطلبان اعم از 
 مربوط به مرکز آموزش آن 5محل مورد عالقه در داخل تقاضانامه، به شرایط اختصاصی مندرج در جدول شماره (شود قبل از درج کدرشتهبه کلیه داوطلبان توصیه می ،(

  محل، توجه نمایند.کدرشته
 باشد.محل داوطلبان برحسب عالقه آنان میب کدرشتهترتیب اولویت انتخا  
 ) را در تقاضانامه درج نمایند. 9999کد بایست می درج نشده است) 3داوطلبانی که کد و نام رشته تحصیلی دوره کاردانی آنان در جدول شماره  
 ند آن باشتوجه نمایند و چنانچه واجد شرایط می محل مورد تقاضـا و نیز جنسیت مورد پذیرش آن بایسـت به ظرفیت پذیرش شـاغل و آزاد کدرشـته   کلیه داوطلبان می

  محل را انتخاب نمایند.کدرشته
 آموزشی مطابق جدول  گروهدر یک  صرفاهاي تحصیلی موجود، رشته ) کدرشته محل (در صورت وجود) از بین کلیه20مجاز به انتخاب حداکثر بیسـت (  داوطلب آزاد

) با 2داوطلبان آزاد مطابق جدول شماره (مدرك کاردانی چنانچه  هاي داوطلب حذف خواهد شد.باشد. در صورت انتخاب از چند گروه آموزشی، تمامی انتخاب) می2شماره (
  گیرند. باشد در اولویت پذیرش در آن زیرگروه آموزشی قرار می مرتبط مربوطهاي تحصیلی مندرج در زیرگروه آموزشی عناوین رشته

 آموزشی مطابق جدول  زیرگروهدر یک  صرفاهاي تحصیلی موجود، ) کدرشته محل (در صورت وجود) از بین کلیه رشته20مجاز به انتخاب حداکثر بیست ( داوطلب شاغل
در یک زیرگروه توانند مین شاغل صرفا اداوطلبدر ضمن  هاي داوطلب حذف خواهد شد.یرگروه آموزشـی، تمامی انتخاب باشـد. در صـورت انتخاب از چند ز  ) می2شـماره ( 

  . انتخاب رشته نمایندهاي کاردانی مرتبط با همان زیرگروه آموزشی شتهرآموزشی با داشتن 
 توجه نمایند و 5شته از مراکز آموزشی، به تعریف شاغل آن مرکز مندرج در جدول شماره (شود هنگام انتخاب ربه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه شاغل توصیه می (

  باشند، اقدام به انتخاب آن کدرشته محل نمایند.چنانچه از نظر مرکز آموزشی ذیربط شاغل می
 گردد.قی میتل» کان لم یکن«صورت پذیرش ایشان هاي تحصیلی مرتبط با زمینه شغلی خود انتخاب نمایند، در غیر اینبایست صرفا از رشتهداوطلبان شاغل می  
   در سایر مراکز  جود رشته مرتبطدر صورت وباشد، می 98الی  10) یکی از کدهاي 5ها براسـاس تعاریف مندرج در جدول شماره ( داوطلبان شـاغلی که کد اشـتغال آن

هاي گردد که در دستگاهشاغل به فردي اطالق می :99تعریف شاغل کد اشتغال توانند از آن مراکز آموزشی نیز انتخاب رشته نمایند. براساس ، می99آموزشی با کد اشتغال 
  کار باشد.سال سابقه کار مرتبط داشته و مشغول بهاقل یکها اعم از دولتی یا غیردولتی در حرفه منطبق با رشته انتخابی حداجرایی و شرکت

 مثال انتخاب رشته:
 16تا  6هاي این گروه آموزشی که در جداول شماره (تواند از کدرشته محل)، می2پس از انتخاب گروه آموزشـی صنعت از جدول شماره (  داوطلب آزاد عنوان مثال:به (

حل را (در صورت وجود) براساس عالقه و با توجه به جنس پذیرش به ترتیب اولویت انتخاب نماید. انتخاب رشته از دیگر جداول ) کدرشته م20آمده است، حداکثر بیست (
خابی مرتبط ) عنوان و کد رشته دوره کاردانی خود را که با زیرگروه آموزشی انت3و  2جداول شماره (بایست براساس در ضمن داوطلب می باشد.براي این داوطلب غیرمجاز می

  باشد مشخص نماید.می
 هاي نماید. سپس با مراجعه به کدرشته محلرا انتخاب می 601)، زیرگروه آموزشی 2پس از انتخاب گروه آموزشی صنعت از جدول شماره ( داوطلب شاغل عنوان مثال:به

) 5کدرشته محل را (در صورت وجود) که براساس تعاریف مندرج در جدول شماره () 20) آمده است، حداکثر بیست (6مربوط به این زیرگروه آموزشی که در جدول شماره (
در  باشد.باشد و نیز با توجه به جنس پذیرش به ترتیب اولویت انتخاب نماید. انتخاب رشته از دیگر جداول براي این داوطلب غیرمجاز میمرتبط با زمینه شـغلی ایشـان می  

  باشد مشخص نماید.) عنوان و کد رشته دوره کاردانی خود را که با زیرگروه آموزشی انتخابی مرتبط می3و  2شماره (بایست براساس جداول ضمن داوطلب می
  

  تذکرات بسیار مهم:
اعالم شده از سوي داوطلب به هردلیل از جمله: ورود اشتباه معدل کل یا عدم آگاهی داوطلب از معدل صحیح کاردانی  مغایرت در معدل کل کاردانیمسئولیت هرگونه  )1

  گردد.تلقی می» کان لم یکن«شدن قبولی فرد یا معدل مندرج در گواهینامه کاردانی متوجه خود وي بوده و در صورت پذیرفته
  گردد.تلقی می» کان لم یکن«خود را به مرکز آموزش ذیربط ارایه نماید. در غیر این صورت قبولی وي  گواهی معتبر کاردانینام بایست در زمان ثبتداوطلب می )2
  گردد.میتلقی  »کان لم یکن«باشد. در غیر این صورت قبولی وي شغلی از گروه آموزشی مربوط به خود میهاي مرتبط با زمینهداوطلب شاغل صرفا مجاز به انتخاب رشته )3
 نام دقیقا مشخص نمایند. در صورت مغایرت سهمیه انتخابی، قبولیبایست نوع سهمیه خود را در تقاضانامه ثبتمتقاضیان استفاده از سهمیه شاغل، آزاد و رزمندگان می) 4

  گردد.تلقی می» کان لم یکن«آنان 
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  زش مهارتی  اي نظام آمومهندسی فناوري و دوره کارشناسی حرفه شهریه دوره -7

نظام اي مهندسی فناوري و دوره کارشناسی حرفه شدگان دورهشهریه و نحوه پرداخت آن براي پذیرفتهکاربردي مبناي محاسبه  –برابر مصوبه هیات امناي دانشگاه جامع علمی 
  باشد.) می1به شرح جدول شماره ( 1392کاربردي مهرماه سال  -آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی 

 
 1392هاي آموزشی چهارگانه براي دانشجویان ورودي مهرماه سال اي گروهمهندسی فناوري و دوره کارشناسی حرفه ): شهریه دوره1جدول شماره (

  گروه آموزشی

شهریه ثابت 
هر ترم در 
  طول دوره

  (ریال)

  شهریه متغیر
  دروس پایه، اصلی و تخصصی  دروس عمومی

  واحد نظري
  (ریال)

  واحد عملی
  (ریال)

  واحد نظري
  (ریال)

واحد 
  آزمایشگاهی

  (ریال)

واحد کارگاهی 
  و پروژه

  (ریال) 

و  بینیواحد کار *
  کارورزي 

  (ریال)
  000/500  000/500  400/236  600/147  400/188  200/115  400/660/2  صنعت

  000/500  000/500  400/164  800/112  400/188  200/115  000/088/2  کشاورزي
  000/500  000/500  600/177  000/108  400/188  200/115  800/122/2  اجتماعی مدیریت و خدمات

  000/500  000/500  600/177  800/118  400/188  200/115  600/301/2  فرهنگ و هنر
خدمات آموزشی، فرهنگی و فوق عنوان سرانه  ریال به 000/300سال تحصیلی مبلغ بایست در هر نیمشدگان میبراساس مصوبه هیات امناي دانشگاه پذیرفته تذکر:

  به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه واریز نمایند. 2178699003006اي، به حساب شماره برنامه و خدمات مشاوره
  مذکور قابل دریافت است. ترممستقل، یک شهریه ثابت براي  ترمدر صورت ارایه دوره کارورزي در یک  *

  
  باشد.) می1از کل شهریه ثابت و متغیر براساس جدول شماره ( ٪15حق نظارت دانشگاه  
  جویان اعالم و براي همه دانششهریه ثابت اعالم شده براي طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر در هر سال تحصیلی توسط هیات امناي دانشگاه

  شود.اجرا می
 شود و در صورتی که زمان انصرافبازگردانده نمیباشد،  واحد مهلت حذف و اضافهها بعد از شهریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل، چنانچه انصراف از تحصیل آن 

  شود.نمیقابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت بازگردانده  ترماز تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد، فقط شهریه متغیر آن 
  باقیمانده از دانشجویان منصرف از تحصیل مجاز نیست. هايسالنیمدریافت وجه بابت  تبصره:

  تذکر مهم:
 85%    باقیمانده به عنوان حق نظارت دانشگاه به حساب غیرقابل  %15به حسـاب مرکز و  ) 1مطابق مندرجات جدول شـماره ( از کل شـهریه (ثابت و متغیر) هر دانشـجو

  گردد.دانشگاه به طور جداگانه و در قالب دو فیش بانکی واریز میبرداشت 
 گردد.شده واریز به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه توسط پذیرفته 2178699003006بایست به حساب سیبا شماره مبلغ حق نظارت می  

  
 از  هاي تحصیلی دانشجویانو فناوري، پرداخت وام شهریه به منظور کمک تامین بخشی از هزینه براساس قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات

  باشد.طریق مراکز آموزشی مربوط امکان پذیر می
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  هاي کاردانی مرتبطو کدرشته 92 سال مهرماهاي هاي مهندسی فناوري و کارشناسی حرفهدوره تحصیلی هايرشته عناوین آموزشی، زیرگروه کد گروه،): 2( شماره جدولادامه 
گروه 

 آموزشی
کد زیرگروه 

 آموزشی
   ايهاي مهندسی فناوري و کارشناسی حرفههدور هاي تحصیلیعناوین رشته

  تواند انتخاب نمایدکه داوطلب می
  مرتبط کاردانی هايرشته کد

  3 شماره جدول مطابق پذیرش مورد
صنعت

 

601 

 مهندسی مخابراتی، هايسـیستم  از برداريبهره - ICT اطالعات و ارتباطات فناوري مهندسـی 
 - ICT اطالعات و ارتباطات فناوري مهندســی دیتا، - ICT اطالعات و ارتباطات فناوري

 فناوري مهندسی نوري، مخابرات - ICT اطالعات و ارتباطات فناوري مهندسی سیار، مخابرات
 ندســیمه مترو، برق فناوري مهندســی پیما،هوا اویونیک فناوري مهندســی صــنعتی، الکترونیک

 کنترل ناوريف مهندسی دقیق، ابزار - کنترل فناوري مهندسی مترو، کنترل و سیگنالینگ فناوري
 تروم مخابرات فناوري مهندسی ثابت، شبکه هايسوئیچ - مخابرات فناوري مهندسی فرایند، -

 1016 ـ 1015 ـ 1014 ـ 1013 ـ 1012 ـ 1005
 1027 ـ 1026 ـ 1025 ـ 1020 ـ 1018 ـ 1017
 1033 ـ 1032 ـ 1031 ـ 1030 ـ 1029 ـ 1028
 1081 ـ 1054 ـ 1046 ـ 1045 ـ 1042 ـ 1034
 1169 ـ 1168 ـ 1167 ـ 1084 ـ 1083 ـ 1082

  1201 ـ 1170

602  
 - تولید و ساخت فناوري مهندسی جوش، فناوري مهندسـی  جوش، بازرسـی  فناوري مهندسـی 

 ذوب - متالورژي فناوري مهندســی فلزي، معدنی مواد فراوري فناوري مهندســی ســازي،قالب
  فلزات

 1088 ـ 1087 ـ 1086 ـ 1068 ـ 1061 ـ 1002
 1131 ـ 1130 ـ 1118 ـ 1117 ـ 1090 ـ 1089
 1157 ـ 1156 ـ 1155 ـ 1154 ـ 1153 ـ 1152

  1198 ـ 1166

 ی،چین و کاشی - سرامیک فناوري مهندسی سـیمان،  کارخانجات برداريبهره فناوري مهندسـی   603
  زیرزمینی معادن استخراج - معدن فناوري مهندسی

 1010 ـ 1009 ـ 1008 ـ 1007 ـ 1006 ـ 1001
 1096 ـ 1075 ـ 1071 ـ 1062 ـ 1043 ـ 1011
 1145 ـ 1144 ـ 1111 ـ 1110 ـ 1109 ـ 1108

  1171 ـ 1162 ـ 1151 ـ 1150 ـ 1146

604  
 و راحیط فناوري مهندسی بنادر، تجهیزات فناوري مهندسی باالبرها، و آسانسور فناوري مهندسی

 فناوري مهندسی برودتی، و حرارتی تاسیسات - مکانیک فناوري مهندسی صنعتی، کشـی نقشـه 
 مهندسی افزار،ماشین - مکانیک فناوري مهندسی راهداري، و راهسازي آالتماشین - مکانیک
  اهواپیم مکانیک فناوري مهندسی مترو، مکانیک فناوري مهندسی خودرو، مکانیک فناوري

 1048 ـ 1047 ـ 1041 ـ 1040 ـ 1039 ـ 1038
 1085 ـ 1076 ـ 1065 ـ 1053 ـ 1050 ـ 1049
 1161 ـ 1160 ـ 1158 ـ 1149 ـ 1121 ـ 1091
 1176 ـ 1175 ـ 1173 ـ 1165 ـ 1164 ـ 1163
 1182 ـ 1181 ـ 1180 ـ 1179 ـ 1178 ـ 1177

  1194 ـ 1193 ـ 1190 ـ 1185 ـ 1183

605  

ــی ورزشــی، آنالیز - اطالعات فناوري مهندســی  اطالعات، امنیت - اطالعات فناوري مهندس
 تجارت - اطالعات فناوري مهندســی وب، تحت نویســیبرنامه - اطالعات فناوري مهندســی

ــی الکترونیک، ــهرداري، در ايرایانه خدمات - اطالعات فناوري مهندس ــی ش  فناوري مهندس
 فناوري مهندسی اطالعات، فناوري - اطالعات فناوري مهندسی وب، صفحات طراحی - اطالعات

  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی رایانه، افزاريسخت هايسیستم

  1187 ـ 1159 ـ 1148 ـ 1147 ـ 1094 ـ 1052

 رلکنت - زیست محیط فناوري مهندسـی  پسـماند،  بازیافت - زیسـت  محیط فناوري مهندسـی   606
  هاآالینده

  گروه آموزشی هاي کاردانی مرتبط با همه کدرشته
  صنعت

607  

 هايسازه فناوري مهندسـی  راهداري، فناوري مهندسـی  آهن،راه برداريبهره فناوري مهندسـی 
 عمران فناوري مهندسی شهري، نقل و حمل - عمران فناوري مهندسی آهن،راه و مترو زیرزمینی

ــی آهن،راه ابنیه و خط - ــازي، - عمران فناوري مهندس  - عمران فناوري مهندســی راهس
 طراحی - معماري فناوري مهندسی برداري،نقشه - عمران فناوري مهندسـی  سـازي، سـاختمان 

  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري فناوري مهندسی ورزشی، اماکن و فضاها

 1073 ـ 1072 ـ 1066 ـ 1037 ـ 1021 ـ 1004
 1093 ـ 1092 ـ 1080 ـ 1079 ـ 1078 ـ 1077
 1137 ـ 1136 ـ 1135 ـ 1134 ـ 1133 ـ 1095
 1172 ـ 1142 ـ 1141 ـ 1140 ـ 1139 ـ 1138

  1197 ـ 1196 ـ 1195 ـ 1192 ـ 1191

608  
 غنرو صنعت - غذایی صنایع فناوري مهندسی آرد، صنعت - غذایی صـنایع  فناوري مهندسـی 
 نایعص فناوري مهندسی شکالت، و شیرینی صنعت - غذایی صـنایع  فناوري مهندسـی  خوراکی،

 فناوري مهندسی کنسرو، و کمپوت صنعت ـ غذایی صنایع فناوري مهندسی قند، صنعت ـ غذایی
  خمیري هايفراورده ـ غذایی صنایع

 1114 ـ 1113 ـ 1099 ـ 1057 ـ 1056 ـ 1055
  1124 ـ 1123 ـ 1119 ـ 1115

 1104 ـ 1103 ـ 1102 ـ 1098 ـ 1097 ـ 1036  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  609
  1122 ـ 1120 ـ 1112

  1035  خودرو تامین زنجیره و لجستیک فناوري مهندسی  610
  1023 ـ 1022  مترو ایمنی فناوري مهندسی  611

کشاورزي
  

701  
 فناوري سیمهند آبخیزداري، - طبیعی منابع فناوري مهندسی تلفیقی، جنگلداري فناوري مهندسی

ــی بیابانی، مناطق احیا - طبیعی منابع  هاياركپ و کاريجنگل - طبیعی منابع فناوري مهندس
 منابع وريفنا مهندسی طبیعی، منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع فناوري مهندسی جنگلی،
  جغرافیایی اطالعات هايسامانه - طبیعی منابع فناوري مهندسی چوب، زراعت - طبیعی

  2071 ـ 2054 ـ 2053 ـ 2052 ـ 2002 ـ 2001

702  
 زینتی، گیاهان و گل - باغبانی فناوري مهندسی اي،گلخانه تولیدات - باغبانی فناوري مهندسـی 
ــی ــی معطر، و دارویی گیاهان - باغبانی فناوري مهندس  ذرت، تولید - زراعت فناوري مهندس
  آفات تلفیقی مدیریت - پزشکیگیاه فناوري مهندسی

 2026 ـ 2025 ـ 2024 ـ 2023 ـ 2010 ـ 2009
 2040 ـ 2039 ـ 2038 ـ 2036 ـ 2035 ـ 2032
 2046 ـ 2045 ـ 2044 ـ 2043 ـ 2042 ـ 2041
 2063 ـ 2051 ـ 2050 ـ 2049 ـ 2048 ـ 2047

  2074 ـ 2066 ـ 2065

703  
 حیوانات علوم ايحرفه کارشـناسی  دامی، منشـا  با غذایی مواد بهداشـت  ايحرفه کارشـناسـی  
 - دامپروري فناوري مهندسی طیور، صنعتی پرورش - دامپروري فناوري مهندسی آزمایشگاهی،

 اوريفن مهندسی دام، خوراك فراوري و تولید - دامپروري فناوري مهندسی گاو، صنعتی پرورش
  عسل زنبور محصوالت فراوري و تولید - دامپروري

 2016 ـ 2015 ـ 2014 ـ 2013 ـ 2006 ـ 2005
 2033 ـ 2021 ـ 2020 ـ 2019 ـ 2018 ـ 2017

  2075 ـ 2069 ـ 2058 ـ 2037 ـ 2034

  2073 ـ 2068 ـ 2030 ـ 2029 ـ 2028  باغی و زراعی هايماشین تولید و ساخت - کشاورزي هايماشین فناوري مهندسی  704

 و یزهکش - آبیاري فناوري مهندسی کشاورزي، آب مصرف و توزیع - آبیاري فناوري مهندسی  705
  2055 ـ 2012 ـ 2011  خاك بهسازي

 - اییغذ صنایع فناوري مهندسی کشاورزي، محصوالت - بنديبسته صـنایع  فناوري مهندسـی   706
  2067 ـ 2062 ـ 2061 ـ 2060 ـ 2056 ـ 2027  گوشتی هايفراورده و گوشت - غذایی صنایع فناوري مهندسی لبنی، هايفراورده و شیر
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  هاي کاردانی مرتبطو کدرشته 92 سال مهرماهاي هاي مهندسی فناوري و کارشناسی حرفهدوره تحصیلی هايرشته عناوین آموزشی، زیرگروه کد گروه،): 2( شماره جدولادامه 
گروه 

 آموزشی
کد زیرگروه 

 آموزشی
   ايهاي مهندسی فناوري و کارشناسی حرفههدور هاي تحصیلیعناوین رشته

  تواند انتخاب نمایدکه داوطلب می
  مرتبط کاردانی هايرشته کد

  3 شماره جدول مطابق پذیرش مورد
کشاورزي

  2072  باغی و زراعی مکانیزاسیون - کشاورزي مکانیزاسیون فناوري مهندسی  707  

  2059 ـ 2004 ـ 2003  کشاورزي مخاطرات مدیریت ايحرفه کارشناسی  708

مدیریت
 و 

خدمات
 

اجتماعی
  

801  
 و اصالح ايحرفه کارشناسی اعتیاد، از پیشگیري - اجتماعی شناسیآسیب ايحرفه کارشـناسی 

 ماعیاجت مددکاري ايحرفه کارشناسی خانواده، - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی تربیت،
 ايهحرف کارشناسی اجتماعی، اورژانس مراکز - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی کودك، -

  ژنتیک مشاوره
  3077 ـ 3009

802  

 - حســابداري ايحرفه کارشــناســی ها،پروژه حســابداري - حســابداري ايحرفه کارشــناســی
 خدمات حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی هنري، و فرهنگی آثار و خدمات حسابداري

 زي،کشاور تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی صـنعتی،  تولیدات و
 داريحساب - حسابداري ايحرفه کارشناسی دولتی، حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی

 - حسابداري ايحرفه کارشناسی مالیاتی، حسابداري - حسـابداري  ايحرفه کارشـناسـی   مالی،
 مهبی - بیمه مدیریت ايحرفه کارشـناسی  بورس، مدیریت ايحرفه کارشـناسـی   حسـابرسـی،  

 ـ مهبی مدیریت ايحرفه کارشناسی اموال، بیمه - بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی اشـخاص، 
  مسئولیت بیمه

 3040 ـ 3039 ـ 3029 ـ 3026 ـ 3024 ـ 3008
 3046 ـ 3045 ـ 3044 ـ 3043 ـ 3042 ـ 3041

  3079 ـ 3076 ـ 3070 ـ 3053 ـ 3047

 ايهحرف کارشناسی زیارت، و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی پست، ايحرفه کارشـناسی   803
  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی تعاون، مدیریت

 3025 ـ 3023 ـ 3021 ـ 3020 ـ 3019 ـ 3017
 3055 ـ 3054 ـ 3051 ـ 3035 ـ 3028 ـ 3027

  3088 ـ 3066 ـ 3064 ـ 3057 ـ 3056

804  
 امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی کیفري، امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشـناسی 

 در ضاییق دستیاري - حقوق ايحرفه کارشناسی ثبتی، حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی مدنی،
 ايهحرف کارشناسی مدنی، امور در قضایی دستیاري - حقوق ايحرفه کارشـناسـی   کیفري، امور

  قضایی مددکاري ايحرفه کارشناسی اداري، حقوق

 3067 ـ 3058 ـ 3052 ـ 3049 ـ 3048 ـ 3007
  3089 ـ 3071

 3061 ـ 3050 ـ 3036 ـ 3034 ـ 3032 ـ 3006  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی بزرگساالن، آموزش ايحرفه کارشناسی  805
  3087 ـ 3084 ـ 3083 ـ 3082 ـ 3081 ـ 3080

806  
 ايرفهح کارشناسی ورزشی، تغذیه ايحرفه کارشناسی ورزشی، یارپزشک ايحرفه کارشـناسـی  

 و گویندگی ايحرفه کارشــناســی ورزشــی، روانشــناســی ايحرفه کارشــناســی ورزشــی، حقوق
  پراکتیک کایرو و ورزشی ماساژ ايحرفه کارشناسی ورزشی، گريمجري

  3086 ـ 3085 ـ 3033 ـ 3031 ـ 3030

807  
 مدادا مدیریت ايحرفه کارشناسی حوادث، و حریق از پیشگیري و حفاظت ايحرفه کارشناسی

 مدیریت ايحرفه کارشناسی غیرطبیعی، سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی طبیعی، سوانح
  حوادث و حریق در عملیات فرماندهی و مدیریت ايحرفه کارشناسی نجات، و امداد عملیات

  3018 ـ 3003 ـ 3002 ـ 3001

 3015 ـ 3014 ـ 3013 ـ 3012 ـ 3011 ـ 3010  اطالعات حفاظت مدیریت ايحرفه رشناسیکا نظامی، اطالعات ايحرفه کارشناسی  808
  3068 ـ 3063 ـ 3022 ـ 3016

هاي کاردانی مرتبط با گروه آموزشی همه کدرشته  مردانه پیرایش ايحرفه کارشناسی زنانه، پیرایش ايحرفه کارشناسی  809
  مدیریت و خدمات اجتماعی

  3078 ـ 3069 ـ 3065  بنادر لجستیک مدیریت ايحرفه کارشناسی  810

گ
فرهن

 و 
هنر

  

901  

 - یعموم روابط ايحرفه کارشناسی هنري، و فرهنگی هايآموزش تکنولوژي ايحرفه کارشناسی
 - ومیعم روابط ايحرفه کارشناسی رسانه، امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی الکترونیک،

 اسیکارشن رسـانی، اطالع و کتابداري علوم ايحرفه کارشـناسـی   افکارسـنجی،  و اجتماعی رفتار
 گی،فرهن ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی مدارك، و اسناد مدیریت ايحرفه

 ايحرفه کارشناسی ها،جشنواره و هاهمایش امور - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشـناسـی  
ــی فرهنگی، ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ــناس  - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارش

 لماسیدیپ - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی مذهبی، و قرآنی هايفعالیت ریزيبرنامه
 مدیریت ايحرفه کارشناسی تجاري، تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی فرهنگی، ارتباطات و

  کودك هنر مربی ايحرفه کارشناسی فرهنگی، تبلیغات

 4038 ـ 4037 ـ 4036 ـ 4017 ـ 4015 ـ 4003
  4040 ـ 4039

 مبلغ تربیت ايحرفه کارشناسی ،)انگلیسی زبان به( اسالمی علوم مبلغ تربیت ايحرفه کارشناسی  902
  4009 ـ 4008  کریم قرآن

 چاپ، امور مدیریت ايحرفه کارشـناسی  سـازي، آماده و طراحی - چاپ ايحرفه کارشـناسـی    903
  4014 ـ 4011  نشر امور مدیریت ايحرفه کارشناسی

 و یاسیس - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی فرهنگی، و اجتماعی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی  904
  4012  ورزشی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی اقتصادي،

 ،ملل آشپزي - آشپزي ايحرفه کارشـناسـی   ایرانی، آشـپزي  - آشـپزي  ايحرفه کارشـناسـی    905
  4080 ـ 4013 ـ 3004  هتلداري مدیریت ايحرفه کارشناسی گردشگري، مدیریت ايحرفه کارشناسی

 ارشناسیک بازاریابی، و ارزیابی - فرش ايحرفه کارشناسی زیورآالت، طراحی ايحرفه کارشناسی  906
  طراحی - فرش ايحرفه کارشناسی رفوگري، و بافت - فرش ايحرفه

 4054 ـ 4046 ـ 4035 ـ 4032 ـ 4020 ـ 4005
 4062 ـ 4061 ـ 4060 ـ 4059 ـ 4057 ـ 4056
 4069 ـ 4068 ـ 4067 ـ 4066 ـ 4065 ـ 4064

  4085 ـ 4081
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  هاي کاردانی مرتبطو کدرشته 92 سال مهرماهاي هاي مهندسی فناوري و کارشناسی حرفهدوره تحصیلی هايرشته عناوین آموزشی، زیرگروه کد گروه،): 2( شماره جدولادامه 
گروه 

 آموزشی
کد زیرگروه 

 آموزشی
   ايهاي مهندسی فناوري و کارشناسی حرفههدور هاي تحصیلیعناوین رشته

  تواند انتخاب نمایدکه داوطلب می
  مرتبط کاردانی هايرشته کد

  3 شماره جدول مطابق پذیرش مورد
گ

فرهن
 و 

هنر
  

907  

 سازي،تصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی نشـانه،  و پوسـتر  - گرافیک ايحرفه کارشـناسـی  
 تزیینی یکگراف - گرافیک ايحرفه کارشناسی بندي،بسته و چاپ - گرافیک ايحرفه کارشناسی

 - معماري ايحرفه کارشـناسی  تاریخی، بناهاي احیاء و مرمت ايحرفه کارشـناسـی   محیطی، و
 ايحرفه کارشناسی داخلی، محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی بیرونی، محیط طراحی
 - ینقاش ايحرفه کارشناسی اي،رایانه نقاشی - نقاشـی  ايحرفه کارشـناسـی   نقاشـی،  - نقاشـی 

  زرنگاره و نگارگري

 4058 ـ 4055 ـ 4048 ـ 4047 ـ 4019 ـ 4018
 4083 ـ 4082 ـ 4077 ـ 4076 ـ 4071 ـ 4063

4084  

908  
 ايفهحر کارشناسی مشاغل، و اجتماعی لباس - پوشاك الگوسازي و طراحی ايحرفه کارشناسی

 الگوسازي و طراحی ايحرفه کارشناسی نوجوان، و کودك لباس - پوشاك الگوسـازي  و طراحی
  خانگی و مجلسی لباس - پوشاك

 4027 ـ 4026 ـ 4025 ـ 4024 ـ 4023 ـ 4021
4028  

909  
 ارشناسیک فیلم، تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی کارگردانی، - انیمیشن ايحرفه کارشـناسی 

 ايرفهح کارشناسی سازي،فیلم - سینما ايحرفه کارشـناسی  تصـویربرداري،  - سـینما  ايحرفه
  کارگردانی - سینما

 4044 ـ 4043 ـ 4042 ـ 4041 ـ 4010 ـ 4004
4045  

 ساز ینوازندگ - موسیقی ايحرفه کارشناسی ایرانی، آهنگسازي - موسیقی ايحرفه کارشـناسی   910
  ایرانی

 4075 ـ 4074 ـ 4073 ـ 4072 ـ 4016 ـ 4002
  4086 ـ 4079 ـ 4078

  4034 ـ 4033  خبري عکاسی ايحرفه کارشناسی تبلیغات، - عکاسی ايحرفه کارشناسی  911
  4052 ـ 4051 ـ 4050  سیانگلی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی انگلیسی، خبر - مترجمی ايحرفه کارشناسی  912

913  
 پردازي،چهره - گریم ايحرفه کارشـناسی  مو، پیرایش و آرایش - گریم ايحرفه کارشـناسـی  
 ،کاربردي تئاتر - نمایشی هنرهاي ايحرفه کارشـناسـی   ماسـک،  - گریم ايحرفه کارشـناسـی  

  صحنه طراحی - نمایشی هنرهاي ايحرفه کارشناسی
  4053 ـ 4049 ـ 4022 ـ 4007 ـ 4006
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  * 92اي مهرماه سال هاي مهندسی فناوري و کارشناسی حرفههاي کاردانی مرتبط مورد پذیرش در دورهو کدرشته عناوین آموزشی، زیرگروه کد گروه،): 3( شماره جدولادامه 

گروه 
 آموزشی

 کد زیرگروه
 آموزشی

  کاردانی مرتبط  هاي تحصیلیعناوین رشته
  پذیرش مورد

هاي کد رشته
 مرتبط کاردانی

  پذیرش مورد
  کاردانی مرتبط  هاي تحصیلیعناوین رشته

  مورد پذیرش
هاي کد رشته

 مرتبط کاردانی
  پذیرش مورد

صنعت
  

601  

  1012  الکتریکی تاسیسات - الکتروتکنیک  ICT(  1005( اطالعات فناوري و ارتباطات
  1014  عمومی الکترونیک - الکترونیک  1013  صنعتی برق - الکتروتکنیک

  1016  دریایی مخابرات - الکترونیک  1015  تلویزیون رادیو - الکترونیک
  1018  سیما و صدا الکترونیک  1017  آنالوگ الکترونیک
  1025  دقیق ابزار و الکترونیک - برق  1020  هواپیما اویونیک

  1027  توزیع گرایش قدرت - برق  1026  انتقال و پست گرایش قدرت - برق
  1029  زرهی خودروهاي برق  1028  تولید گرایش قدرت - برق

  1031  مترو برق  1030  صنعتی برق
  1033  تاسیسات گرایش تاسیسات و برق  1032  برق گرایش تاسیسات و برق

  1042  صنعتی الکتریکی تاسیسات  1034  آالتماشین مکانیک و برق
 صتشخی آزمایشگاه -پزشکی تجهیزات نگهداري و تعمیر

  1046  عمل اتاق گرایش پزشکی تجهیزات نگهداري و تعمیر  1045  پزشکی

  1081  فنی ارتباطات گرایش رسانه  1054  کنترل تکنولوژي
  1083  صدابرداري گرایش رسانه  1082  رسانه گرایش رسانه

  1167  هاداده ارتباطات - مخابرات  1084  اطالعات فناوري گرایش رسانه
  1169  فیبرنوري و کابل - مخابرات  1168  رادیوماکس - مخابرات

  PPL  1201 -خلبانی - هوانوردي  1170  سوئیچینگ مراکز - مخابرات

602  

  1061  آلومینیوم تولید  1002  فلزات آزمون
  1086  گريریخته  1068  جوشکاري

  1088  ذوب گرایش گريریخته  1087  مداوم گريریخته
  1090  سازيقالب - تولید و ساخت  1089  گیريقالب و سازيمدل گرایش گريریخته

  1118  فلزي صنایع - فلزي صنایع  1117  جوشکاري - فلزي صنایع
  1131  کاريورق گرایش جواهرسازي و طال  1130  گريریخته گرایش جواهرسازي و طال

  1153  پالستیک هايقالب ساخت گرایش سازيقالب  1152  دایکاست گرایش سازيقالب
  1155  فلزي هايقالب ساخت گرایش سازيقالب  1154  دایکاست هايقالب ساخت گرایش سازيقالب

  1157  کفش هايقالب ساخت گرایش سازيقالب  1156  فورج هايقالب ساخت گرایش سازيقالب
  1198  فوالد نورد  1166  گريریخته - متالورژي

603  

  1006  ساختمانی هايسنگ استخراج گرایش - معدن استخراج  1001  سرامیک صنایع آزمایشگاه
  1008  فلزي معادن استخراج گرایش - معدن استخراج  1007  سنگزغال معادن استخراج گرایش - معدن استخراج

  1010  معدنی تجهیزات گرایش - معدن استخراج  1009  معادن در ایمنی گرایش - معدن استخراج
  1043  قیمتی نیمه و قیمتی هايسنگ تراش  1011  معدن اکتشاف

  1071  اکتشافی حفاري  1062  سیمان تولید
  1096  شیشه  1075  سرامیک صنایع تولید خط
  1109  تولید فرایند - سیمان صنایع  1108  نگهداري و تعمیر - سیمان صنایع

  1111  آزمایشگاهی لوازم ساخت و طراحی گرایش شیشه صنایع  1110  کنترل - سیمان صنایع
  1145  ساختمانی سنگ فراوري گرایش سنگ فراوري  1144  تزئینی سنگ فراوري گرایش سنگ فراوري

  1150  غربالی چاپ فنون  1146  معدنی مواد فراوري
  1151  صحافی فنون

  1162  سیمان صنعت در کیفیت کنترل
  1171  معدن استخراج - معدن

  1039  صنعت گرایش انرژي مصرف سازيبهینه  1038  ساختمان گرایش انرژي مصرف سازيبهینه  604

  درج نمایند. تقاضانامهرا در  9999بایست کد : داوطلبانی که نام و کدرشته دوره کاردانی آنان در جدول فوق درج نشده است میتوجه *
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  * 92اي مهرماه سال هاي مهندسی فناوري و کارشناسی حرفههاي کاردانی مرتبط مورد پذیرش در دورهو کدرشته عناوین آموزشی، زیرگروه کد گروه،): 3( شماره جدولادامه 

گروه 
 آموزشی

 کد زیرگروه
 آموزشی

  کاردانی مرتبط  هاي تحصیلیعناوین رشته
  پذیرش مورد

هاي کد رشته
 مرتبط کاردانی

  پذیرش مورد
  کاردانی مرتبط  هاي تحصیلیعناوین رشته

  مورد پذیرش
هاي کد رشته

 مرتبط کاردانی
  پذیرش مورد

صنعت
  

604  

  1041  مطبوع تهویه - تاسیسات  1040  تبرید - تاسیسات
  1048  یکالکترون و برق - سنگین آالتماشین نگهداري و تعمیر  1047  خودرو نگهداري و تعمیر

  1050  هواپیما نگهداري و تعمیر  1049  الکتریکی هايماشین نگهداري و تعمیر
  1065  خودرو بدنه تعمیرات و تولید  1053  مکانیکی تعمیرات

  1085  خودرو رنگ  1076  خودرو مونتاژ خط
  1121  نساجی صنایع - نساجی صنایع  1091  افزارماشین - تولید و ساخت

  1158  مکانیکی قطعات کیفیت کنترل  1149  آالتماشین و تجهیزات گرایش هالنگرگاه و بنادر فناوري
  1161  خودرو کیفی کنترل  1160  پرواز مهندسی کمک

  1164  خانگی لوازم  1163  گازرسانی
  1173  خودرو مکانیک - خودرو مکانیک  1165  افزارماشین

  1176  صنایع آالتماشین گرایش صنایع مکانیک  1175  صنایع عمومی تاسیسات گرایش صنایع مکانیک
  1178  بخار گرایش هانیروگاه حرارتی تاسیسات - مکانیک  1177  دریایی موتورهاي مکانیک

  1180  آبی نیروگاه گرایش نیروگاه تعمیرات - مکانیک  1179  گاز گرایش هانیروگاه حرارتی تاسیسات - مکانیک
  1182  گازي نیروگاه گرایش نیروگاه تعمیرات - مکانیک  1181  بخار نیروگاه گرایش نیروگاه تعمیرات - مکانیک

  1185  ناوبري - ناوبري  1183  خودرو مونتاژ
  1190  برقی پله و آسانسور تعمیر و نصب

  1193  صنعتی کشینقشه
  1194  صنعتی طراحی و کشی نقشه - عمومی کشینقشه

605  

  1094  کامپیوتر افزارسخت  1052  کامپیوتر افزار سخت تعمیرات

 در ايرایانه خدمات گرایش ارتباطات و اطالعات فناوري  1147  ارتباطات و اطالعات فناوري
  1148  شهرداري

  1187  افزارسیستمنرم  1159  کامپیوتر افزارنرم -کامپیوتر

607  

  1021  فرودگاهی زمینی ایمنی  1004  بتنی هايساختمان اجراي
  1066  سازيتونل  1037  آهنراه برداريبهره

  1073  شهري ترافیک و نقل و حمل  1072  )برداريبهره( ايجاده نقل و حمل
  1078  مترو ابنیه و خط  1077  ابنیه و خط

  1080  راهسازي  1079  راهداري
  1093  مترو زیرزمینی هايسازه  1092  ساختمان عمومی کارهاي - ساختمان

  1133  آب خانهتصفیه شبکه گرایش فاضالب و آب - عمران  1095  شهرسازي
  1135  زیرزمینی هايآب گرایش آبشناسی - عمران  1134  البفاض خانهتصفیه شبکه گرایش فاضالب و آب - عمران

  1137  هاامورپیمان - عمران  1136  سطحی هايآب گرایش آبشناسی - عمران
  1139  ژئوتکنیک گرایش آبی هايساختمان - عمران  1138  هاساختهپیش - عمران

  1141  سد گرایش شبکه و سد - عمران  1140  ساختمان گرایش آبی هايساختمان - عمران
  1172  معماري  1142  شبکه گرایش سدوشبکه - عمران

  1192  مسیر بردارينقشه  1191  بردارينقشه
  1195  معماري - معماري کشینقشه

  1196  قنات برداريبهره و نگهداري
  1197  ساختمان مرمت و نگهداري

608  
  1056  کنسروسازي و کمپوت صنایع تکنولوژي  1055  سازي آرد تکنولوژي

  1099  غذایی گرایش آزمایشگاهی شیمی  1057  آبمیوه و سازينوشابه صنایع تکنولوژي
  1114  نان تولید - غذایی صنایع  1113  خشکبار فراوري و تولید  - غذایی صنایع
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گروه 
 آموزشی

 کد زیرگروه
 آموزشی

  کاردانی مرتبط  هاي تحصیلیعناوین رشته
  پذیرش مورد

هاي کد رشته
 مرتبط کاردانی

  پذیرش مورد
  کاردانی مرتبط  هاي تحصیلیعناوین رشته

  مورد پذیرش
هاي کد رشته

 مرتبط کاردانی
  پذیرش مورد

صنعت
  

  1119  قند صنایع  1115  خوراکی روغن - غذایی صنایع  608
  1124  گزسازي - سازيشیرینی صنعت  1123  سازيشیرینی صنعت

609  

  1097  بهداشتی آرایشی گرایش آزمایشگاهی شیمی  1036  گاز پاالیش برداريبهره
  1102  پالستیک صنایع  1098  صنعتی گرایش آزمایشگاهی شیمی

  1104  پوست و چرم صنایع  1103  سازيچرم صنایع
  1112  شیمیایی صنایع - شیمیایی صنایع

  1120  الستیک صنایع
  1122  سازيرنگ صنعت

  -  -  1035  خودرو لجستیک و تولید کنترل و ریزيبرنامه  610
  1023  مترو حفاظت و ایمنی  1022  فنی حفاظت و کار ایمنی  611

کشاورزي
  

701  
  2002  بیابان برداريبهره و احیاء  2001  آبخیزداري

  2053  )آگروفارستري( جامع جنگلداري  2052  جنگل
  2071  مرتع  2054  طبیعی منابع حمایت و حفاظت

702  

  2010  زراعی تولیدات تکنولوژي گرایش باغی و زراعی امور  2009  باغی تولیدات تکنولوژي گرایش باغی و زراعی امور
  2024  چغندرقند تولید تکنولوژي  2023  برنج تولید تکنولوژي

  2026  نیشکر تولید تکنولوژي  2025   جو و گندم تولید تکنولوژي
  2035  پسته فراوري و تولید تکنولوژي  2032  پزشکی گیاه تکنولوژي
  2038  پزشکیگیاه تکنولوژي  2036  زراعی تولیدات تکنولوژي

  2040  برنج گرایش غالت تولید  2039  روغنی هايدانه تولید
  2042  مرکبات تولید  2041  خوراکی هايقارچ تولید

  2044  معطر و دارویی گیاهان برداريبهره و تولید  2043  نهال تولید
  2046  انگور فراوري و تولید  2045  صیفی و سبزي پرورش و تولید

  2048  چاي فراوري و تولید  2047  پسته فراوري و تولید
  2050  زعفران فراوري و تولید  2049  خرما فراوري و تولید
  2063  فرنگیتوت پرورش فناوري  2051  زیتون فراوري و تولید
  2065  توتون سازيآماده و کشت

  2066  زینتی گیاهان و گل
  2074  سردسیري هايمیوه

703  

  2006  طیور پرورش تکنولوژي - دامی امور  2005  دام پرورش تکنولوژي - دامی امور
  2014  دامی محصوالت بهداشت  2013  آبزیان بهداشت

  2016  اسب پرورش  2015  دامپزشکی یاربهداشت
  2018  طیور پرورش  2017  عسل زنبور پرورش

  2020  بز و گوسفند پرورش  2019  گاو پرورش
  2033   شیرین آب گرایش آبزیان پرورش و تکثیر  2021  زینتی آبزیان پرورش و تکثیر

  2037  برداريبهره و صید تکنولوژي  2034  میگو گرایش آبزیان پرورش و تکثیر
  2058  پزشکیدام آزمایشگاهی علوم

  2069  آبزیان منابع و ذخایر از مراقبت
  2075  نوغانداري

704  
 خوراك فراوري هاي ماشین نگهداري و کاربرد تکنولوژي  2028  باغی و زراعی هاي ماشین نگهداري و کاربرد تکنولوژي

  2029  آبزیان و طیور دام،

 هايماشین مکانیسین گرایش کشاورزي هايماشین  2030  طبیعی منابع هاي ماشین نگهداري و کاربرد تکنولوژي
  2068  کشاورزي

  2073  کشاورزي هايماشین مکانیسین

  2012  کشاورزي آب توزیع و انتقال  2011  آب انتقال  705
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گروه 
 آموزشی

 کد زیرگروه
 آموزشی

  کاردانی مرتبط  هاي تحصیلیعناوین رشته
  پذیرش مورد

هاي کد رشته
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هاي کد رشته

 مرتبط کاردانی
  پذیرش مورد

کشاورزي
  

  -  -  2055  خاك بهسازي و زهکشی  705

706  
  2056  لبنی هايفراورده و شیر  2027  لبنی هايفرآورده و شیر تکنولوژي

  2061  بیولوژیک هايفراورده  2060  شیالتی هايفراورده آوريعمل
  2067  گوشتی هايفرآورده و گوشت  2062  دام خوراك فراوري

  -  -  2072  کشاورزي مکانیزاسیون  707

  2003  اراضی امور  708
  2004  زمین حقوقی امور

  2059  کشاورزي اراضی عمران

مدیریت
 و 

خدمات
 

اجتماعی
  

  3077  خانواده مدیریت  3009  تربیت و اصالح  801

802  

  3024  نمایشگاهی امور  3008  اشتغال
  3029  بازاریابی و تبلیغات  3026  بازاریابی

  3040  برق و آب صنعت حسابداري  3039  حسابداري
  3042  عمومی خدمات گرایش حسابداري  3041  حسابرسی گرایش حسابداري

  3044  صنعتی گرایش حسابداري  3043  دولتی گرایش حسابداري
  3046  مالیاتی گرایش حسابداري  3045  مالی گرایش حسابداري

  3053  گمرکی خدمات  3047  حسابداري گرایش بازرگانی و حسابداري
  3070  لیزینگ

  3076  بازرگانی مدیریت
  3079  کار و کسب مدیریت

803  

  3019  اداري امور  3017  وريبهره و کار اقتصاد
  3021  زیارت و حج امور  3020  تعاون امور
  3025  صنفی واحدهاي در بهداشت و ایمنی  3023  زائرین امور

  3028  پست  3027  صنفی واحدهاي در وريبهره
  3051  پستی خدمات  3035  تشریفات

  3055  صنوف حقوقی مشاوره خدمات  3054  صنفی واحدهاي در مالی خدمات
  3057  ملکی مشاوره خدمات  3056  خودرو فروش و خرید مشاوره خدمات

  3064  صنفی هايتشکل سرپرستی
  3066  تجاري هايمجتمع سرپرستی

  3088  هوایی مهمانداري

804  

  3048  ثبتی علوم گرایش قضایی حقوق  3007  قضایی معاضدت و ارشاد
  3052  قضایی خدمات  3049  اختالف حل شوراي گرایش حقوق

  3067  قضایی ضابطین  3058  قضایی دستیار
  3089  حقوقی نگارش  3071  مدارك و اسناد مترجمی

805  

  3032  نوجوانان و کودکان خانه مربیتربیت   3006  انگلیسی زبان آموزش
  3036  آموزشی تکنولوژي  3034  دبستان از پیش مراکز مربی تربیت

  3061  آموزشی راهنماي  3050  پرورشی خدمات
  3081  کودك مربی  3080  مدارس بهداشت مربی
  3083  ذهنی معلولین مربی  3082  استثنایی کودکان مربی

  3087  سیاسی مروج  3084  مهدکودك مربی

806  
  3031  تکواندو مربی تربیت  3030  بدنی تربیت

  3033  کشتی مربی تربیت
  3085  سوارکاري مربیگري

  3086  فوتبال مربیگري

 حفاظت و ایمنی گرایش ایمنی خدمات و نشانیآتش  3001  حریق اطفاي گرایش ایمنی خدمات و نشانیآتش  807
  3002  بلند هايساختمان
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مدیریت
 و 

خدمات
 

اجتماعی
  

  3018  سوانح و امداد  3003  نجات گرایش ایمنی خدمات و نشانیآتش  807

808  

  3011  فیزیکی تامین گرایش نظامی اطالعات  3010  سیگنالی اطالعات گرایش نظامی اطالعات

 رهایی و پرواز امنیت گرایش صحنه عملیات و اطالعات  3012  اطالعات آوريجمع گرایش نظامی اطالعات
  3013  گروگان

 و ضربت هايعملیات گرایش صحنه عملیات و اطالعات
 کنترل و مراقبت گرایش صحنه عملیات و اطالعات  3014  سریع واکنش

  3015  اطالعاتی

 نیف هايکنترل و مراقبت گرایش صحنه عملیات و اطالعات
  3022  اطالعات حفاظت امور  3016  عملیات

  3068  گزینش  3063  اطالعاتی هايسامانه

  3065  خدمات و کاال توزیع شبکه سرپرستی  810
  3069  تامین زنجیره گرایش لجستیک

  3078  بندري خدمات مدیریت

گ
فرهن

 و 
هنر

  

901  

  4015  رسانیاطالع و کتابداري خدمات  4003  فرهنگی امور
  4036  آموزشی امور - هنري و فرهنگی هايفعالیت  4017  عمومی روابط

  4038  ریزي برنامه امور - هنري و فرهنگی هايفعالیت  4037  اداري امور - هنري و فرهنگی هايفعالیت
  4040  کارگزینی امور - هنري و فرهنگی هايفعالیت  4039  پژوهشگري امور - هنري و فرهنگی هايفعالیت

  4009  کریم قرآن مبلغ تربیت  4008  کریم قرآن مربی تربیت  902
  4014  تکمیلی امور و چاپ گرایش چاپ  4011  چاپ از پیش گرایش چاپ  903
  -  -  4012  خبرنگاري  904

  3004  آشپزي  905
  4013  جهانگردي خدمات

  4080  هتلداري

906  

  4020  سرامیک و سفال  4005  ایرانی هايرودوزي و هابافت
  4035  دستباف فرش  4032  جواهر و طال ساخت و طراحی

  4054  بافته و پارچه - فرهنگی آثار مرمت  4046  قلمزنی
  4057  چینی و شیشه سفال، - فرهنگی آثار مرمت  4056  چوب - فرهنگی آثار مرمت

  4060  خاتم و عاج استخوان، گرایش فرهنگی آثار مرمت  4059  جاجیم و گلیم فرش، - فرهنگی آثار مرمت
  4062  پوست و چرم گرایش فرهنگی آثار مرمت  4061  الکی آثار و جلد گرایش فرهنگی آثار مرمت

  4065  عکس و فیلم گرایش فرهنگی آثار مرمت  4064  فلز گرایش فرهنگی آثار مرمت

   پلیمري مواد گرایش فرهنگی آثار مرمت  4066  کاغذ گرایش فرهنگی آثار مرمت
  4067  )طبیعی و مصنوعی(

   حیاتی هاينمونه گرایش فرهنگی آثار مرمت  4068  نقاشی گرایش فرهنگی آثار مرمت
  4069  )گیاهی و جانوري(

  4085  چوبی هنرهاي  4081  سفالگري هنر

907  

  4019  نمایشی هايعروسک ساخت  4018  غیرنمایشی هايعروسک ساخت
  4048  گرافیک - گرافیک  4047  گرافیک

  4058  سنگ - فرهنگی آثار مرمت  4055  بنا به وابسته تزئینات - فرهنگی آثار مرمت
  4071  ابنیه مرمت - معماري  4063  کاشی و اجر خشت، گرایش فرهنگی آثار مرمت

  4077  ایرانی نقاشی  4076  )تجسمی هنرهاي( نقاشی
  4082  دستی چاپ - تجسمی هنرهاي

  4083  نقاشی - تجسمی هنرهاي
  4084  سازيمجسمه گرایش تجسمی هنرهاي

908  
  4023  کفش و کیف طراحی  4021  پوشاك طراحی

  4025  بانوان لباس طراحی - لباس طراحی  4024  پوشاك گذارياندازه - لباس طراحی

  4027  کودك لباس طراحی - لباس طراحی  4026  صحنه لباس طراحی - لباس طراحی
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گ
فرهن

 و 
هنر

  
  -  -  4028  )سایزبندي - صحنه لباس - کودك لباس( لباس طراحی  908

909  

  4010  تصویربرداري  4004  انیمیشن
  4042  صدا - سازيفیلم  4041  تدوین - سازيفیلم

  4043  برداريفیلم و عکاسی - سازيفیلم
  4044  کارگردانی کمک - سازيفیلم

  4045  متحرك نقاشی - سازيفیلم

910  

  4016  خوانیتک و ایرانی آواز خوانندگی  4002  جهانی گروهی آواز
  4073  جهانی آواز گرایش موسیقی  4072  ایرانی آواز گرایش موسیقی
  4075  جهانی ساز گرایش موسیقی  4074  ایرانی ساز گرایش موسیقی

  4078  ایرانی ساز نوازندگی
  4079  جهانی ساز نوازندگی

  4086  سازيساز - سنتی هنرهاي
  4034  خبري عکاسی  4033  عکاسی  911

  4050  انگلیسی زبان مترجمی  912
  4051  روسی زبان مترجمی

  4052  عربی زبان مترجمی

913  
  4007  بازیگري - تئاتر  4006  نمایشی ادبیات - تئاتر

  4022  صحنه طراحی
  4049  گریم

  4053  ماسک و گریم

 درج نمایند. تقاضانامهرا در  9999بایست کد : داوطلبانی که نام و کدرشته دوره کاردانی آنان در جدول فوق درج نشده است میتوجه *
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 آذربایجان
 شرقی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوري

 ایران
 جمهوري کارگر خانه

 ایران اسالمی
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 تبریز واحد کارگر خانه

 هاپروژه حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
   ـ منجم بلوار - تبریز

 ـ)ظهیري شهید( قالیچیلر خیابان
  آسمان هايآپارتمان جنب

2842238 - 0411 

  جوش بازرسی فناوري مهندسی
  جوش فناوري مهندسی

  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی
  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی

 و ارتباطات وزارت
 کاربردي - علمی آموزش مرکز  ایران مخابرات شرکت  اطالعات فناوري

  شرقیآذربایجان مخابرات

   ـ زعفرانیه ابتداي - تبریز  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی
   ـ جدیدالتاسیس ساختمان

  استان مخابرات آموزش مرکز
3338484 - 0411  

  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی
  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 مدیریت سازمان
  صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بورس مدیریت ايحرفه کارشناسی  یزتبر صنعتی مدیریت سازمان

   ـ ولیعصر کوي - تبریز
   ـ شمالی شهریار خیابان انتهاي

  صفا متري 20
3301581 - 0411  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  دیزل بنیان شرکت
  دیزل بنیان شرکت

 ـ غرب صنعتی منطقه - تبریز  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی
  دیزل بنیان شرکت

  خودرو تامین زنجیره و لجستیک فناوري مهندسی  0411 - 4480106

 تولید سهامی شرکت
   دیزل موتورهاي

  ایدم - ایران

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 دیزل موتورهاي تولید شرکت

  ایدم - ایران

   ـ غرب صنعتی منطقه - تبریز  فرایند - کنترل فناوري مهندسی
 ـ 4 صنعت خیابان ـ صنعت بلوار

  ایدم شرکت
4450011 - 0411  

  خودرو مکانیک فناوري مهندسی

 غذایی صنایع گروه
  عسل شیرین

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دام خوراك فراوري و تولید - دامپروري فناوري مهندسی  سلع شیرین غذایی صنایع گروه

 ـ تبریز جاده 35 کیلومتر - تبریز
 ـ سلیمی صنعتی شهرك ـ آذرشهر

  اول متري 30
4328838 - 0412  

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

 و معدن صنعت،
  تجارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  غله 8 منطقه بازرگانی

   ـ بهمن 22 خیابان - تبریز  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
   ـ راهنصف به نرسیده

  محالتی بیمارستان روبروي
4412323 - 0411  

  آرد صنعت ـ غذایی صنایع فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مالیاتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی  شرقیآذربایجان واحد بازرگانی

 مرکز جنب ـ شهر رجایی - تبریز
  باالپور شهید برادران بهداشت

3818932 - 0411  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مرند

   ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 مرند قدیم جاده 5 کیلومتر - مرند
 سرامیکی صنعتی شهرك ـ جلفا ـ

  مرند
2220040 - 0491  

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  داش تیکمه شهریار استاد

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی
 ـ شهریار استاد بلوار - داشتیکمه

  سهند شهرك جنب
3121301 - 0432  

  بیرونی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات فناوري مهندسی

  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی
 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   زیارت و حج

  شرقیآذربایجان استان
  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی

 خیابان ـ آزادي خیابان - تبریز
  زیارت و حج سازمان ـ جنت

4789099 - 0411  

 آذربایجان
  غربی

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

   کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بیرونی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  ارومیه دانشگاهی جهاد

 ـ فرودگاه جاده 5 کیلومتر - ارومیه
  کولق فرعی جاده

2584355 - 0441  

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 مدیریت سازمان
  صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  هارومی صنعتی مدیریت سازمان

 حج خیابان ـ عمار خیابان - ارومیه
 نظام سازمان روبروي ـ متري 14 ـ

 ـ متري 14 انتهاي ـ مهندسی
  چپ سمت
3466150 - 0441  

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

 و معدن صنعت،
  تجارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  پاشایران شرکت

 ـ امینی خیابان انتهاي - ارومیه
  ـ) چایی دره( مدرس خیابان ابتداي

  168 پالك
3447786 - 0441  

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بوکان

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی
 فلکه :1 شماره ساختمان - بوکان

 ـ چمران شهید خیابان ـ فرمانداري
  3 سرو کوچه

 شهید بلوار: 2 شماره ساختمان
   ـ مهارت خیابان ـ معروفی

  ادارات مجتمع
6260781 - 0482  

   فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري
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 آذربایجان
  غربی

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )تکاب( دهخدا

 ـ خمینی امام خیابان - تکاب  دبستانی پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی
  سابق فرمانداري
  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی  0482 - 5228466

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 مهاباد

   ـ کارمندان شهرك - مهاباد  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  پاکنهاد مسجد از باالتر

  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  0442 - 2349295

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  2 مهاباد

   ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 :1 شماره ساختمان - مهاباد
 ـ 17 کوچه ـ 8 ایستگاه ـ فرهنگیان

  22 پالك
   :2 شماره ساختمان

   ـ معلم بلوار ـ کوهسار فلکه
  بلوریان دکتر داروخانه جنب

2442308 - 0442  

  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی

   فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی  میاندوآب

   ـ انقالب بلوار - میاندوآب
  شرقی شهداي خیابان

2265444 - 0481  

  اردبیل

 احمر هالل جمعیت
 اسالمی جمهوري

  ایران

 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی

  ایران هالل
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  اردبیل استان احمرهالل
 ـ) ره( خمینی امام خیابان - اردبیل

  سرعین ایستگاه جنب
2231300 - 0451  

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 مدیریت سازمان
  صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  لاردبی صنعتی مدیریت سازمان

   ايحرفه کارشناسی
 ـ کارشناسان شهرك - اردبیل  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 جنب ـ فرهنگ میدان از باالتر
  یلاردب گاز شرکت مسکونی مجتمع

7745850 - 0451  
  مالیاتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی

 آهن ذوب شرکت
  اردبیل

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  اردبیل آهن ذوب شرکت

   ـ ایثار میدان - اردبیل
   ـ 1 شماره صنعتی شهرك

  هشتم خیابان انتهاي
6634750 - 0451  

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 آبادپارس

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
   ـ امام خیابان - آبادپارس

  پست خیابان انتهاي
7232901 - 0452  

  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی
  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی

  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  گرمی
   ـ احمر هالل خیابان - گرمی  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی

  بدنی تربیت جنب
  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  0452 - 6244070

 و هاشهرداري سازمان  کشور وزارت
  کشور هايدهیاري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 هايشهرداري همیاري سازمان

  اردبیل استان

   فناوري مهندسی
  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

  ـ جهاد میدان - اردبیل
   ـ جم جام حمام

  بازیافت موسسه جنب
8816545 - 0451  

   فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  اصفهان

 اسالمی جامعه
  کارگران

 اسالمی جامعه
  کارگران

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   کارگران اسالمی جامعه

  اصفهان استان

   ـ بزرگمهر خیابان - اصفهان  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
 ـ صدوقی شهید بیمارستان جنب

  شهرستانی الهآیت کوي
2679018 - 0311  

  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی
  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

   کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  اصفهان دانشگاهی جهاد

 دانشگاه بلوار انتهاي - اصفهان
   ـ شهر خمینی ـ صنعتی

  پردیس بلوار ـ منظریه شهرك
3667268 - 0311  

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوري

  ایران
 جمهوري کارگر خانه

  ایران اسالمی
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  کاشان 17 واحد کارگر خانه

 بلوار :1 شماره ساختمان - کاشان  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی
 خیابان انتهاي ـ) ع( رضا امام

  مخابرات خیابان جنب ـ پاسگاه
 فاضل خیابان :2 شماره ساختمان
  شهدا حسینیه جنب ـ نراقی

4444868 - 0361  

  خودرو مکانیک فناوري مهندسی

 انتظامی نیروي
 اسالمی جمهوري

  ایران
 انتظامی فرماندهی

  اصفهان استان
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  اصفهان انصارالمهدي
 ـ پایین چهارباغ خیابان - اصفهان

 چهارراه و دولت دروازه حدفاصل
  سرخی مسجد کوچه از بعد ـ تختی

9512502 - 0311  

 جهاد وزارت
  کشاورزي

 عالی آموزش موسسه
 جهاد کاربردي - علمی

  کشاورزي
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  اصفهان کشاورزي جهاد

 :1 شماره ساختمان - اصفهان  کشاورزي مخاطرات مدیریت ايحرفه کارشناسی
  آبفار شرکت جنب ـ جهاد خیابان

 جدید شهر :2 شماره ساختمان
 قلعه جاده 9 کیلومتر ـ بهارستان

  شور
8662121 - 0311  

  کشاورزي آب مصرف و توزیع - آبیاري فناوري مهندسی

   فناوري مهندسی
  عسل زنبور محصوالت فراوري و تولید - دامپروري
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  اصفهان

 جهاد وزارت
  کشاورزي

 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی
  کشاورزي جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اصفهان کشاورزي جهاد

 تولید و ساخت - کشاورزي هايماشین فناوري مهندسی
  باغی و زراعی هايماشین

 :1 شماره ساختمان - اصفهان
  آبفار شرکت جنب ـ جهاد خیابان

   :2 شماره ساختمان
   ـ بهارستان جدید شهر

  شور قلعه جاده 9 کیلومتر
8662121 - 0311  

   فناوري مهندسی
  باغی و زراعی مکانیزاسیون - کشاورزي مکانیزاسیون

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

   خدمات شرکت
 صنعتی - علمی

  اصفهان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 صنعتی - علمی خدمات شرکت

  اصفهان

   ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 ـ) آبادفرح( ارتش میدان - اصفهان
 کوي ـ توپخانه 44 گروه جنب

 عالی آموزش مرکز ـ زهرایی شهید
  اصفهان صنعتی علمی

6264061 - 0311  
  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی

 فرش تولیدي شرکت
  سپهر ایران

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 ایران فرش تولیدي شرکت

  سپهر

 اسالمی جمهوري میدان - اصفهان  بازاریابی و ارزیابی - فرش ايحرفه کارشناسی
 ـ خرم خیابان ـ) تهران دروازه(

  28 پالك ـ شرقی شهیدان خیابان
3386713 - 0311  

  طراحی - فرش ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  انتخاب صنعتی گروه
  انتخاب صنعتی گروه

: 1 شماره ساختمان - اصفهان  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی
   ـ پروین خیابان ـ جی خیابان
  اول عسگریه خیابان نبش

 پلیس از بعد: 2 شماره ساختمان
   ـ تهران ـ اصفهان راه
  خورت مورچه صنعتی شهرك

5552749 - 0311  

  جوش بازرسی فناوري مهندسی

  فرایند - کنترل فناوري مهندسی

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

  جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  بیدگل و آران

 حسین امام میدان - بیدگل و آران
  )ع( ابوالفضل حضرت خیابان ـ) ع(

2730022 - 0362  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  خمینی امام میدان - خوروبیابانک  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی  بیابانک و خور
4223559 - 0324  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  علویجه

  دنیم امور در قضایی دستیاري - حقوق ايحرفه کارشناسی
  دانشگاه بلوار - علویجه

  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات فناوري مهندسی  0332 - 4243322
  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  گلپایگان

 ـ مقدس دفاع میدان - گلپایگان  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  سپاه بلوار ابتداي

  یلبن هايفراورده و شیر - غذایی صنایع فناوري مهندسی  0372 - 3240051

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی  مبارکه

   ـ خمینی امام بلوار - مبارکه
 هايسالن مجموعه ـ صفاییه محله

  پیروزي
5270903 - 0335  

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  اصفهان استان زیارت و حج

 ـ هزارجریب خیابان - اصفهان
  76 پالك ـ هشتم کوچه

6687020 - 0311  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کارگردانی - انیمیشن ايحرفه کارشناسی  اصفهان 1 واحد هنر و فرهنگ

 خیابان ـ شهر ملک - اصفهان
 الهآیت شهید خیابان ـ مطهري

  حکیم محمدباقر خیابان ـ صدر
4354400 - 0311  

 و هاشهرداري سازمان  کشور وزارت
  کشور هايدهیاري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دانش بلوار ـ مهاباد - اردستان  معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فناوري مهندسی  مهاباد شهرداري

5323641 - 0362  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اصفهان استان هايشهرداري

 از بعد ـ بزرگمهر پل - اصفهان  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی
 ـ سجاد خیابان ـ آپادانا چهارراه

  2 پالك ـ قوامین موسسه جنب
6633281 - 0311  

   فناوري مهندسی
  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

  پسماند بازیافت - زیست محیط فناوري مهندسی

  البرز

 احمر هالل جمعیت
 اسالمی جمهوري

  ایران

 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی

  ایران هالل
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  نجات و امداد عملیات مدیریت ايحرفه کارشناسی  البرز استان احمرهالل
   ـ طالقانی چهارراه - کرج
   ـ احمرهالل خیابان نبش

  البرز ايحرفه و فنی روبروي
4486262 - 0263  

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  کرج دانشگاهی جهاد

 میدان از باالتر ـ عظیمیه - کرج
 ـ شمالی طالقانی خیابان ـ طالقانی

 شمالی ضلع ـ میخک خیابان
 ناحیه پرورش و آموزش ساختمان

  کرج 1
2536469 - 0263  
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  البرز

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوري

  ایران
 جمهوري کارگر خانه

  ایران اسالمی
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  ساوجبالغ واحد کارگر خانه
 ـ ايخامنه اله آیت بلوار - هشتگرد
 ـ اصفهانی اشرفی شهید خیابان

  گاز اداره روبروي
4222612 - 0264  

  وزارت
  کشاورزي جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردي - علمی
  کشاورزي جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  جوانشیر دکتر طبیعی منابع

  تلفیقی جنگلداري فناوري مهندسی

  مخابرات جنب ـ کالك - کرج
2302185 - 0263  

  بیابانی مناطق احیا - طبیعی منابع فناوري مهندسی
  فناوري مهندسی

  جنگلی هايپارك و کاريجنگل - طبیعی منابع
  فناوري مهندسی

  طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع
  چوب زراعت - طبیعی منابع فناوري مهندسی

  فناوري مهندسی
  جغرافیایی اطالعات هايسامانه - طبیعی منابع

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  آبیک سیمان شرکت
  سیمان کارخانجات برداريبهره فناوري مهندسی  آبیک سیمان شرکت

 تهران اتوبان 80 کیلومتر - نظرآباد
  آبیک سیمان شرکت ـ قزوین ـ

2897455 - 0264  
  تولیدي شرکت
  کرج قند

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  رازي زکریاي خیابان - کرج  قند صنعت ـ غذایی صنایع فناوري مهندسی  کرج قند تولیدي شرکت

2704232 - 0263  

 صنعتی شرکت
  ماکارونزر

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ماکارونزر صنعتی شرکت

 سرداران بلوار ـ گلشهر - کرج  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی
 ـ حدادي چهارراه نبش ـ غربی

  قائم مجتمع جنب
4408505 - 0263  

  خمیري هايفراورده ـ غذایی صنایع فناوري مهندسی

 هايقالب شرکت
  خودرو ایران صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 ایران صنعتی هايقالب شرکت

  خودرو

 ـ کرج اتوبان 5 کیلومتر - کرج  سازيقالب - تولید و ساخت فناوري مهندسی
 ـ کاال نیک شرکت جنب ـ قزوین

  اتوبان جنوبی 4 ضلع
4706615 - 0263  

  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی
  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی

  فرایند - کنترل فناوري مهندسی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

 و معدن صنعت،
  تجارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  فردعالی شرکت

  ايحرفه کارشناسی
 ـ) ره( خمینی امام بلوار - هشتگرد  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

  بهشتی شهید کوچه
4226469 - 0264  

  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

  کالتش و شیرینی صنعت ـ غذایی صنایع فناوري مهندسی

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 ارشاد و فرهنگ کل اداره

  البرز استان اسالمی

 ـ اسبی میدان ـ عظیمیه - کرج  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
 ـ غربی یاس کوچه ـ اقاقیا خیابان

  1 پالك
2522696 - 0263  

  ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

  ایالم

 احمر هالل جمعیت
 اسالمی جمهوري

  ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردي - علمی

  ایران هالل
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  ایالم استان احمرهالل
  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی

  سیدالشهدا خیابان - ایالم
  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  0841 - 3364017

  نجات و امداد عملیات مدیریت ايحرفه کارشناسی

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  ایالم دانشگاهی جهاد

   :1 شماره ساختمان - ایالم
  پاسداران خیابان

 طالقانی خیابان :2 شماره ساختمان
  ایالم فرمانداري روبروي ـ

3341744 - 0841  

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

  جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی  آبدانان

   ـ سراب خیابان - آبدانان
   ـ استادیوم خیابان

  خوارزمی دانش و کار هنرستان
6225814 - 0842  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 ایالم

  ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

   :1 شماره ساختمان - ایالم
   ـ پژوهش بلوار ـ میالد میدان

  ماسی و صدا رادیویی ایستگاه جنب
 صنعتی شهرك :2 شماره ساختمان

  9 کارگر خیابان ـ کارگر بلوار ـ
2237762 -  

  ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی
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 علوم، وزارت  ایالم
  فناوري و تحقیقات

  جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 ایالم

   :1 شماره ساختمان - ایالم  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی
   ـ پژوهش بلوار ـ میالد میدان

  ماسی و صدا رادیویی ایستگاه جنب
 صنعتی شهرك :2 شماره ساختمان

  9 کارگر خیابان ـ کارگر بلوار ـ
2237762 -  

  فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  2 ایالم

 بلوار :1 شماره ساختمان - ایالم  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی
 درمانگاه روبروي ـ مدرس شهید

  اجتماعی تأمین
 جمهوري بلوار :2 شماره ساختمان

   ـ بعثت خیابان انتهاي ـ
  )ره( خمینی امام هنرستان

 شمالی بلوار :3 شماره ساختمان
   ـ) ره( خمینی امام میدان
  جمهوري بلوار از ترپایین

   :4 شماره ساختمان
  بعثت تقاطع ـ جمهوري بلوار

2222229 - 0841  

  ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ایوان

  ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 ـ) ره( خمینی امام خیابان - ایوان
  صفوي نواب کوچه انتهاي

  خودرو مکانیک فناوري مهندسی  0842 - 3239390

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 شهر دره

 ـ احمر هالل خیابان - شهردره  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
   ـ کاوه بلوار انتهاي

  نور پیام دانشگاه جنب
5228556 - 0842  

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دهلران

  ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

 ـ جمهوري ریاست کوي - دهلران
   ـ اعلمی شهید خیابان

  گمنام شهداي کوچه نبش
7220276 - 0842  

  بوشهر

 احمر هالل جمعیت
 اسالمی جمهوري

  ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردي - علمی

  ایران هالل
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  معلم خیابان - بوشهر  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  بوشهر استان احمرهالل
2530377 - 0771  

 نفت ملی شرکت
  ایران

 ویژه منطقه سازمان
  پارس انرژي اقتصادي

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 اقتصادي ویژه منطقه سازمان

  پارس انرژي

  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی

 اقتصادي ویژه منطقه - عسلویه
 ـ جمی فاضل میدان ـ پارس انرژي

  وحدت خیابان ـ سیراف بلوار
7374738 - 0772  

  ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

  بنادر لجستیک مدیریت ايحرفه کارشناسی
  بنادر تجهیزات فناوري مهندسی

  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی
  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی

  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی

  قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

  قدوسی شهید
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  اداري حقوق ايحرفه کارشناسی  بوشهر استان کل دادگستري
 ـ جنوبی حافظ خیابان - بوشهر

  آسمان هتل از باالتر
2536783 - 0771  

 جهاد وزارت
  کشاورزي

 عالی آموزش موسسه
  کاربردي - علمی
  کشاورزي جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 صنعت و کشت شرکت

  تنگستان پاسارگاد
  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی

   ـ اهرم - تنگستان
 جنب ـ) ره( خمینی امام خیابان

  اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره
5226499 - 0772  

 و راه وزارت
  شهرسازي

 و بنادر سازمان
 جمهوري دریانوردي
  ایران اسالمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  گناوه بندرسازان

 ـ گناوه جاده 3 کیلومتر - گناوه  اموال بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی
  دیلم
3247222 - 0772  

  بنادر لجستیک مدیریت ايحرفه کارشناسی
  بنادر تجهیزات فناوري مهندسی

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

  جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دشتی

  ريهن و فرهنگی هايآموزش تکنولوژي ايحرفه کارشناسی

  ـ خورموج - دشتی
  سازيآماده شهرك

6230224 - 0772  

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی

  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی
  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی

  فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دیلم

  خیابان انتهاي - دیلم  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  جنوبی شهداي
4242830 - 0772  

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی
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  بوشهر

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

  جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  دیلم

  - دیلم
  جنوبی شهداي خیابان انتهاي

4242830 - 0772  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کنگان

  کریم قرآن مبلغ تربیت ايحرفه کارشناسی

 نخیابا ـ دانشگاه خیابان - کنگان
  طالقانی هنرستان جنب ـ دانشجو

7213323 - 0772  

  دبستانی پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی
  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی

  ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  بوشهر استان زیارت و حج

 ـ) ره( خمینی امام خیابان - بوشهر
  خون انتقال سازمان روبروي

2535831 - 0771  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ

  ايحرفه کارشناسی
  هنري و فرهنگی آثار و خدمات حسابداري - حسابداري

  ـ شیالت میدان - بوشهر
  1 جاشو کوچه ـ والفجر خیابان

  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  0771 - 2523969

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  بوشهر استانداري  کشور وزارت
  چمران شهید خیابان - بوشهر  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  بوشهر استانداري

5563068 - 0771  

  تهران

 جمهوري ارتش
  ایران اسالمی

 اطالعات معاونت
 جمهوري ارتش

  ایران اسالمی
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  نظامی اطالعات ايحرفه کارشناسی  شیرازي صیاد شهید
 ضلع ـ لشگرك اتوبان - تهران
  ارتش زمینی نیروي ستاد شمالی

22450724 - 021  

 امور و شهید بنیاد
  ایثارگران

 امور ریزيبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی
  ایثارگر و شاهد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  )ره( خمینیامام

 ـ اسالمی انقالب خیابان - تهران
 ـ روانمهر نبش ـ رازي فخر خیابان

  35 پالك
66978718 - 021  

  مسکن بنیاد
  اسالمی انقالب

 سوانح پژوهشکده
  طبیعی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ادثحو و حریق از پیشگیري و حفاظت ايحرفه کارشناسی  طبیعی سوانح

   ـ عصر ولی خیابان - تهران
   ـ وي پارك چهارراه از باالتر

) ابقس فرشته( فیاضی شهید خیابان
  9 پالك ـ شبدیز کوچه ـ

22633073 - 021  

 مرکزي بیمه
 اسالمی جمهوري

  ایران
 بیمه سهامی شرکت

  ایران
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 -ایران بیمه سهامی شرکت
  تهران استان

  اشخاص بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی
 از باالتر ـ شریعتی خیابان - تهران

 ـ شکرآبی خیابان انتهاي ـ مطهري
  83 شماره

88409297 - 021  

 احمر هالل جمعیت
 اسالمی جمهوري

  ایران

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي – علمی
  ایران هالل 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران استان احمرهالل

 ـ مطهري استاد خیابان - تهران  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی
   ـ ترکمنستان خیابان
  زیتون خیابان نبش

88437139 - 021  
  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی  3 تهران دانشگاهی جهاد

 :1 شماره ساختمان - شهریار
 اصلی جاده ـ صفادشت ـ مالرد
  صنعتی شهرك روبروي ـ شهر

 ـ مالرد: 2 شماره ساختمان
 ـ قوام آباد یوسف ـ صفادشت

  بلوار ابتداي
3436670 - 0262  

 تبلیغات سازمان
  اسالمی

 تبلیغات سازمان
  اسالمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران اسالمی تبلیغات سازمان

  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
 انخیاب بین ـ سمیه خیابان - تهران

 ـ الهینجات استاد و قرنی سپهبد
  213 شماره ساختمان

88809974 - 021  

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  ايحرفه کارشناسی

  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
   - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی

  مذهبی و قرآنی هايفعالیت ریزيبرنامه
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  تهران

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

  گردشگري و دستی

 گروه شرکت
 میراث گذاريسرمایه
 گردشگري و فرهنگی

  ایرانیان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ارادک اندیشه تالشگران شرکت

 زا باالتر ـ ولیعصر خیابان - تهران  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی
  توتیا کوچه ـ ويپارك راه چهار

  هتلداري مدیریت ايحرفه کارشناسی  021 - 22665723

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  گردشگري معاونت
  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  3 تهران جهانگردي صنعت

 زا باالتر ـ ولیعصر خیابان - تهران
  ـ ملت پارك روبروي ـ ظفر
  4 پالك ـ غربی ارمغان کوچه

22059361 - 021  

 پاسداران سپاه
  اسالمی انقالب

 تربیت معاونت
 فرهنگ و آموزش

  پاسداري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 سپاه زمینی نیروي صابرین

  )تهران(

 رتهج بلوار ـ بسیج اتوبان - تهران  بزرگساالن آموزش ايحرفه کارشناسی
 ارانپاسد سپاه زمینی نیروي ستاد ـ

  اسالمی انقالب
38521676 - 021  

  اطالعات حفاظت مدیریت ايحرفه کارشناسی
  نجات و امداد عملیات مدیریت ايحرفه کارشناسی

  تهران شهرداري

 و نوسازي سازمان
 شهرداري بهسازي

  تهران

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 بهسازي و نوسازي سازمان

  تهران شهرداري
  فناوري مهندسی

  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 ـ صفوي نواب بزرگراه - تهران
 ـ جوانمرد شهید خیابان نبش

  215 پالك ـ 9 دماوند ساختمان
55433255 - 021  

 برداريبهره شرکت
 و تهران شهري آهنراه

  حومه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 آهنراه برداريبهره شرکت

  حومه و تهران شهري

  مترو ایمنی فناوري مهندسی
 شهید بزرگراه 14 کیلومتر - تهران

 ـ پاالیشگاه راه سه از بعد ـ رجایی
  باقرشهر مترو جنب

64533062 - 021  

  مترو برق فناوري مهندسی
  آهنراه و مترو زیرزمینی هايسازه فناوري مهندسی

  مترو کنترل و سیگنالینگ فناوري مهندسی
  مترو مخابرات فناوري مهندسی
  مترو مکانیک فناوري مهندسی

 ه،را تحقیقات مرکز
  شهرسازي و مسکن

 رسم و طرح شرکت
  پارسه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  پارسه رسم و طرح شرکت

   ـ نیایش خیابان - تهران  بیرونی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
   ـ شمالی آبادجنت تقاطع

  4 پالك ـ بهاره روز بازار جنب
  
44464525 - 021  

  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی

 انتظامی نیروي
 اسالمی جمهوري

  ایران
 هايیگان فرماندهی

  ایرانی شهید آموزشی مجتمع  ناجا پاسداران ویژه
 ـ کالهدوز شهید میدان - تهران  اطالعات امنیت - اطالعات فناوري مهندسی

  ناجا ویژه یگان ـ وحدت خیابان
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  021 - 39942690

 بهداشت، وزارت
 آموزش و درمان

  پزشکی
 تخصصی بیمارستان
  سیناابن

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اشخاص بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی  ناسیابن تخصصی بیمارستان

  - صادقیه دوم فلکه - تهران
  کاشانی الهآیت ابتداي

47900 - 021  

 کار تعاون، وزارت
  اجتماعی رفاه و

 تعاونی شرکت
  یزندگ آیین پیشتازان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 ینآی پیشتازان تعاونی شرکت

  )تهران( زندگی

  ايحرفه کارشناسی
  اعتیاد از پیشگیري - اجتماعی شناسیآسیب

 ـ اصفهانی اشرفی خیابان - تهران
 پارك خیابان ـ همت پل به نرسیده

   ـ هما شهرك ـ
  زندگی آیین پیشتازان ساختمان

44241331 - 021  

  بزرگساالن آموزش ايحرفه کارشناسی
  دبستانی پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی
  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی
  کودك - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی

  کودك هنر مربی ايحرفه کارشناسی

 دانش تعاونی شرکت
  تیبا زیبایی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  یبات زیبایی دانش تعاونی شرکت

 کوچه - غرب شهرك - تهران  زنانه پیرایش ايحرفه کارشناسی
  67 پالك - درختی - سپهر
  مردانه پیرایش ايحرفه کارشناسی  021 - 88876440 

 تعاونی شرکت
 فراوري کارخانجات

 هايدانه و روغن
  ایران روغنی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 کارخانجات تعاونی شرکت

 روغنی هايدانه و روغن فراوري
  ایران

  ايحرفه کارشناسی
 ـ الهینجات استاد خیابان - تهران  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

  23 پالك ـ نوید کوچه
  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  021 - 88924282

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  بهزیستی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 اریکه توانبخشی شرکت

  پرسپولیس

 - کشیروغن خیابان - ورامین  ورزشی یارپزشک ايحرفه کارشناسی
  79-77 پالك - صفوي نواب کوچه

36274520 - 021  
  ورزشی روانشناسی ايحرفه کارشناسی

  پراکتیک کایرو و ورزشی ماساژ ايحرفه کارشناسی

 و دفاع وزارت
 اينیروه پشتیبانی

  مسلح
 مالک صنعتی دانشگاه

  اشتر
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  هواپیما مکانیک فناوري مهندسی  تهران اشتر مالک
 ـ بابایی شهید اتوبان - تهران
  شعبانلو شهید خیابان ـ لویزان

22549608 - 021  
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  تهران

 و راه وزارت
  شهرسازي

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  سازه هوشمند شرکت
  ساختمان نوین هايفناوري

 ـ شمال مدرس بزرگراه - تهران  بیرونی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
 ـ یناج خیابان ـ ظفر خیابان ابتداي

  8 پالك ـ ناجی بوستان جنب
22916460 - 021  

  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی

  ورزشی اماکن و فضاها طراحی - معماري فناوري مهندسی

 راه، تحقیقات مرکز
  شهرسازي و مسکن

  تفویضی شهید آموزشکده

  راهداري فناوري مهندسی

 14 کیلومتر ـ فتح بزرگراه - تهران
   ـ خودرو ایران چهارراه ـ

  دانش شهرك خیابان
66283713 - 021  

  شهري نقل و حمل - عمران فناوري مهندسی
  راهسازي - عمران فناوري مهندسی

  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی
  بردارينقشه - عمران فناوري مهندسی

  فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی
  راهداري و راهسازي آالتماشین - مکانیک

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  هما هايهتل گروه

 ـ) عج( ولیعصر خیابان - تهران  ایرانی آشپزي - آشپزي ايحرفه کارشناسی
   ـ توانیر خیابان روبروي

  3 پالك ـ شمس بست بن
88883130 - 021  

  ملل آشپزي - آشپزي ايحرفه کارشناسی
  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 صنف اتحادیه
  تهران امالك مشاورین

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 امالك مشاورین صنف اتحادیه

  تهران
  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی

 ـ) آمل( شریعتی خیابان - تهران
  7 پالك ـ فرزانگان کوچه

77681446 - 021  
 و فروشندگان اتحادیه

 جواهر، طال، سازندگان
 صراف و سکه نقره،

  تهران

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 نسازندگا و فروشندگان اتحادیه

 صراف و سکه نقره، جواهر، طال،
  تهران

  زیورآالت طراحی ايحرفه کارشناسی
 تفرص بین ـ سمیه خیابان - تهران

  186 پالك ـ ایرانشهر و
88810037 - 021  

 صنفی انجمن
 کارفرمایی
 و تولیدکنندگان

   مبل فروشندگان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 و مبلمان صنفی انجمن

  دکوراسیون
  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی

 جنب ـ فاطمی خیابان - تهران
 و کاج بین ـ سوادآموزي نهضت
  119 پالك ـ اعتصامی پروین

88977850 - 021  

 کوچک صنایع سازمان
 صنعتی هايشهرك و

  ایران
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  )تهران( چرم

 و خدمات حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
 خیابان ـ فاطمی میدان - تهران  صنعتی تولیدات

 از ترپایین ـ شمالی فلسطین
 شهید برادران کوچه ـ زرتشت

  2 پالك ـ غفاري وحید و حمید
88971831 - 021  

  ايحرفه کارشناسی
  مشاغل و اجتماعی لباس - پوشاك الگوسازي و طراحی

  ايحرفه کارشناسی
  خانگی و مجلسی لباس - پوشاك الگوسازي و طراحی

 گسترش شرکت
  انفورماتیک

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 انفورماتیک گسترش شرکت

  ایران

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی

 حدفاصل ـ انقالب خیابان - تهران
  ـ حافظ و الهی استادنجات

  880 پالك
66706051 - 021  

  اطالعات امنیت - اطالعات فناوري مهندسی
  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات فناوري مهندسی

  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی
  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی
  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی

 و مهندسی شرکت
 صنایع تحقیقات

  الستیک

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 تحقیقات و مهندسی شرکت

  )تهران( الستیک صنایع
  فرایند - کنترل فناوري مهندسی

 همت شهید بزرگراه انتهاي - تهران
 و علم شهرك ـ پژوهش بلوار ـ

  پژوهش فناوري
44580906 - 021  

  شرکت
  پارس آبادراهان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  پارس آبادراهان شرکت

  راهسازي - عمران فناوري مهندسی

 مخصوص جاده 5 کیلومتر - تهران
 ـ مینا شیشه راه سه از بعد ـ کرج

 انتشارات و چاپ سازمان جنب
 ـ اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

 مللیال بین گروه ـ سوم خیابان نبش
  پارس آبادراهان
  
48620 - 021  

  بردارينقشه - عمران فناوري مهندسی

  فناوري مهندسی
  راهداري و راهسازي آالتماشین - مکانیک
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 صنعت، وزارت  تهران
  تجارت و معدن

 آسانسورسازي شرکت
  دماوند

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دماوند آسانسورسازي شرکت

 بنزین پمپ روبروي -دماوند   باالبرها و آسانسور فناوري مهندسی
 هس کیلومتر ـ شاهد بلوار ـ گیالوند
 آموزشی، مجتمع ـ مراء جاده

  دماوند آسانسورسازي تحقیقاتی
77338087 - 021  

  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی
  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی

  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی
  فرایند - کنترل فناوري مهندسی

 زهپاستوری شیر شرکت
  تهران پگاه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  پاستوریزه شیر شرکت

  تهران پگاه
  فرایند - کنترل فناوري مهندسی

   ـ کرج قدیم جاده - تهران
  تهران پگاه شیر شرکت

66808372 - 021  

 طراحی شرکت
 تامین و مهندسی

  خودرو ایران قطعات
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  )تهران( ساپکو

  سازيقالب - تولید و ساخت فناوري مهندسی
 غرب همت شهید بزرگراه - تهران

 کبیري کامران خیابان ـ
 غربی ضلع ـ) شمالی شاهین(طامه

  بزرگمهر پارك
44461100 - 021  

  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی
  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی

  فرایند - کنترل فناوري مهندسی
  افزارماشین - مکانیک فناوري مهندسی

  خودرو مکانیک فناوري مهندسی

 سازيخودرو گروه
  سایپا

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  سایپا خودروسازي گروه

 جاده 17 کیلومتر - تهران  خودرو تامین زنجیره و لجستیک فناوري مهندسی
 داروپخش خیابان ـ کرج مخصوص

  یدك سایپا شرکت جنب ـ
61611539 -  

  خودرو مکانیک فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  گلرنگ صنعتی گروه
  گلرنگ صنعتی گروه

  ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

   ـ آفریقا خیابان - تهران
   ـ نیایش اتوبان از باالتر
  24 پالك ـ سعیدي کوچه

  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  021 - 26200349

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

 و معدن صنعت،
  تجارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 پذیرایی تاالرهاي صنف اتحادیه

  تهران مجالس تجهیزات و
  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی

   ـ آزادي خیابان - تهران
 ـ سهیل کوچه ـ امام یادگار تقاطع

  2 پالك 
66005557 - 021  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران واحد بازرگانی

   ـ کشاورز بلوار - تهران  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی
   ـ زادهعبداله خیابان

  21 پالك ـ افشار کوچه نبش
88970146 - 021  

  مسئولیت بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  آذین استیل شرکت

 رباالت ـ شمالی بهار خیابان - تهران
 جواد خیابان ـ طالقانی خیابان از

 ـ سپهر کوچه نبش ـ کارگر
  62 پالك 

77516237 - 021  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )تهران( کوشا صنعتی شرکت

  ـ کرج مخصوص جاده - تهران  باالبرها و آسانسور فناوري مهندسی
 شمال سمت به ـ مین شیشه راه سه

   ـ ولیعصر بلوار
  فرهنگیان شهرك نبش

44540033 - 021  

  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی
  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی

  خودرو مکانیک فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  پارس نفت شرکت

   - تهران
  کرج مخصوص جاده 22 کیلومتر

46815011 - 021  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  هاآالینده کنترل - زیست محیط فناوري مهندسی  )عج( قائم غالت صنایع

 ـ شمالی کارگر خیابان - تهران
 کوي مقابل( شانزدهم خیابان

  ـ یک فجر خیابان ـ) دانشگاه
  14 پالك

88025662 - 021  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  طبرسی عالمه فنون و علوم

  ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 ضلع ـ ستارخان خیابان - تهران
 اول ـ ستارخان پل غرب شمال
 ـ) شمالی پاك( پورحاجی خیابان

  68 پالك ـ رئیسی نبش
  
44262001 - 021  

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  اشخاص بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی
  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی
  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی

  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی
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  تهران

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

 هايآموزش مرکز
 و آزاد عالی
 خاص هايآموزش

  جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 آزاد عالی آموزش موسسه
  ایران انفورماتیک

 ـ شمالی کارگر خیابان - تهران  اطالعات امنیت - اطالعات فناوري مهندسی
 بلوار و نصرت خیابان حدفاصل

   ـ قدر خیابان ـ کشاورز
  27 پالك ـ نو باغ کوچه

66930421 - 021  

  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات فناوري مهندسی
  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی
  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی

  آزاد عالی آموزش موسسه
  دانش و دین عصر

  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
 شمال ـ ولیعصر خیابان - تهران

  ـ ساعی کوچه ـ ساعی پارك
  18 پالك

88886325 - 021  

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

  فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  آزاد عالی آموزش موسسه
  گستر علم

 چهارراه ـ آباد سعادت - تهران  انگلیسی خبر - مترجمی ايحرفه کارشناسی
 داروخانه جنب ـ دریا بلوار ـ مسجد

  68 پالك ـ آویشن
88078450 - 021  

  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی

  آزاد عالی آموزش موسسه
  دانشسار فنون و علوم

 از باالتر ـ شریعتی خیابان - تهران  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی
 ـ شکرابی کوي ـ مطهري خیابان
  41 پالك ـ فریبا کوچه نبش

88428751 - 021  
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی
  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی

 آزاد عالی آموزش موسسه
  امیرکبیر فناوري و مدیریت

  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
   ـ آفریقا بلوار - تهران

   ـ غربی تابان خیابان
  17 و 15 پالك

88790481 - 021  

  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی
  بیرونی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

 آزاد عالی آموزش موسسه
  نهاوند

 خیابان :1 شماره ساختمان - تهران  ایرانی آهنگسازي - موسیقی ايحرفه کارشناسی
 شمالی خردمند خیابان ـ کریمخان

  97 پالك ـ اعرابی کوچه نبش ـ
  :2 شماره ساختمان

 استاد خیابان ـ کریمخان خیابان
  ـ کلیسا جنب ـ الهی نجات

  283 پالك ـ امانی کوچه نبش
88316192 - 021  

  ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ايحرفه کارشناسی

 آزاد عالی آموزش موسسه
  دانش عصر نوآوران

  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

 ـ رسالت بزرگراه - تهران
 ـ کابلی شهید خیابان ـ سیدخندان

  12 پالك ـ شعبانی شهید خیابان
88467424 - 021  

  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

 آزاد عالی آموزش موسسه
  هادي

  ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 تقاطع غربی جنوب ضلع - تهران
 آل جالل و نوري الهفضل شیخ

  )آزمایش پل زیر( احمد
88254832 - 021  

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  اطالعات امنیت - اطالعات فناوري مهندسی

  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات فناوري مهندسی
  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی
  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی

  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی
  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  تهران استان زیارت و حج

  ـ آزادي خیابان - تهران
  ـ شمالی رودکی نبش

  زیارت و حج ساختمان جنب
64512909 - 021  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 ارتباطات و فرهنگ سازمان

  اسالمی
  ايحرفه کارشناسی

  فرهنگی ارتباطات و دیپلماسی - فرهنگی امور مدیریت
 ـ قصیر احمد شهید خیابان - تهران

  15 پالك ـ چهاردهم کوچه
88734662 - 021  
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 و فرهنگ وزارت  تهران
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 محصوالت تولیدي شرکت
  سروش تصویري و صوتی

 خیابان ـ پونک میدان - تهران  کارگردانی - انیمیشن ايحرفه کارشناسی
 ـ لجنگ سردار تقاطع ـ بابایی میرزا
 ـ شاهد بوستان غرب شمال ضلع

  1 پالك ـ آسترکی شهید خیابان
44489307 - 021  

  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی

  کارگردانی - سینما ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 1 واحد هنر و فرهنگ

  ـ عصر ولی میدان - تهران  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
 ـ نوربخش کوي ـ زرتشت چهارراه

  32 پالك
88902346 - 021  

  بنديبسته و چاپ - گرافیک ايحرفه کارشناسی
 ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی

  مذهبی و قرآنی هايفعالیت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 4 واحد هنر و فرهنگ

 انخیاب بین ـ سمیه خیابان - تهران  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی
 ـ الهی نجات استاد خیابان و نیقره

  163 پالك
88941226 - 021  

  ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 7 واحد هنر و فرهنگ

  ايحرفه کارشناسی
  )انگلیسی زبان به( اسالمی علوم مبلغ تربیت

 خیابان :1 شماره ساختمان - تهران
 ـ بهار الشعرايملک خیابان ـ سمیه
 ـ دسهن بست بن ـ سپهر برج جنب

  2 پالك
 انقالب خیابان :2 شماره ساختمان

  1020 ساختمان ـ کالج پل ـ
88834991 - 021  

  ريهن و فرهنگی هايآموزش تکنولوژي ايحرفه کارشناسی
  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
  رسانیاطالع و کتابداري علوم ايحرفه کارشناسی

  انگلیسی خبر - مترجمی ايحرفه کارشناسی
  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی
  مدارك و اسناد مدیریت ايحرفه کارشناسی

  ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت

  ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 10 واحد هنر و فرهنگ

  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
 خیابان ـ ونک میدان - تهران
 خوارزمی خیابان انتهاي ـ مالصدرا

  تهران نگاريلرزه مرکز جنب ـ
88612361 - 021  

  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات فناوري مهندسی
  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی

  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی
  فناوري مهندسی

  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 11 واحد هنر و فرهنگ

  ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

 ابتداي ـ انقالب میدان - تهران
 ـ رشتچی کوچه ـ جنوبی کارگر

  12 و 10 و 8 شماره
66436095 - 021  

  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی
  کارگردانی - سینما ايحرفه کارشناسی

  ايحرفه کارشناسی
  خانگی و مجلسی لباس - پوشاك الگوسازي و طراحی

  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  پردازيچهره - گریم ايحرفه کارشناسی

  ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 12 واحد هنر و فرهنگ

  کارگردانی - انیمیشن ايحرفه کارشناسی

 ـ اسالمی انقالب خیابان - تهران
 تردک خیابان ابتداي ـ شمیران پیچ

  ـ حقوقی خیابان ـ شریعتی
  61 پالك

77682014 - 021  

  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی
  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  مو پیرایش و آرایش - گریم ايحرفه کارشناسی
  پردازيچهره - گریم ايحرفه کارشناسی

  ماسک - گریم ايحرفه کارشناسی

  زرنگاره و نگارگري - نقاشی ايحرفه کارشناسی
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 مرکز آموزشینشانی و تلفن  تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 و فرهنگ وزارت  تهران
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ

   ايحرفه کارشناسی
  )انگلیسی زبان به( اسالمی علوم مبلغ تربیت

   :1 شماره ساختمان - تهران
   ـ ولیعصر میدان از باالتر

  45 پالك ـ شرقی زرتشت خیابان
   :2 شماره ساختمان

   ـ ولیعصر میدان از باالتر
  12 پالك ـ مالیی کوچه

88934456 - 021  

   ايحرفه کارشناسی
  هنري و فرهنگی آثار و خدمات حسابداري - حسابداري

  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی

  انگلیسی خبر - مترجمی ايحرفه کارشناسی
  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی

   ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 14 واحد هنر و فرهنگ

  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
 ـ زند کریمخان خیابان - تهران

 الهی کوچه ـ الهی نجات خیابان
  10 پالك ـ) سابق افشین(

88903868 - 021  

  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

   ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 15 واحد هنر و فرهنگ

   :1 شماره ساختمان - تهران  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
 خیابان ـ مطهري شهید خیابان

   ـ شمالی شیرازي میرزاي
  29 پالك ـ عرفان کوچه
 شهید خیابان: 2 شماره ساختمان

 شیرازي میرزاي خیابان ـ مطهري
  4 پالك ـ عرفان کوچه ـ شمالی

88714920 - 021  

   ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ

   ايحرفه کارشناسی
  هنري و فرهنگی آثار و خدمات حسابداري - حسابداري

   ـ انقالب میدان - تهران
 ـ شمالی جمالزاده خیابان ابتداي

  8 و 22 و 20 پالك ـ معینی کوي
66906826 - 021  

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی

   ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی
   ايحرفه کارشناسی

  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت
   ايحرفه کارشناسی

  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 20 واحد هنر و فرهنگ

   ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

 ـ مطهري شهید خیابان - تهران
 ـ فراهانی مقام قائم خیابان از بعد

  8 پالك ـ گلریز خیابان
88307570 - 021  

  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی

   ايحرفه کارشناسی
  هاجشنواره و هاهمایش امور - فرهنگی امور مدیریت

   ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 23 واحد هنر و فرهنگ

 ـ بهشتی شهید خیابان - تهران  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
 ـ دوم کوچه ـ پاکستان خیابان

  20 پالك
88527789 - 021  

  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی
  کودك هنر مربی ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی  تهران 24 واحد هنر و فرهنگ

   ـ گلها بلوار ـ تهرانسر - تهران
  محمدي گل خیابان ـ یاس بلوار

44565694 - 021  
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 مرکز آموزشینشانی و تلفن  تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 و فرهنگ وزارت  تهران
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 25 واحد هنر و فرهنگ

  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

 ابتداي ـ خانکریم پل - تهران
 ـ راست سمت ـ شیرازي میرزاي

  7 پالك ـ اول کوچه
66947126 - 021  

  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  بیرونی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 26 واحد هنر و فرهنگ

   :برادران ساختمان - تهران  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
   ـ صادقیه دوم فلکه

 خیابان ـ جناح محمدعلی ابتداي
  1/1 پالك ـ احسانگر شهید

 خیابان ):2( خواهران ساختمان
 ـ 26 گلستان ـ  اصفهانی اشرفی

  1 پالك
   ):3( خواهران ساختمان

   ـ جنوبی خسرو خیابان
 طاهري کوچه ـ زادیانقاسمی کوچه
  13 پالك ـ حساس کوچه ـ

44961083 - 021  

   ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی

   ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت

   ايحرفه کارشناسی
  هاجشنواره و هاهمایش امور - فرهنگی امور مدیریت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 29 واحد هنر و فرهنگ

  کریم قرآن مبلغ تربیت ايحرفه کارشناسی
 ـ شمالی ستاري بزرگراه - تهران

   ـ شرقی پیامبر خیابان
 ـ کرمی کوچه ـ هجرت خیابان

  48 پالك
44092724 - 021  

  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
   ايحرفه کارشناسی

  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 30 واحد هنر و فرهنگ

  سازيآماده و طراحی - چاپ ايحرفه کارشناسی

   ـ انقالب خیابان - تهران
 ینایب کوچه ـ شیرازي وصال خیابان

  25 پالك ـ
66491215 - 021  

  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  انگلیسی خبر - مترجمی ايحرفه کارشناسی

  چاپ امور مدیریت ايحرفه کارشناسی
  نشر امور مدیریت ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 31 واحد هنر و فرهنگ

  بزرگساالن آموزش ايحرفه کارشناسی
 سهروردي خیابان ابتداي - تهران

 ـ بنزین پمپ روبروي ـ شمالی
  22 پالك ـ نیکان خیابان

88454480 - 021  

   ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

   ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 32 واحد هنر و فرهنگ

  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
   ـ دربند خیابان - تهران

  213 پالك ـ دربند میدان از بعد
22709384 - 021  

  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  انگلیسی خبر - مترجمی ايحرفه کارشناسی

  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
  ايرایانه نقاشی - نقاشی ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 33 واحد هنر و فرهنگ

 باالتر ـ الهی نجات خیابان - تهران  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی
 ـ دوم بست بن ـ طالقانی تقاطع از

  6 پالك
84041000 - 021  

  هتلداري مدیریت ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 34 واحد هنر و فرهنگ

  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی

 نخیابا ـ صادقیه دوم فلکه - تهران
 ـ بهنام خیابان ـ کاشانی... ا آیت
  5 پالك ـ شانزدهم خیابان نبش

44047771 - 021  

  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
   ايحرفه کارشناسی

  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی

   ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
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 مرکز آموزشینشانی و تلفن  تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 و فرهنگ وزارت  تهران
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  نقاشی - نقاشی ايحرفه کارشناسی  تهران 34 واحد هنر و فرهنگ

 نخیابا ـ صادقیه دوم فلکه - تهران
 ـ بهنام خیابان ـ کاشانی... ا آیت
  5 پالك ـ شانزدهم خیابان نبش

44047771 - 021  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 35 واحد هنر و فرهنگ

   ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

 خیابان :1 شماره ساختمان - تهران
 نکریمخا پل بین ـ شیرازي میرزاي

 13 کوچه ـ مطهري شهید خیابان و
  94 پالك ـ

 میرزاي خیابان :2 شماره ساختمان
 کامکار( نژادکی خیابان ـ شیرازي

 ـ سنایی کالنتري مقابل ـ) سابق
  34 پالك

88832331 - 021  

  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 37 واحد هنر و فرهنگ

   ـ تیر هفت میدان - تهران  ایرانی آشپزي - آشپزي ايحرفه کارشناسی
   ـ فراهانی مقام قائم خیابان

  7 پالك ـ سام کوچه
88342426 - 021  

  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ

  کارگردانی - انیمیشن ايحرفه کارشناسی

 :1 شماره ساختمان - تهران
 ـ حکیم اتوبان انتهاي(خواهران) 

بش ن ـ نیلوفر خیابان ـ تعاون بلوار
   3 نیلوفر

(برادران)  :2 شماره ساختمان
 خیابان انتهاي ـ فاطمی خیابان
 کوچه نبش ـ اعتصامی پروین

  59 پالك ـ آونگ
88006059 - 021  

  مالیاتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  سازيفیلم - سینما ايحرفه کارشناسی
  کارگردانی - سینما ايحرفه کارشناسی

   ايحرفه کارشناسی
  نوجوان و کودك لباس - پوشاك الگوسازي و طراحی

   ايحرفه کارشناسی
  خانگی و مجلسی لباس - پوشاك الگوسازي و طراحی

  تبلیغات - عکاسی ايحرفه کارشناسی
  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  بنديبسته و چاپ - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  پردازيچهره - گریم ايحرفه کارشناسی
  ماسک - گریم ايحرفه کارشناسی

  زرنگاره و نگارگري - نقاشی ايحرفه کارشناسی
  صحنه طراحی - نمایشی هنرهاي ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ

  فرهنگی و اجتماعی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی

 خیابان :1 شماره ساختمان - تهران
 و ولیعصر چهارراه بین ـ انقالب

 دانشجو پارك شرقی ضلع ـ حافظ
  16 پالك ـ شهریار استاد خیابان ـ

 انقالب خیابان :2 شماره ساختمان
  80 پالك ـ مظفر خیابان ـ

66752092 - 021  

  اقتصادي و سیاسی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی
  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی

   ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

  خبري عکاسی ايحرفه کارشناسی
   ايحرفه کارشناسی

  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت
   ايحرفه کارشناسی

  هاجشنواره و هاهمایش امور - فرهنگی امور مدیریت
   ايحرفه کارشناسی

  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 44 واحد هنر و فرهنگ

  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی

   ـ انقالب خیابان - تهران
   ـ فردوسی میدان به نرسیده

 ـ) فرصت(موسوي شهید خیابان
  1 پالك ـ محمدآقا شهید خیابان

88812949 - 021  
  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی
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  تهران

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 46 واحد هنر و فرهنگ

 خیابان :1 شماره ساختمان - تهران  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی
 ـ جنوبی کازرون خیابان ـ میرداماد

  3 پالك
 خیابان :2 شماره ساختمان

 ـ میرداماد پل جنب ـ میرداماد
  257 پالك

22271575 - 021  

  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 47 واحد هنر و فرهنگ

   ايحرفه کارشناسی
   ـ ولیعصر خیابان - تهران  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت

   ـ طالقانی چهارراه از باالتر
  569 پالك ـ ریاض کوچه از بعد

88944359 - 021  
   ايحرفه کارشناسی

  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 48 واحد هنر و فرهنگ

   :خواهران ساختمان - تهران  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی
 راه هس از ترپایین ـ شریعتی خیابان
 و پیروزي کوچه بین ـ شیراز بهار

  1/379 پالك ـ سلطانی
 یشریعت خیابان :برادران ساختمان

 ـ شیراز بهار راه سه از ترپایین ـ
  379 پالك ـ سلطانی کوچه داخل

77610351 - 021  

  تصویربرداري - سینما ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 49 واحد هنر و فرهنگ

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی

 ـ شمالی آباد جنت خیابان - تهران
 شرقی ارکیده نبش ـ المهدي بلوار

  سما دخترانه آموزشکده جنب ـ
44826280 - 021  

  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  بنديبسته و چاپ - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 54 واحد هنر و فرهنگ

 میدان :1 شماره ساختمان - تهران  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی
 ـ شیرازي فرصت خیابان ـ انقالب

  32 پالك
 انقالب میدان :2 شماره ساختمان

   ـ شیرازي فرصت خیابان ـ
  132 پالك ـ ماهتاب نبش

66434203 - 021  

  دنیم امور در قضایی دستیاري - حقوق ايحرفه کارشناسی
  اداري حقوق ايحرفه کارشناسی

   ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت

   ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 55 واحد هنر و فرهنگ

 هب نرسیده ـ حافظ خیابان - تهران  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
 دانشگاه روبروي ـ کالج چهارراه

  ـ آرژانتین کوچه ـ امیرکبیر
  8 پالك
88809590 - 021  

   ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

  کشور وزارت

  تهران استانداري
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 استانداري پژوهشی و آموزشی
  تهران

  بزرگساالن آموزش ايحرفه کارشناسی
 ـ قرنی ـ طالقانی تقاطع - تهران

   ـ احمر هالل داروخانه پشت
  1 پالك ـ بیمه کوچه

88928304 - 021  

 و هاشهرداري سازمان
  کشور هايدهیاري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  پیشوا شهرداري

 دکتر خیابان ـ پیشوا - ورامین
 ـ گمنام شهداي مقبره ـ دستجردي

  شهر شوراي ساختمان
36727191 - 021  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ورامین شهرداري

   :برادران ساختمان - ورامین  بیرونی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
 اداره جنب ـ ولیعصر میدان

  رانندگی و راهنمایی
 ـ رازي میدان :خواهران ساختمان

  خانواده پارك جنب ـ رسالت بلوار
36229944 - 021  

   فناوري مهندسی
  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

 و ورزش وزارت
  جوانان

 ریزيبرنامه دفتر
 ورزش وزارت تربیتی

  جوانان و

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 فرهنگی ورزشی شرکت

  پرسپولیس

 انخیاب ـ کردستان بزرگراه - تهران  ورزشی یارپزشک ايحرفه کارشناسی
 ـ انآزادگ بلوار ـ جنوبی بهایی شیخ

  غدیر ساختمان ـ 25 خیابان
88014550 - 021  

  ورزشی تغذیه ايحرفه کارشناسی
  ورزشی حقوق ايحرفه کارشناسی

  ورزشی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی
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 و ورزش وزارت  تهران
  جوانان

 ریزيبرنامه دفتر
 ورزش وزارت تربیتی

  جوانان و

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 فرهنگی ورزشی شرکت

  پرسپولیس

  ورزشی روانشناسی ايحرفه کارشناسی
 انخیاب ـ کردستان بزرگراه - تهران
 ـ انآزادگ بلوار ـ جنوبی بهایی شیخ

  غدیر ساختمان ـ 25 خیابان
88014550 - 021  

  ورزشی گريمجري و گویندگی ايحرفه کارشناسی
  پراکتیک کایرو و ورزشی ماساژ ايحرفه کارشناسی

  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی
  ورزشی آنالیز - اطالعات فناوري مهندسی

 و چهارمحال
  بختیاري

 احمر هالل جمعیت
 اسالمی جمهوري

  ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردي – علمی
  ایران هالل 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   استان احمرهالل

  بختیاري و چهارمحال
   ايحرفه کارشناسی

  حوادث و حریق در عملیات فرماندهی و مدیریت
 ـ سامان دروازه خیابان - شهرکرد

  فرهنگیان کوي
2254821 - 0381  

 کار تعاون، وزارت
  اجتماعی رفاه و

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  شهرکرد پیام تعاونی
  شهرکرد پیام تعاونی

 :1 شماره ساختمان - شهرکرد  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی
 ـ 2 فاز ـ شهرکرد صنعتی شهرك
 ساختمان ـ 3 سروستان انتهاي

  کار و کسب
 صنعتی شهرك :2 شماره ساختمان

  صنعت میدان نبش ـ شهرکرد
 الهآیت خیابان :3 شماره ساختمان
 الهآیت میدان نبش ـ کاشانی

  دهکردي
3342933 - 0381  

  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی

  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی

   فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  مهارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 یک شماره ايحرفه و فنی

  شهرکرد
  افزارماشین - مکانیک فناوري مهندسی

 ابتداي ـ انقالب بلوار - شهرکرد
  هوایی پل جنب ـ سامان جاده

2228400 - 0381  
 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 و جوشکاري انجمن
 هايآزمایش
  ایران غیرمخرب

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  خودرو تامین زنجیره و لجستیک فناوري مهندسی  جوشکاري انجمن

 ـ مقدس دفاع میدان - شهرکرد
  )ره( خمینی امام بلوار

3385013 - 0381  

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  فارسان

   ـ شهدا بلوار - فارسان  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی
 ايحرفه و فنی هنرستان جنب

  باهنر شهید
7220238 - 0382  

  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی  لردگان

   ـ آزادگان میدان - لردگان
  میدان نبش

5228114 - 0382  

 خراسان
  جنوبی

 کار تعاون، وزارت
  اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  بهزیستی
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  یجنوبخراسان استان بهزیستی
   ايحرفه کارشناسی

  6 شهدا ـ شهدا خیابان - بیرجند  اجتماعی اورژانس مراکز - اجتماعی مددکاري
  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  0561 - 2239237

 جهاد وزارت
  کشاورزي

 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی
  کشاورزي جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بیرجند کشاورزي جهاد

   ايحرفه کارشناسی
  کشاورزي تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

   -بیرجند  – خوسف
 محمدیه ـ کرمان جاده 18 کیلومتر

  کشاورزي آموزش مرکز ـ
  بیابانی مناطق احیا - طبیعی منابع فناوري مهندسی  0561 - 2224845

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قائنات کشاورزي جهاد

 ـ قائن جاده 35 کیلومتر - قائنات  زینتی گیاهان و گل - باغبانی فناوري مهندسی
 مرکز ـ نیمبلوك شهر ـ گناباد

  قائنات کشاورزي آموزش
5373403 - 0562  

 تولید و ساخت - کشاورزي هايماشین فناوري مهندسی
  باغی و زراعی هايماشین

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  1 بیرجند

 تمناي میدان ـ سجادشهر - بیرجند
  پسران شاهد دبستان جنب ـ باران

4431415 - 0561  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  فردوس

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
 خروجی میدان جنب - فردوس
  )الغدیر میدان( فردوس ـ اسالمیه

2294450 - 0534  
  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی

   فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  نهبندان

  دانشگاه بلوار انتهاي - نهبندان  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی
  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  0562 - 6224843

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 استان زیارت و حج

  جنوبیخراسان
  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی

 ـ مدرس شهید بلوار - بیرجند
   ـ مدرس دوم راه چهار

  غربی جنوب ضلع
4425171 - 0561  

 و هاشهرداري سازمان  کشور وزارت
  کشور هايدهیاري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بشرویه شهرداري

   ـ بیرجند جاده - بشرویه  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  جهاد بلوار ـ جهاد فلکه

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  0535 - 3248267

 خراسان
  رضوي

 قدس آستان
  رضوي

 توسعه، معاونت
  پشتیبانی و مدیریت

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

   ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

 ـ 6 کوهسنگی ـ کوهسنگی - مشهد
  راست سمت اول چهارراه

8436660 - 0511  
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 خراسان
  رضوي

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

   کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کاشمر دانشگاهی جهاد

 ـ سیدمرتضی بلوار - کاشمر  دبستانی پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی
  بنزین پمپ روبروي

8250800 - 0532  
  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مشهد دانشگاهی جهاد

 :1 شماره ساختمان - مشهد  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی
 ـ ادبیات راه سه ـ دانشگاه خیابان

   مجتمع ـ دکتري کوي
  شریعتی علی دکتر

 ـ اندیشه بلوار :2 شماره ساختمان
  83 اندیشه
8432440 - 0511  

   - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی
  مذهبی و قرآنی هايفعالیت ریزيبرنامه

  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوري

  ایران
 جمهوري کارگر خانه

  ایران اسالمی
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  مشهد واحد کارگر خانه
 ـ اندیشه بلوار انتهاي - مشهد

   ـ میثاق بزرگراه
  38/15 میثاق تقاطع

6200062 - 0511  

  قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

  قدوسی شهید

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 استان کل دادگستري
  رضويخراسان

  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی

 بلوار: 1 شماره ساختمان - مشهد
 آموزش ـ قدس اول ـ آباد ملک

  رضوي خراسان دادگستري
 بلوار ابتداي :2 شماره ساختمان

  شمالی کوثر
7635391 - 0511  

 انتظامی نیروي
 اسالمی جمهوري

  ایران
 انتظامی فرماندهی

  رضوي خراسان استان
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی  رضويخراسان انتظامی نیروي

 تقاطع :1 شماره ساختمان - مشهد
 ـ مجلسی بلوار و طبرسی بلوار

 انتظامی علوم دانشگاه ساختمان
  کشور شرق شمال شعبه
 کوشش خیابان: 2 شماره ساختمان
  32 کوشش انتهاي ـ

2183062 -   
 امور وزارت
  کشاورزي بانک  دارایی و اقتصادي

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 استان کشاورزي بانک

  رضويخراسان
  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی

   - تیر هفت بلوار - مشهد
  9 پالك - 6 تیر هفت خیابان

8688510 - 0511  

 کار تعاون، وزارت
  اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  بهزیستی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  رضويخراسان استان بهزیستی

   ـ آباد وکیل بلوار - مشهد  دبستانی پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی
  9 هنرستان ـ هنرستان خیابان

8690004 - 0511  
  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی
  کودك - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 استان گناباد بهزیستی

  رضويخراسان

 امام خیابان ـ بیدخت - گناباد  تربیت و اصالح ايحرفه کارشناسی
   ـ مفتح شهید خیابان ـ خمینی

  14 پالك ـ 5 مفتح
7332242 - 0533  

  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی

 و راه وزارت
  شهرسازي

 هواپیمایی سازمان
  کشور

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  هواپیما اویونیک فناوري مهندسی  مشهد هوانوردي صنعت

   ـ آباد ملک بلوار - مشهد
  386 پالك ـ حامد و مرجان بین

6092980 - 0511  

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 مدیریت سازمان
  صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 صنعتی مدیریت سازمان

  رضويخراسان
  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی

 واربل تقاطع ـ بعثت بلوار - مشهد
  69 پالك ـ ناصرخسرو

8454100 - 0511  

   خدمات شرکت
 صنعتی - علمی

  خراسان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 صنعتی - علمی خدمات شرکت

  )مشهد( رضويخراسان
  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی

 بلوار :1 شماره ساختمان - مشهد
  76 پالك ـ مولوي ـ سجاد
 فردوسی بلوار :2 شماره ساختمان

  235 پالك ـ سینا ابن خیابان ـ
6075400 - 0511  

 هايشهرك شرکت
 خراسان صنعتی

  رضوي

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 صنعتی هايشهرك شرکت

  رضويخراسان

 بلوار :1 شماره ساختمان - مشهد  هاپروژه حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
 راه چهار ـ 24 سجاد ـ سجاد

  137 پالك ـ) 9 آزادي تقاطع(سوم
 ـ سجاد بلوار :2 شماره ساختمان

 چپ سمت اول چهارراه ـ 24 سجاد
   31 پالك ـ

 شهرك بلوار :3 شماره ساختمان
 فناوري شهرك ـ توس صنعتی
   بیوتکنولوژي و غذایی صنایع

  شرق شمال
6024360 - 0511  

   ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 خیام صنایع شرکت
  الکتریک

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  الکتریک خیام صنایع شرکت

   ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 ـ 2/8 امیرکبیر بلوار - نیشابور
  94 پالك
3336315 - 0551  
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 خراسان
  رضوي

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 صنعت فراز شرکت
  آیریا

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  آیریا صنعت فراز شرکت

   ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 ـ توس صنعتی شهرك - مشهد
   ـ اندیشه بلوار
  صنعت فراز ساختمان

5411777 - 0511  
 و کشت شرکت

  جوین صنعت
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی  جوین صنعت و کشت شرکت
   ـ نقاب ایستگاه - جوین
  جوین صنعت و کشت شرکت

5293408 - 0572  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  شرق یکدانه شرکت
  شرق یکدانه شرکت

 ـ 3 طالقانی ـ طالقانی بلوار - قوچان  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
  4 پالك ـ گلستان متري هشت

2223163 - 0581  
  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

 کارخانجات گروه
  الستیک پارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  الستیک پارت کارخانجات گروه

 بلوار :1 شماره ساختمان - مشهد
 ـ 4 و 2 ساجدي بین -ساجدي

  71 پالك
   :2 شماره ساختمان

 ـ قوچان – مشهد جاده 15 کیلومتر
  چاهشک محله

7654772 - 0511  
 چینی تولیدي مجتمع

  مقصود
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  چینی و کاشی - سرامیک فناوري مهندسی  مقصود چینی تولیدي مجتمع
 -آسیایی جاده 18 کیلومتر - مشهد

  1 فاز -توس صنعتی شهرك
5413071 - 0511  

 صنعتی مجتمع
  قوچان سازيدوچرخه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 سازيدوچرخه صنعتی مجتمع

  قوچان
  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی

 ـ قوچان جاده 5 کیلومتر - قوچان
  شیروان

2215508 - 0581  

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

 و معدن صنعت،
  تجارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  رضويخراسان واحد بازرگانی

 بلوار :1 شماره ساختمان - مشهد  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
 ملل سازمان دفتر روبروي ـ سجاد

  90 شماره ـ
 فردوسی بلوار :2 شماره ساختمان

 137 پالك ـ الله خیابان نبش ـ
   ـ بهار خیابان ـ سجاد بلوار(

  )الله خیابان نبش ـ 18 بهار
7630444 - 0511  

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  بازاریابی و ارزیابی - فرش ايحرفه کارشناسی

  رفوگري و بافت - فرش ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  یارتوس تصمیم

  : 1 شماره ساختمان - مشهد  آهنراه برداريبهره فناوري مهندسی
   ـ عباسی فرامرز بلوار
  4 عباسی فرامرز نبش
 ـ سجاد بلوار :2 شماره ساختمان

 ـ17 بهارستان ـ بهارستان خیابان
  88 پالك

 ـ آسیایی جاده 22 کیلومتر :کارگاه
 فناوري و علم پارك در واقع

  خراسان
6055906 - 0511  

  آهنراه ابنیه و خط - عمران فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  چینی و کاشی - سرامیک فناوري مهندسی  چینی توس شرکت

 بزرگراه 18 کیلومتر - مشهد
 ـ صنعت کويانتهاي  ـ آسیایی

  چینی توس تولیدي مجتمع
5422222 - 0511  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  یلبن هايفراورده و شیر - غذایی صنایع فناوري مهندسی  )جام تربت( غذا صنعت

 دشهی کمربندي بلوار - جامتربت
  )جدید( فهمیده

2232030 - 0528  

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 حیدریه تربت

   ايحرفه کارشناسی
 جاده 5 کیلومتر - حیدریهتربت  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

   ـ  مشهد ـ حیدریه تربت
  نور پیام دانشگاه روبروي

2293068 - 0531  
  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

   فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  چناران

   ايحرفه کارشناسی
 گاز جایگاه پشت - چناران  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 جدید ساختمان جنب ـ شهرداري
  پرورش و آموزش مدیریت

6226282 - 0582  
  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی

  بیرونی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 سبزوار

 :1 شماره ساختمان - سبزوار  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  1/6 رازي نبش ـ رازي خیابان

 ـ بهار خیابان :2 شماره ساختمان
  26 پالك ـ 10 بهار

2645730 - 0571  

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی
   فناوري مهندسی

  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري
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 خراسان
  رضوي

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  2 سبزوار

 :1 شماره ساختمان - سبزوار  دبستانی پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی
  میدان شمالی نبش ـ مادر میدان

 ـ افسر خیابان :2 شماره ساختمان
  3 ابوریحان نبش

2229826 - 0571  
  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  سرخس

   ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 :1 شماره ساختمان - سرخس
   ـ شهریور 17 خیابان

  شریعتی آموزشگاه
 گمرك خیابان :2 شماره ساختمان

  سرخس احمر هالل جنب ـ
5239395 - 0512  

   ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

   ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قوچان

 ـ خمینی امام خیابان - قوچان  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  16 پالك ـ نیکویی شهید خیابان

2228601 - 0581  
  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  1 نیشابور
 18 خیابان ـ خیام خیابان - نیشابور  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی

  23 پالك
  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی  0551 - 6628005

 رفاهی امور دفتر
 تحقیقات علوم، وزارت

  فناوري و
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  پردیسان جهانگردي و هتلداري
 -کالنتري شهید بزرگراه - مشهد

  سیما و صدا پارك جنب
8786287 - 0511  

 هايآموزش مرکز
 و آزاد عالی
 خاص هايآموزش

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 آزاد عالی آموزش موسسه
  رضويخراسان خوارزمی

 -آبادوکیل بلوار حاشیه - مشهد  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
 ـ الدن بلوار شرقی ضلع تالقی

  1174 پالك
8693262 - 0511  

  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات فناوري مهندسی
  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی

  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 استان زیارت و حج

  رضويخراسان
  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی

 ـ شاهد بلوار ـ آبادقاسم - مشهد
  9 و 7 شاهد بین

7288896 - 0511  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  خبرنگاران

  : مرکزي ساختمان - مشهد  اقتصادي و سیاسی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی
 ـ دانشجو بلوار ـ آباد وکیل بلوار

  17 پالك ـ 4 دانشجو
 ـ پیروزي بلوار: 2 شماره ساختمان

  4 پالك ـ 61 پیروزي
 ـ دانشجو بلوار :3 شماره ساختمان

  21 پالك ـ 4 دانشجو
8642484 - 0511  

   ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 1 واحد هنر و فرهنگ

  رضويخراسان

 :1 شماره ساختمان - مشهد  ريهن و فرهنگی هايآموزش تکنولوژي ايحرفه کارشناسی
 ینفلسط تقاطع ـ فلسطین خیابان

  105 پالك ـ 19
 سناباد خیابان :2 شماره ساختمان

  58 پالك ـ 61 سناباد ـ
8439905 - 0511  

  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  زرنگاره و نگارگري - نقاشی ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 2 واحد هنر و فرهنگ

  رضويخراسان

  کارگردانی - انیمیشن ايحرفه کارشناسی
   ـ احمدآباد بلوار - مشهد

  21 پالك ـ 2 غفاري ابوذر بلوار
8464004 - 0511  

   ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی
  نقاشی - نقاشی ايحرفه کارشناسی

 و هاشهرداري سازمان  کشور وزارت
  کشور هايدهیاري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  جغتاي شهرداري

  دبستانی پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی
   - جغتاي

  شهرداري میدان شرقی ضلع
5622072 - 0572  

  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی

   فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی  مشهد شهرداري

 میدان ـ پیروزي بلوار - مشهد
 ـ دالوران بلوار ـ فارسی سلمان

  شناسحق خیابان تقاطع
8787766 - 0511  

 خراسان
  دانشگاهی جهاد  شمالی

 عالی آموزش مرکز
   کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بجنورد دانشگاهی جهاد

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
 -اسفراین جاده 5 کیلومتر - بجنورد

  ارکان تخته ابتداي
  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  0584 - 2285740
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 خراسان
  شمالی

 کار تعاون، وزارت
  اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  مهارت
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  جوش فناوري مهندسی  بجنورد ايحرفه و فنی
 شهریور 17 خیابان - بجنورد

  مهارت کوچه -شمالی
2413984 - 0584  

 جهاد وزارت
  کشاورزي

 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی
  کشاورزي جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 شمالیخراسان کشاورزي جهاد

  )بجنورد(

   ـ خمینی امام بلوار - بجنورد  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی
  اتیلن پلی لوله کارخانه جنب

  گاو صنعتی پرورش - دامپروري فناوري مهندسی  0584 - 2740105

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  2 بجنورد

  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
 خیابان -خرمشهر میدان - بجنورد
 -فرهنگیان دوم متري 16 -رشد

  52 پالك ـ برنا کوچه
2254999 - 0584  

  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی  جاجرم

   -بهشتی شهید خیابان - جاجرم
   -7 و 5 بهشتی بین

  رایانه برجسته مجتمع
3227806 - 0585  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شیروان

   ايحرفه کارشناسی
   – کاشانی خیابان - شیروان  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

  8 کاشانی
  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی  0585 - 6228560

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

  خوزستان

 احمر هالل جمعیت
 اسالمی جمهوري

  ایران

 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی

  ایران هالل
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  خوزستان استان احمرهالل
   – فلسطین خیابان - اهواز

  لشکر پل جنب
3334081 - 0611  

 امور وزارت
 کاربردي - علمی آموزش مرکز  کشاورزي بانک  دارایی و اقتصادي

  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  انخوزست استان کشاورزي بانک
 -) کوروش( ملت کوي - اهواز

  - دانیال خیابان
  بلوار 12 خیابان انتهاي

4466661 - 0611  
 جهاد وزارت

  کشاورزي
 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی
  کشاورزي جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 خوزستان کشاورزي جهاد

  )اهواز(
  اتآف تلفیقی مدیریت - پزشکیگیاه فناوري مهندسی

 بآ خیابان ـ گلستان اتوبان - اهواز
  نور مسجد روبروي ـ برق و

3737342 - 0611  
 و راه وزارت

  شهرسازي
 و بنادر سازمان
 جمهوري دریانوردي
  ایران اسالمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بنادر لجستیک مدیریت ايحرفه کارشناسی  فارس خلیج شرکت

 ـ خمینی امام بندر - ماهشهر بندر
  معلم میدان ـ اباذر بلوار

2232991 - 0651  

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

 و معدن صنعت،
  تجارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  جوش بازرسی فناوري مهندسی  اهواز سازيلوله شرکت شهداي

 ـ کارون صنعتی ناحیه - اهواز
  اهواز سازيلوله شرکت

2279797 - 0611  

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  خوزستان استان زیارت و حج

  - پارسکیان خیابان - اهواز
  ایدون نبش ـ غربی میهن خیابان

3323891 - 0611  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اهواز خبر

 خیابان ـ متري 24 خیابان - اهواز  اقتصادي و سیاسی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی
 کلینیک جنب ـ غربی رستگاري

 قدیم ساختمان ـ رجایی شهید
 استانداري پژوهش و آموزش

  خوزستان
2920534 - 0611  

  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی

  خبري عکاسی ايحرفه کارشناسی

 و هاشهرداري سازمان  کشور وزارت
  کشور هايدهیاري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بردارينقشه - عمران فناوري مهندسی  اندیمشک شهرداري

  ـ اهواز جاده - اندیمشک
  ترابري و راه اداره جنب

4241480 - 0642  
 و ورزش وزارت

  جوانان
 ریزيبرنامه دفتر
 ورزش وزارت تربیتی

  جوانان و

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ورزشی فرهنگی باشگاه

  خوزستان استقالل 
  ورزشی تغذیه ايحرفه کارشناسی

  -بهارستان - اهواز
  22 پالك -1 صدف خیابان

3323669 - 0611  

  زنجان
 احمر هالل جمعیت

 اسالمی جمهوري
  ایران

 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی

  ایران هالل
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  زنجان استان احمرهالل

  ادثحو و حریق از پیشگیري و حفاظت ايحرفه کارشناسی

  -فاتح خیابان - زنجان
  النبی مسجد پشت

7240905 - 0241  

  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی

   ايحرفه کارشناسی
  حوادث و حریق در عملیات فرماندهی و مدیریت
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  زنجان

 جهاد وزارت
  کشاورزي

 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی
  کشاورزي جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  زنجان کشاورزي جهاد

   ايحرفه کارشناسی
  کشاورزي تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 سهرین جاده 7 کیلومتر - زنجان
 هنرستان جنب -) صنعتی شهرك(

  باهنر شهید کشاورزي
2221200 - 0241  

   فناوري مهندسی
  گوشتی هايفراورده و گوشت - غذایی صنایع

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 عام سهامی شرکت
  مینو صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  نومی صنعتی عام سهامی شرکت

  -قدس شهرك - خرمدره  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی
  مینو خیابان
5538061 - 0242  

  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی
  هاآالینده کنترل - زیست محیط فناوري مهندسی

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ابهر

  -ابهر ترانزیت جاده - ابهر  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی
– جامع دانشگاه بلوار – قزوین

  جامع دانشگاه شهرك
5226805 - 0242  

  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی
  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی

 و هاشهرداري سازمان  کشور وزارت
  کشور هايدهیاري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قلعه صایین شهرداري

 :1 شماره ساختمان - ابهر  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  –باهنر خیابان -قلعهصایین

  جعفري محرمعلی شهید خیابان
 -قلعهصایین :2 شماره ساختمان

  –ترانزیت جاده
  تفریحی مجتمع روبروي

5621121 - 0242  

  ادثحو و حریق از پیشگیري و حفاظت ايحرفه کارشناسی
   فناوري مهندسی

  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات
  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی

  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی

  سمنان

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  سمنان دانشگاهی جهاد

 -معلم بلوار -کوثر میدان - سمنان  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی
  انسانی علوم دانشکده روبروي

  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  0231 - 3325030

 کار تعاون، وزارت
  اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  بهزیستی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   شهرمهدي بهزیستی
  سمنان استان

  الزمان صاحب خیابان - شهرمهدي  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی
   ايحرفه کارشناسی  0232 - 3629351

  اجتماعی اورژانس مراکز - اجتماعی مددکاري

 جهاد وزارت
  کشاورزي

 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی
  کشاورزي جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   کشاورزي جهاد

  )دامغان( سمنان

  آزمایشگاهی حیوانات علوم ايحرفه کارشناسی
   - دامغان

  علیچشمه جاده 10 کیلومتر
5230110 - 0232  

  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی
  کشاورزي مخاطرات مدیریت ايحرفه کارشناسی

  دام خوراك فراوري و تولید - دامپروري فناوري مهندسی
  یلبن هايفراورده و شیر - غذایی صنایع فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   کشاورزي جهاد

  )شاهرود( سمنان

  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی
  بسطام جاده 2 کیلومتر - شاهرود

2220972 - 0273  
  ايگلخانه تولیدات - باغبانی فناوري مهندسی

   - کشاورزي هايماشین فناوري مهندسی
  باغی و زراعی هايماشین تولید و ساخت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   کشاورزي جهاد

  )گرمسار( سمنان

   ايحرفه کارشناسی
  -داورآباد - گرمسار  کشاورزي تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

  گرمسار کشاورزي آموزش مرکز
  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی  0232 - 4562924

  خاك بهسازي و زهکشی - آبیاري فناوري مهندسی

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 سنگزغال شرکت
  شرقی البرز

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شرقی البرز سنگزغال

  - شاهرود  مالیاتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  شرقی البرز زغالسنگ شرکت

  نجات و امداد عملیات مدیریت ايحرفه کارشناسی  0273 - 3364140

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  صاف پالنده شرکت
  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  صاف پالنده شرکت

   -معلم بلوار - سمنان
 میدان و رضاامام میدان بین

  خون انتقال پایگاه روبروي-مطهري
4437100 - 0231  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  استیل غرب شرکت
  استیل غرب شرکت

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی
 -انقالب شهرك - شهرمهدي

  دهخدا و پارسا شهید تقاطع
3627030 - 0232  

  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی
  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی

  خودرو مکانیک فناوري مهندسی

 و هاشهرداري سازمان  کشور وزارت
  کشور هايدهیاري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بیارجمند شهرداري

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
   -امام خیابان - بیارجمند

  فلسطین بلوار
7224068 - 0274  

   ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

   فناوري مهندسی
  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   سمنان شهرداري

   فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 نیروي جنب ـ قدس بلوار - سمنان
  )عمومی وظیفه( انتظامی

3334402 - 0231  

 و سیستان
  دانشگاهی جهاد  بلوچستان

 عالی آموزش مرکز
  کاربردي – علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  زاهدان دانشگاهی جهاد

  ـ جم جام بلوار - زاهدان  دنیم امور در قضایی دستیاري - حقوق ايحرفه کارشناسی
  1 جم جام نبش

3251595 - 0541  
   ايحرفه کارشناسی

  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
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 و سیستان
  بلوچستان

 مناطق امور مرکز
  اقتصادي ویژه آزاد

 آزاد منطقه سازمان
 صنعتی - تجاري

  چابهار
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  چابهار

 -تجاري آزاد منطقه - چابهار  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی
  بهشت تراس -چابهار صنعتی

4444316 - 0545  
  بنادر لجستیک مدیریت ايحرفه کارشناسی

  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

  جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 زاهدان

  – دانشگاه خیابان - زاهدان  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  53 پالك -3 دانشگاه انتهاي

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی  0541 - 2418854

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  2 زاهدان

 :1 شماره ساختمان - زاهدان  بیرونی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
- 27 دانشگاه -دانشگاه خیابان

  51 پالك
 – دانشجو بلوار :2 شماره ساختمان

  متفکران مجتمع- نسیم متري 20
2410844 - 0541  

  فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فارس

 احمر هالل جمعیت
 اسالمی جمهوري

  ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردي - علمی

  ایران هالل
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  نجات و امداد عملیات مدیریت ايحرفه کارشناسی  الرستان شهرستان احمرهالل
  ـ جدید شهر - الرستان

  دانشجو خیابان
2253750 - 0781  

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  شیراز دانشگاهی جهاد

   -زند خیابان - شیراز
  فقیهی شهید خیابان نبش

2333023 - 0711  

 و ارتباطات وزارت
  ایران مخابرات شرکت  اطالعات فناوري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 ورد راه مخابراتی صنایع شرکت

  شیراز - ایران

 دشهی خیابان -مدرس بلوار - شیراز  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات فناوري مهندسی
  مرصاد خیابان -پیام میدان -دوران

7420094 - 0711  
  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی
  ثابت شبکه هايسوئیچ - مخابرات فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 - ایران مخابراتی کارخانجات

  شیراز

  -مدرس بلوار - شیراز  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی
  -آزادگان خیابان

  طبیعی تاریخ موزه روبروي
7276633 - 0711  

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی
  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی

 امور وزارت
 کاربردي - علمی آموزش مرکز  کشاورزي بانک  دارایی و اقتصادي

  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  فارس استان کشاورزي بانک
  - قصرالدشت خیابان - شیراز

  عصرولی مخابرات جنب
6284810 - 0711  

 بهداشت، وزارت
 آموزش و درمان

  پزشکی
 پزشکی علوم دانشگاه

  شیراز
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  کوار پزشکی علوم

  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  )ره(خمینی امام بلوار - کوار

5623504 - 0712  
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی
  هاآالینده کنترل - زیست محیط فناوري مهندسی

 جهاد وزارت
  کشاورزي

 عالی آموزش موسسه
  کاربردي - علمی
  کشاورزي جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 علی( فارس کشاورزي جهاد

  )آباد

 گادپاسار شهرستان - آبادکمینعلی  کشاورزي مخاطرات مدیریت ايحرفه کارشناسی
 آبادعلی پردیس -)شهرسعادت(

  کمین
7262151 - 0729  

  کشاورزي آب مصرف و توزیع - آبیاري فناوري مهندسی
  ذرت تولید - زراعت فناوري مهندسی

 و دفاع وزارت
 اينیروه پشتیبانی

  مسلح
  صنعتی دانشگاه
  اشتر مالک

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اطالعات حفاظت مدیریت ايحرفه کارشناسی  هوادریا مجتمع

   ـ چمران بلوار - شیراز
 ـ چمران شهید بیمارستان از بعد

  مالک اشتر صنعتی دانشگاه
6242204 - 0711  

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 دشت تولیدي شرکت
  یک و یک - مرغاب

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تولیدي شرکت

  یک و یک - مرغاب دشت
  ايحرفه کارشناسی

  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 -شیراز جاده 140 کیلومتر - شیراز
   ـ مرغاب دشت -اصفهان

  یک و یک کارخانه
3653410 - 0752  

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

 و معدن صنعت،
  تجارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بازاریابی و ارزیابی - فرش ايحرفه کارشناسی  )شیراز( فارس واحد بازرگانی

  -مدرس بلوار - شیراز
  برق متري 10

7272245 - 0711  

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

  جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  آباده

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی

 ـ خیام بلوار ـ آبادجنت - آباده
  فردوسی خیابان

3345755 - 0751  

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

  چینی و کاشی - سرامیک فناوري مهندسی
  فلزي معدنی مواد فراوري فناوري مهندسی

  زیرزمینی معادن استخراج - معدن فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی  پاسارگاد

  -فرهنگ خیابان - پاسارگاد
  معرفت خیابان

7224111 - 0729  
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  فارس

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 مرودشت

 :1 شماره ساختمان - مرودشت  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  -1 فاز -معلم شهرك
  شرقی خیام  خیابان

 حافظ خیابان :2 شماره ساختمان
 تخت پارکینگ از بعد -شمالی

  105 پالك -جمشید
3316502 - 0728  

  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ریزنی

   ـ فلسطین میدان - ریزنی  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  شهدا بیمارستان روبروي

  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  0732 - 5229420

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  فارس استان زیارت و حج

 انخیاب از باالتر ـ ارم بلوار - شیراز
  انناصری دبیرستان روبروي ـ نارون

2293312 - 0711  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شیراز خبر

 از بعد ـ مالصدرا خیابان - شیراز  فرهنگی و اجتماعی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی
  ابحج باشگاه جنب ـ بعثت خیابان

2332244 - 0711  
  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی

  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی

  کشور وزارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  فارس استانداري
  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  فیروزآباد فرمانداري

 ـ جنوبی آزادي خیابان - فیروزآباد
  ولی پوریاي خیابان

6236565 - 0712  

 و هاشهرداري سازمان
  کشور هايدهیاري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شیراز هايشهرداري

   ـ گلستان شهرك - شیراز  ادثحو و حریق از پیشگیري و حفاظت ايحرفه کارشناسی
   ـ گلسرخ خیابان ـ غدیر بلوار

  بهاران ورزشی مجتمع جنب
6219981 - 0711  

  بیرونی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی

  پسماند بازیافت - زیست محیط فناوري مهندسی

  قزوین

 امور و شهید بنیاد
  ایثارگران

 امور ریزيبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی
  ایثارگر و شاهد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

  قزوین استان

  ـ فلسطین خیابان - قزوین  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی
  ـ عمران راه چهار

  بابایی شهید ورزشگاه روبروي
3366222 - 0281  

  ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوري

  ایران
 جمهوري کارگر خانه

  ایران اسالمی
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی  قزوین واحد کارگر خانه
 یجبس میدان - البرز صنعتی شهرك

  معلم بلوار –
2236068 - 0282  

 جهاد وزارت
  کشاورزي

 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی
  کشاورزي جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قزوین کشاورزي جهاد

 به قزوین جاده 5 کیلومتر - قزوین  گاو صنعتی پرورش - دامپروري فناوري مهندسی
 پپم ایستگاه از قبل ـ تاکستان

 انبارهاي روبروي ـ اقبالیه بنزین
 کشاورزي جهاد سازمان مرکزي

  قزوین
5424970 - 0282  

  - کشاورزي هايماشین فناوري مهندسی
  باغی و زراعی هايماشین تولید و ساخت

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 نیرو صنعتی شرکت
  محرکه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  محرکه نیرو

  ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 جنب - البرز صنعتی شهرك
  نیرومحرکه صنعتی شرکت

2236444 - 0282  

 پویش شرکت
  سیمینپارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )نسیمی پارت پویش( کاسپین

 ـ خمینی امام خیابان - قزوین  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی
  جنوبی تبریز خیابان

2248522 - 0282   
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

  افزارماشین - مکانیک فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  شیمی سمبل شرکت
  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  شیمی سمبل شرکت

 5 کوچه -خرمشهر خیابان - قزوین
  40 پالك –) تبریزي اصل(

2559718 - 0281  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  مهرام صنعتی شرکت
  مهرام صنعتی شرکت

   - البرز صنعتی شهرك  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی
 ـ)شمالی بلوار( مدرس بلوار انتهاي

  57 کوچه نبش
3344263 - 0281  

  خوراکی روغن صنعت ـ غذایی صنایع فناوري مهندسی
  سروکن و کمپوت صنعت ـ غذایی صنایع فناوري مهندسی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

 و معدن صنعت،
  تجارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دنده فنی خدمات

  ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 :1 شماره ساختمان - قزوین
  ـ طالقانی... ا آیت خیابان

 ـ ارشاد کوچه ـ ارشاد سینما جنب
  10 پالك

 5 کیلومتر :2 شماره ساختمان
  ـ تهران قزوین، قدیم جاده
 سنگان هفت شهرك از بعد

  )پارسیان غیرانتفاعی موسسه(
2234808 - 0281  

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی

  خودرو مکانیک فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قزوین فنون و علوم

  محمدیه شهر - قزوین  باالبرها و آسانسور فناوري مهندسی
  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  0282 - 2571381
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 و هاشهرداري سازمان  کشور وزارت  قزوین
  کشور هايدهیاري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قزوین شهرداري

  فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 -اسالمی جمهوري بلوار - قزوین
  شهدا گلزار روبروي

2578070 - 0281  

  قم

 مقدسه آستانه
 حضرت

  )س(معصومه
 فرهنگی موسسه

  زائر اقتصادي
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  رزائ اقتصادي فرهنگی موسسه
 -فاطمی شهید -دورشهر - قم

  شهید بنیاد جنب -1 کوچه
7833301 - 0251  

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

   کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  قم دانشگاهی جهاد

 شماره کوچه -غفاري چهارراه - قم
  4 پالك -)نمازيحاج کوچه( 3

6638535 - 0251  

 امور وزارت
  دارایی و اقتصادي

 مالیاتی امور سازمان
  کشور

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قم مالیاتی

 خاك( صدر موسی امام بلوار - قم  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
 ـ) ع( الهادي میدان از بعد ـ) فرج

  13 کوچه ـ نواب میدان به نرسیده
6629023 - 0251  

  مالیاتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی

 جهاد وزارت
  کشاورزي

 عالی آموزش موسسه
  کاربردي - علمی
  کشاورزي جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دامی منشا با غذایی مواد بهداشت ايحرفه کارشناسی  قم کشاورزي جهاد

 -)ره(خمینی امام میدان - قم
 ـ بهشتی شهید بلوار ابتداي
 شهید آموزشی مجتمع ساختمان

  علیمحمدي
6618221 - 0251  

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 هايشهرك شرکت
  قم استان صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 صنعتی هايشهرك شرکت

  قم استان
  جوش بازرسی فناوري مهندسی

 ـ بنیاد انتهاي ـ مفید میدان - قم
 ـ جوان میدان ـ کریمی شهید بلوار

  چپ سمت فرعی
32707871 - 0251  

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  قم استان زیارت و حج

   ـ قائم شهر - قم
  مدنی شهید معلم تربیت جنب

7759726 - 0251  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قم واحد هنر و فرهنگ

  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی
   ـ لواسانی شهید خیابان - قم

 فرهنگی مجتمع ـ 9 کوچه جنب
  لواسانی شهید هنري

7751561 - 0251  

  - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی
  مذهبی و قرآنی هايفعالیت ریزيبرنامه

  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی
  نقاشی - نقاشی ايحرفه کارشناسی

 و هاشهرداري سازمان  کشور وزارت
  کشور هايدهیاري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قم شهرداري

 صدر موسی امام خیابان - قم  هاپروژه حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  6 فرعی ـ 77 کوچه ـ) فرج خاك(

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی  0251 - 6700905

  کردستان

 احمر هالل جمعیت
 اسالمی جمهوري

  ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردي - علمی

  ایران هالل
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  کردستان استان احمرهالل
   ـ اکباتان خیابان - سنندج
  احمر هالل جمعیت روبروي

2268007 - 0871  

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  سنندج دانشگاهی جهاد

 سهروردي میدان - سنندج  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات فناوري مهندسی
 ممعل تربیت مجتمع -)آبادفیض(

  2 پلهراه -5 بلوك ـ مدرس شهید
2276411 - 0871  

  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی
  فناوري مهندسی

  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 جهاد وزارت
  کشاورزي

 عالی آموزش موسسه
  کاربردي - علمی
  کشاورزي جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 کردستان استان کشاورزي جهاد

  )سنندج(

  ايگلخانه تولیدات - باغبانی فناوري مهندسی

   ـ پاسداران بلوار - سنندج
  پیام شهرك جنب

7283558 - 0871  

  اتآف تلفیقی مدیریت - پزشکیگیاه فناوري مهندسی
  فناوري مهندسی

  جغرافیایی اطالعات هايسامانه - طبیعی منابع
   فناوري مهندسی

  باغی و زراعی مکانیزاسیون - کشاورزي مکانیزاسیون
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 صنعت و کشت شرکت
  سبز کردستان

   - دهگالن  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی
  شهرستان مخابرات اداره جنب

5627045 - 0871  
  فناوري مهندسی

  باغی و زراعی مکانیزاسیون - کشاورزي مکانیزاسیون

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

 و معدن صنعت،
  تجارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بازرگانی سازمان
  کردستان استان

  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی
 انکب جنب -آبیدر خیابان - سنندج

  تابان کوچه نبش -کشاورزي
3232556 - 0871  

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

  جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 سنندج

 سهروردي میدان - سنندج  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
 ممعل تربیت مجتمع -)آبادفیض(

  -5 بلوك ـ مدرس شهید
  اول پلهراه

2275910 - 0871  

  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی

  فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري
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  کردستان

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 قروه

 خیابان :1 شماره ساختمان - قروه  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  ملی بانک روبروي -شریعتی

   :2 شماره ساختمان
  ابوذر خیابان انتهاي

5229920 - 0872  

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی
  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی

  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات فناوري مهندسی

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ

  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی

  منچ و تکیه بلوار انتهاي - سنندج
6669510 - 0871  

  حیطیم و تزیینی گرافیک - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی

  ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت

  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی

  کرمان

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کرمان دانشگاهی جهاد

  - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی
  مذهبی و قرآنی هايفعالیت ریزيبرنامه

 :1 شماره ساختمان - کرمان
 میدان ـ بهمن 22 بلوار انتهاي

 -)پژوهش(پورافضلی مهندس
   ـ اسدآبادي خیابان

  7 شماره کوچه نبش
 جمهوري بلوار :2 شماره ساختمان

 -شفا چهارراه به نرسیده ـ اسالمی
  ملل تاالر جنب

3311166 - 0341  

  تاریخی بناهاي احیاء و مرمت ايحرفه کارشناسی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوري

  ایران
 جمهوري کارگر خانه

  ایران اسالمی
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  کرمان واحد کارگر خانه
 -پاریزي باستانی بلوار - کرمان  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی

  فرش شرکت جنب
3122886 - 0341  

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی
  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی

  قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

  قدوسی شهید
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  کرمان استان کل دادگستري
 ـ قرنی سپهبد خیابان - کرمان  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی

  6 شماره کوچه نبش
  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  0341 - 2235148

 کار تعاون، وزارت
  اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  بهزیستی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دبستانی پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  کرمان استان بهزیستی

   -جمهوري بلوار - کرمان
  فرهنگیان چهارراه از بعد

2118468 - 0341  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  دبستانی پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  کرمان استان بم بهزیستی
 الدینجمال سید خیابان - بم

  شرقی المهدي خیابان -اسدآبادي
2210554 - 0344  

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

 و معدن صنعت،
  تجارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بلداالمین

 پمپ شمالی بزرگراه - کرمان  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی
 ـ زرند قدیم جاده ابتداي -بنزین

  )بلداالمین بلوار(
3114799 - 0341  

  جوش بازرسی فناوري مهندسی
  جوش فناوري مهندسی

  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  کرمان استان بازرگانی سازمان
 روبروي ـ زرسیف خیابان - کرمان
  ششم شماره کوچه ـ معلم خانه

3325261 - 0341  

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

  جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی  بابک شهر

 :1 شماره ساختمان - بابکشهر
 ـ کاوه کوچه -عصرولی خیابان

   روان و تن مجموعه
  بهار بلوار :2 شماره ساختمان

4224320 - 0392  

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  کرمان استان زیارت و حج

 -اسالمی جمهوري بلوار - کرمان
  3 کوچه -فارابی بلوار

2439050 - 0341  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کرمان واحد هنري حوزه

  کریم قرآن مبلغ تربیت ايحرفه کارشناسی

  ـ گلدشت خیابان - کرمان
  عباد خیابان نبش

3210007 - 0341  

   ايحرفه کارشناسی
  هنري و فرهنگی آثار و خدمات حسابداري - حسابداري

   ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

  نقاشی - نقاشی ايحرفه کارشناسی

  کرمان استانداري  کشور وزارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  کرمان استانداري

   -جمهوري بلوار - کرمان
   -شیروانی شهید خیابان

  پژوهش و آموزش دفتر
2817951 - 0341  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی  کهنوج

 مصطفی شهید خیابان - کهنوج
  ستاد میدان -خمینی

5231502 - 0349  
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 و هاشهرداري سازمان  کشور وزارت  کرمان
  کشور هايدهیاري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 هايشهرداري همیاري سازمان

  کرمان استان
   فناوري مهندسی

  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

 ابتداي -آزادي میدان - کرمان
 ـ چپ سمت -صدوقی شهید بلوار

  ایران ملی بانک جنب
2452566 - 0341  

  کرمانشاه

 امور و شهید بنیاد
  ایثارگران

 امور ریزيبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی
  ایثارگر و شاهد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

  کرمانشاه استان
  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی

 ـ الهديبنت خیابان - کرمانشاه
  پندپذیر حسنعلی شهید کوچه

8252646 - 0831  

  قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

  قدوسی شهید
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی  اهکرمانش استان کل دادگستري
   ـ الهديبنت بلوار - کرمانشاه

 دادگستري جنب ـ بسیج راه چهار
  کرمانشاه استان

8213966 - 0832  
 کار تعاون، وزارت

  اجتماعی رفاه و
 عالی آموزش موسسه

 کاربردي-علمی
  بهزیستی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کرمانشاه استان بهزیستی

 ـ پاسداران سپاه میدان - کرمانشاه  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی
  بهزیستی خیابان ـ زن بلوار

  ژنتیک مشاوره ايحرفه کارشناسی   0831- 8381055

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  غرب آباد اسالم

   - غربآباداسالم  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
   ـ چمران شهید خیابان

  بیگی میره همت شهید خیابان
5228789 - 0832  

  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی
  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )ع( رضا امام

   ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 ردکت شهید بلوار - غربآباداسالم
 امام بیمارستان روبروي ـ چمران

  قنبرپور خیابان ـ خمینی
  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  0832 - 5243265

 و کهگیلویه
  بویراحمد

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

   کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  یاسوج دانشگاهی جهاد

   – آباد سالم - یاسوج  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  19 کاشانی ـ 8 فرعی روبروي

2233994 - 0741  
  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی

  معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فناوري مهندسی

 کار تعاون، وزارت
  اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  بهزیستی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   استان بهزیستی

  بویراحمد و کهگیلویه
   ايحرفه کارشناسی

  اجتماعی اورژانس مراکز - اجتماعی مددکاري

 از بعد ـ خسرو تل - یاسوج
 ـ) خزوعی( خودرو ایران نمایندگی

  دوم کوچه
4362290 - 0741  

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

 و معدن صنعت،
  تجارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  جوش فناوري مهندسی  صنعت بویر شرکت

 رکیلومت ـ آریوبرزن میدان - یاسوج
  خانهنقاره جاده سه

2281832 - 0741  

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی  دهدشت

 :1 شماره ساختمان - دهدشت
  شهریور 17 خیابان

 امامزاده خیابان :2 شماره ساختمان
  جابر
3227865 - 0744  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 گچساران

) بقسا سرباز( نماز فلکه - گچساران  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
   ـ شیرینآب جاده ابتداي ـ

  ايحرفه و فنی جنب
3336926 - 0742  

  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات فناوري مهندسی
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

  هاآالینده کنترل - زیست محیط فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 یاسوج

 :1 شماره ساختمان - یاسوج  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی
 ـ سخت سی جاده -بلهزار
 زادآ دانشگاه به نرسیده پانصدمتر

  یاسوج واحد اسالمی
 ـ معاد بلوار :2 شماره ساختمان

  42 پالك ـ جوانمردان خیابان
3370382 - 0741  

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی

  گلستان

 احمر هالل جمعیت
 اسالمی جمهوري

  ایران

 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی

  ایران هالل
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  گلستان استان احمرهالل
 کالنتري شهید بلوار - گرگان

 بار میدان روبروي -) کمربندي(
  بویه خیابان ابتداي ـ انقالب

6626694 - 0171  

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

 جهاد کاربردي - علمی
  دانشگاهی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  گرگان دانشگاهی جهاد

   -عصرولی خیابان - گرگان  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  57 عدالت
  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  0171 - 5535081

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوري

  ایران
 جمهوري کارگر خانه

  ایران اسالمی
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  گرگان واحد کارگر خانه

   ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

   -ویالشهر انتهاي - گرگان
  جواداالئمه شهرك از بعد

3374668 - 0171  
  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی
  افزارماشین - مکانیک فناوري مهندسی
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  گلستان

  قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

  قدوسی شهید
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  نگلستا استان کل دادگستري
   ـ عصر ولی خیابان - گرگان
  شرقی آبان نبش -32 عدالت

2252720 - 0171  

 کار تعاون، وزارت
  اجتماعی رفاه و

 و کار تعاون، کل اداره
   اجتماعی رفاه

  گلستان استان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   پیشگامان تعاونی شرکت

  گلستان نوین فنون و علوم

   ـ جرجان بلوار ابتداي - گرگان  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  4 و 2 جرجان بین

3346280 - 0171  
  رفوگري و بافت - فرش ايحرفه کارشناسی

  مو پیرایش و آرایش - گریم ايحرفه کارشناسی
 عالی آموزش موسسه

 کاربردي-علمی
  بهزیستی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   کتول آبادعلی بهزیستی

  گلستان استان

 -)ع( رضا امام خیابان - آبادعلی  تربیت و اصالح ايحرفه کارشناسی
  فرهنگیان شهرك جنب

  دبستانی پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  0173 - 6238121

 جهاد وزارت
  کشاورزي

 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی
  کشاورزي جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  پیگیر شرکت

   ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

  23 پالك ـ افسران کوي - گرگان
  طیور صنعتی پرورش - دامپروري فناوري مهندسی  0171 - 4423097

   فناوري مهندسی
  گوشتی هايفراورده و گوشت - غذایی صنایع

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

 و معدن صنعت،
  تجارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 صنعتی شهرك شرکت

  مینودشت
  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی

 جاده 5 کیلومتر - مینودشت
   ـ ازادشهر مینودشت،

  مینودشت صنعتی شهرك
5333701 - 0174  

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

 - علمی جامع دانشگاه
  کاربردي

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 گرگان

 -حافظ شهرك -کمربندي - گرگان  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  چهارم خیابان انتهاي

6621076 - 0171  
   ايحرفه کارشناسی

  هاجشنواره و هاهمایش امور - فرهنگی امور مدیریت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  2 گرگان

 کالنتري شهید بلوار - گرگان  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
 ـ دانشگاه خیابان ـ) کمربندي(

  نو دانشگاه کوچه
3321061 - 0171  

  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی
  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  3 گرگان

 کوچه -امام شهرك - گرگان  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
 ـ) نهضت متري بیست( چهارم

  2 نهضت نبش
3332100 - 0171  

  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  1 کاووس گنبد

   -شادي پارك - گنبدکاووس
   -مرکزي بازارچه جنب
  12 پالك -فوقانی طبقه

3347812 - 0172  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  2 کاووس گنبد

 طالقانی خیابان - گنبدکاووس  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی
   ـ شرقی شهداي خیابان -شرقی

  آذربایجان خیابان از بعد
5584070 - 0172  

  مسئولیت بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

  گیالن

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

   کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شهدا خیابان -معلم چهارراه - فومن  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  فومن دانشگاهی جهاد

7225979 - 0132  

 و ارتباطات وزارت
 کاربردي - علمی آموزش مرکز  ایران مخابرات شرکت  اطالعات فناوري

  گیالن مخابرات

   - ICT اطالعات و ارتباطات فناوري مهندسی
  مخابراتی هايسیستم از برداريبهره

 میدان بین  -مدرس بلوار - رشت
   ـ جانبازان و) ع(حسین امام

  افضلی شهید کوچه
8822288 - 0131  

  دیتا - ICT اطالعات و ارتباطات فناوري مهندسی
   فناوري مهندسی

  سیار مخابرات - ICT اطالعات و ارتباطات
   فناوري مهندسی

  نوري مخابرات - ICT اطالعات و ارتباطات
 و راه وزارت

  شهرسازي
 راه، تحقیقات مرکز

  شهرسازي و مسکن
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  راهسازي - عمران فناوري مهندسی  لوشان فنی
 -رشت -قزوین اصلی جاده - لوشان

  لوشان شهر ابتداي
6422103 - 0132  

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

   شرکت
  شمال نیروي برهان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شمال نیروي برهان

   ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 شهر :1 شماره ساختمان - رشت
   ـ اول ورودي -رشت صنعتی
  اجتماعی تامین از بعد
 سعدي خیابان: 2 شماره ساختمان

  صادرات بانک روبروي ـ
7237232 - 0131  

  یبرودت و حرارتی تاسیسات - مکانیک فناوري مهندسی

 کار تعاون، وزارت  لرستان
  اجتماعی رفاه و

 تعاونی شرکت
 ت،صنع کنندگانتولید

 دامپروري و کشاورزي
  بروجرد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 انکنندگتولید تعاونی شرکت

 دامپروري و صنعت،کشاورزي
  بروجرد

  اورزيکش محصوالت - بنديبسته صنایع فناوري مهندسی
 -)ره( خمینی امام بلوار - بروجرد

  زیست محیط اداره جنب
4445521 - 0662  
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  لرستان

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 پوشزاگرس شرکت
  بروجرد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بروجرد پوشزاگرس شرکت

   ايحرفه کارشناسی
  مشاغل و اجتماعی لباس - پوشاك الگوسازي و طراحی

 ـ) ع( حسین امام میدان - بروجرد
  جعفري خیابان ابتداي

444496 - 0662  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  نلرستا شیشه شرکت
  لرستان شیشه

   ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

: 1 شماره ساختمان - الیگودرز
   -ازنا جاده 7 کیلومتر
  لرستان شیشه شرکت

 ـ شرقی بلوار :2 شماره ساختمان
   ـ شاهد چهارراه از بعد

  کشاورزي سابق ساختمان
2248282 - 0664  

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی  1 الشتر

 متري 30 خیابان انتهاي - الشتر
  )آبادعال( انقالب

5224005 - 0663  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  1 الیگودرز
   فناوري مهندسی

  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري
 نبش -شرقی بلوار - الیگودرز

  آموزشی ساختمان ـ ارشاد خیابان
2244120 - 0664  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی  2 بروجرد

 ـ غربی مدرس خیابان - بروجرد
   ـ فاطمی چهارراه به نرسیده

  رجایی شهید خیابان
3515170 - 0662  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دورود

 -صنعت بلوار متري 90 - دورود  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی
  فرهنگ میدان از بعد

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  0665 - 4247010

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  نورآباد

 :1 شماره ساختمان - نورآباد  دبستانی پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی
   -)ره( خمینی امام خیابان
 فاصل حد ـ مطهري چهارراه
  مدرس خیابان و شرقی مطهري
 مدرس خیابان :2 شماره ساختمان

 خیابان و شهرداري پل نبش ـ
  ساحلی متري 12 -مدرس

7240384 - 0663  

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی
   فناوري مهندسی

  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  لرستان 1 واحد هنر و فرهنگ
   ايحرفه کارشناسی

  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
 خیابان -کشاورز میدان - کوهدشت

  )هر( امام بیمارستان روبروي -سپاه
  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  0663 - 6226040

  کشور وزارت

  لرستان استانداري
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 پژوهش و آموزش دفتر
  لرستان استانداري

  دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
 انخیاب ـ ولیعصر خیابان - آبادخرم
 ـ متري 35 خیابان ـ متري 60

  لرستان پژوهش و آموزش مدیریت
3220622 - 0661  

 و هاشهرداري سازمان
  کشور هايدهیاري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  آبادخرم شهرداري

   فناوري مهندسی
   -شورا بلوار - آبادخرم  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

  شهرداري ساختمان
   فناوري مهندسی  0661 - 2233106

  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  مازندران

 احمر هالل جمعیت
 اسالمی جمهوري

  ایران

 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی

  ایران هالل
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  مازندران استان احمرهالل
  )ع( رضاامام بلوار - ساري  نجات و امداد عملیات مدیریت ايحرفه کارشناسی

   ايحرفه کارشناسی  0151 - 3285780
  حوادث و حریق در عملیات فرماندهی و مدیریت

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

   کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بابل دانشگاهی جهاد

   ـ غربی کمربندي - بابل  زینتی گیاهان و گل - باغبانی فناوري مهندسی
  56 توحید خیابان

  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  0111 - 2225268

 و ارتباطات وزارت
  اطالعات فناوري

 جمهوري پست شرکت
    ایران اسالمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  پست ايحرفه کارشناسی  مازندران پست

 روبروي -انقالب خیابان - ساري
  مسو طبقه -پست اداره -استانداري

2225326 - 0151  
 امور وزارت
 کاربردي - علمی آموزش مرکز  کشاورزي بانک  دارایی و اقتصادي

  طالقانی بلوار انتهاي - بابلسر  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  مازندران استان کشاورزي بانک
5232073 - 0112  

 کار تعاون، وزارت
  اجتماعی رفاه و

 يتولید تعاونی شرکت
 شمال سبز مهستان

  تنکابن

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 انمهست تولیدي تعاونی شرکت

  تنکابن شمال سبز

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی
  عالمه خیابان - تنکابن

  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  0192 - 4223192
  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی

 جهاد وزارت
  کشاورزي

 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی
  کشاورزي جهاد

 طبیعی منابع آموزش مرکز
  )کالرآباد( مازندران

  آبخیزداري - طبیعی منابع فناوري مهندسی
   ـ کالرآباد - تنکابن
  بهشتی شهید خیابان

4922402 - 0192  

  بیابانی مناطق احیا - طبیعی منابع فناوري مهندسی
  چوب زراعت - طبیعی منابع فناوري مهندسی

   فناوري مهندسی
  جغرافیایی اطالعات هايسامانه - طبیعی منابع
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  مازندران

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 فلزي صنایع شرکت
 سنگین هايسازه

  مازندران

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 هايسازه فلزي صنایع شرکت

  مازندران سنگین

   ايحرفه کارشناسی
 ـ خزرآباد جاده 6 کیلومتر - ساري  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

  شهرداري ورزشی مجموعه از بعد
2133936 - 0151  

  اطالعات امنیت - اطالعات فناوري مهندسی
  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات فناوري مهندسی

  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی

 ذوب فوالدین شرکت
  فذا آمل

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  فذا آمل ذوب فوالدین شرکت

 آفتاب ـ خمینی امام خیابان - آمل
 ـ) رانندگی و راهنمایی کوچه( 36

  راست سمت چهارراه اولین
2296300 - 0121  

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

 و معدن صنعت،
  تجارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 کاغذ و چوب صنایع شرکت

  مازندران

 ـ کیاسر جاده 6 کیلومتر - ساري  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی
 و چوب صنایع شرکت روبروي

  مازندران کاغذ
3882258 - 0151  

  افزارماشین - مکانیک فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  چالوس کارآموزان

: 1 شماره ساختمان - چالوس  هاپروژه حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
   -)ره( خمینیامام خیابان

  کچویی شهید خیابان
   :2 شماره ساختمان

 خیابان -)ره( خمینیامام خیابان
  سرخگل ساختمان ـ گلسرخی

2249967 - 0191  

   ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی

  خودرو مکانیک فناوري مهندسی

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بابل

  3 بهاران -غربی کمربندي - بابل  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی
  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  0111 - 3210336

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بهشهر

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی

 ـ) ع( رضا امام بلوار - بهشهر
  گرگان بهشهرـ یک کیلومتر

5276677 - 0152  

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی
  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی

  بیرونی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی
  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی  بابل خشرودپی

   ـ غربی بندپی - بابل
 ـ کشاورز بلوار ـ خشرودپی شهر

  شهرداري جنب
2521160 - 0111  

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ

   -خزر جاده 5 کیلومتر - ساري  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی
 شهرداري ورزشی استادیوم از بعد

  ساري
2132768 - 0151  

  رسانیاطالع و کتابداري علوم ايحرفه کارشناسی
  کاربردي تئاتر - نمایشی هنرهاي ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ

  دبستانی پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی
 -چالوس به نوشهر جاده - نوشهر

   ـ کوروش هتل از قبل
  کریمی عمادالدین شهید خیابان

3222846 - 0191  

  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی
   ايحرفه کارشناسی

  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت
   ايحرفه کارشناسی

  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ

  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
 جاده 6 کیلومتر - محمودآباد

 مخابرات جنب -کنارفریدون
  کالءبیشه
7383211 - 0122  

  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
   ايحرفه کارشناسی

  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
  بیرونی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بابل 4 واحد هنر و فرهنگ

   ايحرفه کارشناسی
  خانگی و مجلسی لباس - پوشاك الگوسازي و طراحی

   -جانبازان بلوار - بابل
 ملآ ایستگاه بین ـ غربی کمربندي
  کتی قاضی فلکه و

  بنديبسته و چاپ - گرافیک ايحرفه کارشناسی  0111 - 2221182

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ

  دبستانی پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی

   -آملی طالب خیابان - آمل
  شمال سابق دانشگاه -26 دریاي

2254864 - 0121  

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی
   ايحرفه کارشناسی

  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
  رسانیاطالع و کتابداري علوم ايحرفه کارشناسی

  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی
   ايحرفه کارشناسی

  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت



46 

 92 سال مهر ايحرفه کارشناسی و مهندسی فناوري هايدوره در مراکز آموزشی تلفن و نشانی تحصیلی، رشته آموزشی، مرکز متقاضی، دستگاه ارگان، استان،): 4( شماره جدولادامه 
 مرکز آموزشینشانی و تلفن  تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

  مازندران

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ
   -آملی طالب خیابان - آمل  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی

  شمال سابق دانشگاه -26 دریاي
  نقاشی - نقاشی ايحرفه کارشناسی  0121 - 2254864

 و هاشهرداري سازمان  کشور وزارت
  کشور هايدهیاري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 ایمنی خدمات و نشانی آتش

  آمل

 میدان -)ع(رضا امام بلوار - آمل  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی
  حسینی مجتمع جنب -صدف

3232603 - 0121  
  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی

  شهري نقل و حمل - عمران فناوري مهندسی

  مرکزي

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

   کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ساوه دانشگاهی جهاد

   ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

 -فهمیده شهید میدان - ساوه
 ـ فجر شهرك 2 فاز ورودي ابتداي

  دانشگاه خیابان
2247952 - 0255  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  ورنیم دانشگاهی جهاد

   ـ ورنیم - محالت
   -)ره(خمینیامام خیابان
  )ع(علیامام بلوار انتهاي

3324797 - 0866  

 صنعت، وزارت
  تجارت و معدن

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  صفا صنعتی گروه
  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  صفا صنعتی گروه

 بلوار – آزادي میدان - ساوه
 -هواییپل به نرسیده -آزادي

  29 آزادي
4222223 - 0255  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  اراك سازيماشین
  اراك سازيماشین

  تهران جاده 4 کیلومتر - اراك  جوش فناوري مهندسی
  فلزات ذوب - متالورژي فناوري مهندسی  0861 - 3131062

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اراك 1 واحد هنر و فرهنگ

   ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت

   -بهشتی شهید شهرك - اراك
  آیینه فرهنگسراي -یک فاز

3125157 - 0861  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  خمین 1 واحد هنر و فرهنگ

  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
 …اآیت خیابان - خمین

   -)کمربندي(طالقانی
  بسیج خیابان تقاطع به نرسیده

2230560 - 0865  

  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی
  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی

  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی
  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی

  هرمزگان

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

   کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  بندرعباس دانشگاهی جهاد

 -ناخدا نخل چهارراه - عباسبندر
  دانشگاه خیابان ابتداي

6681074 - 0761  

 جهاد وزارت
  کشاورزي

 عالی آموزش موسسه
   کاربردي - علمی
  کشاورزي جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان کشاورزي جهاد

  )آباد حاجی(
  اتآف تلفیقی مدیریت - پزشکیگیاه فناوري مهندسی

   - آبادحاجی
 ـ زهرا بهشت جاده 3 کیلومتر

  کشاورزي جهاد آموزش مرکز
4222862 - 0763  

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  پارسیان

   :1 شماره ساختمان - پارسیان  مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی
 اداره روبروي -گمنام شهداي بلوار

  شهرسازي و راه
 دانشگاه خیابان: 2 شماره ساختمان

 و فنی آموزش سازمان از باالتر ـ
  بهمنی شهید ايحرفه

4627001 - 0764  

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی
  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی

  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  کیش

 خیابان :1 شماره ساختمان - کیش
  امیر خیابان -سنایی

 میدان بین :2 شماره ساختمان
 ـ دلیران میدان و فارس خلیج

  راست سمت اول ورودي
4421712 - 0764  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  میناب

 :1 شماره ساختمان - میناب  کریم قرآن مبلغ تربیت ايحرفه کارشناسی
  130 کوچه -شهدا میدان
 ـ رسالت بلوار :2 شماره ساختمان
  کشاورزي تحقیقات مرکز روبروي

2224234 - 0765  

   ايحرفه کارشناسی
  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ

  )بندرلنگه(

  دبستانی پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی

.. .اآیت بلوار ابتداي - بندرلنگه
  جامع دانشگاه خیابان -ايخامنه

2226002 - 0762  

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی
  بنادر لجستیک مدیریت ايحرفه کارشناسی

  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی

   فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري
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 مرکز آموزشینشانی و تلفن  تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

  همدان

  دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

   کاربردي - علمی
  دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  همدان دانشگاهی جهاد

 -هنرستان خیابان انتهاي - همدان  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی
 ـ هنرستان و بعثت بلوار تقاطع

  ستوده کوچه
8253015 - 0811  

  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی

  قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردي - علمی

  قدوسی شهید

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  همدان استان کل دادگستري

  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی
   -رجایی شهید بلوار - همدان

  قضایی مجتمع کوچه
4223763 - 0811  

  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی
  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی

  اداري حقوق ايحرفه کارشناسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قضایی مددکاري ايحرفه کارشناسی  )همدان( هازندان سازمان

 -) ع(حسینامام میدان - همدان
 ـ شاهد فلکه از باالتر -شاهد بلوار

   -هاشمبنی متريسی نبش
  54402 پالك

2678143 - 0811  

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مالیر

  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی

   -نبوت بلوار از باالتر - مالیر
  غرضی بیمارستان از باالتر

3335230 - 0851  

  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی
  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی

   فناوري مهندسی
  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  خودرو مکانیک فناوري مهندسی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  نهاوند

  دبستانی پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی
   -شهریور 17 میدان - نهاوند

  )ع( حسینامام بلوار
3223898 - 0852  

   ايحرفه کارشناسی
  صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري

  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  همدان استان زیارت و حج

 ـ هنرستان خیابان - همدان
 و حج سازمان قدیم ساختمان

  همدان استان زیارت
8274006 - 0811  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  جهاد چهارباغ - اسدآباد  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  اسدآباد هنر و فرهنگ

3244967 - 0812  

  یزد

 کار تعاون، وزارت
  اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  بهزیستی
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  ژنتیک مشاوره ايحرفه کارشناسی   میبد شهرستان بهزیستی
 - میبد جاده 10 کیلومتر - میبد
  آباد حجت روستاي جنب - یزد

7773208 - 0352  

 علوم، وزارت
  فناوري و تحقیقات

   جامع دانشگاه
  کاربردي - علمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  پارك خیابان -آهنشهر - بافق  دنیم امور در قضایی دستیاري - حقوق ايحرفه کارشناسی  بافق

4253443 - 0352  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی  میبد

 ـ میرحسین قاضی بلوار - میبد
   ـ 2 رازي کوچه انتهاي
  زاده موسی آموزشی ساختمان

7756701 - 0352  

 و فرهنگ وزارت
  اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردي-علمی

  هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کریم قرآن مبلغ تربیت ايحرفه کارشناسی  یزد االئمه جواد

   ـ صفائیه - یزد
 ـ ایثار میدان ـ اشرف شهیدان بلوار

   ـ شبنم کوچه ـ طراوت بلوار
  آراجهان شهید کوچه

8227807 - 0351  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  یزد استان زیارت و حج
 کوچه -رجایی شهید خیابان - یزد

  خانهاشم بازار
6220573 - 0351  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  میبد خبر

   ايحرفه کارشناسی
  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط

 -اعرافی الهآیت میدان - میبد
   -اعرافی الهآیت خیابان

 امام بیت جنب ـ عصرولی خیابان
  شهرستان محترم جمعه

7742700 - 0352  
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 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 آذربایجان
  شرقی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 داش تیکمه شهریار استاد

 اوطلباند مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 
 - -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  غله 8 منطقه بازرگانی

. شد خواهد برگزار عصر و صبح نوبت در شدگانپذیرفته هايکالس -1: یاختصـاصـ   شـرایط 
 مرکز همکاري و راهنمایی با خوابگاه از اســتفاده به نیاز صــورت در غیربومی دانشــجویان -2

. مایندن استفاده باشند،می مراکز قبیل این مختص که خصـوصـی   بخش هايخوابگاه از توانندمی
 از بخشــی دریافت و مرکز امکانات براســاس ذهاب و ایاب وســیله قبیل از رفاهی امکانات -3

 تهران اســتان جز به هااســتان کلیه داوطلبان مختص پذیرش -4. شــد خواهد تامین آن هزینه
  .باشدمی

99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شرقیآذربایجان واحد بازرگانی

 در و شودمی برگزار عصر نوبت در شاغل شدگانپذیرفته هايکالس -1: اختصـاصی  شـرایط 
 بحص نوبت در هاکالس آنان، تمایل و آزاد سهمیه شدگانپذیرفته رسیدن حدنصاب به صورت

 اییراهنم با خوابگاه، از استفاده به نیاز صورت در غیربومی دانشجویان -2. شد خواهد برگزار نیز
 اشندبمی مراکز قبیل این مختص که خصـوصی  بخش هايخوابگاه از توانندمی مرکز همکاري و

 دریافت و مرکز امکانات براساس ذهاب و ایاب وسیله قبیل از رفاهی امکانات -3. نمایند استفاده
 الی %15 ممتاز دانشجویان به تحصیلی سالنیم هر در -4. شد خواهد تامین آن هزینه از بخشی

 تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش -5. شودمی داده شهریه تخفیف 20%
  .باشدمی

99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 استان زیارت و حج

  شرقیآذربایجان

 جح سازمان اختصاصی و عمومی شرایط داراي که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سـامانه  در عضـویت ( زیارت و

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده) مقدماتی آموزشی دوره
 بایستمی شدگانپذیرفته -2. آیدمی عملبه مصاحبه شدگانپذیرفته از -1: اختصاصی شرایط
 سامانه در شده تایید الکترونیکی پرونده داشتن( زیارت و حج سازمان اختصاصی و عمومی شرایط
  .باشند داشته را) زیارت و حج کارگزاران جامع

10  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تبریز واحد کارگر خانه

ــاغل تعریف ــاغل: ش ــنعتی، تولیدي، واحدهاي از یکی در که گرددمی اطالق فردي به ش  ص
 خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی، بازرگانی،

  .باشد) ایران کارگران عالی کنفدراسیون( ایران اسالمی جمهوري کارگر
11  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  +  -  +  99  -  تبریز صنعتی مدیریت سازمان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دیزل بنیان شرکت

 ممتاز دانشجویان -2. شد خواهد تشکیل 21 الی 14 ساعت از هاکالس -1: اختصاصی شرایط
 شهریه %15 الی %10 تخفیف از مرکز ضوابط طبق تحصـیلی  سـال نیم هر در) 18 باالي معدل(

 دایر هاکالس ساعات آخرین در شهر مرکز به برگشـت  سـرویس  -3. شـد  خواهند برخوردار
  .باشدمی

99  -  -  +  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 دیزل موتورهاي تولید شرکت
  ایدم - ایران

-  99  +  -  +  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  لعس شیرین غذایی صنایع گروه

 رسمی هايخوابگاه به معرفی طریق از غیربومی دانشجویان اسکان به -1: اختصـاصـی   شـرایط 
 زا هزینه دریافت با بالعکس و تبریز به مرکز از ذهاب و ایاب وسیله خدمات -2. شودمی کمک

  .باشدمی یارانه با سرویس سلف خدمات ارایه -3. شودمی ارایه دانشجویان
99  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شرقیآذربایجان مخابرات

 %70 المقدورحتی -2. باشدمی یارانه با سرویس سلف خدمات ارایه -1: اختصـاصـی   شـرایط 
  -  -  +  99  .شودمی تشکیل بعدازظهرها در هاکالس

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مرند

 تخفیف ثابت شهریه %50 سقف تا مرکز ضوابط طبق ممتاز دانشجویان به -1: اختصاصی شرایط
 نوبت در المقدورحتی شاغلین هايکالس -2. گیردمی تعلق بعدي تحصیلی سالنیم در شـهریه 

 استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش -3. شودمی برگزار شنبهپنج روزهاي و عصر
  .باشدمی تهران

99  +  -  +  

 آذربایجان
  غربی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بوکان

 هر هايورودي بین در معدل باالترین حایز دانشجویان از نفر یک به -1: اختصـاصـی   شـرایط 
 حقوق ايحرفه کارشناسی رشته در -2. گیردمی تعلق شهریه تخفیف %25 سالنیم هر در رشته

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق -
99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )تکاب( دهخدا

 اوطلباند مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 مهاباد

 تصمخ پذیرش مالی حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  2 مهاباد

 تولیدات و خدمات حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصی  شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  میاندوآب

  اردبیل

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 آبادپارس

 ايرفهح کارشناسی و ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدیم تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش مالی حسابداري - حسابداري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اردبیل صنعتی مدیریت سازمان

 مختص پذیرش) هاگرایش همه( حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصـی   شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان
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 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

  اردبیل

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 هايشهرداري همیاري سازمان

  اردبیل استان

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
12  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  گرمی

 تصمخ پذیرش مالی حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اردبیل استان احمرهالل

 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صـورت  به که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 اب منطبق حرفه در کشور بحران مدیریت نظام عضو هايسازمان سـایر  یا و احمر هالل جمعیت
 ـ امدادگران( احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشــد خدمت به مشــغول انتخابی رشــته
  .باشد مربوط سازمان تایید با) داوطلبان ـ جوانان

13  -  -  -  

  اصفهان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اصفهان انصارالمهدي

 مسلح نیروهاي در شاغل رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
  -  -  -  14  .باشد دولتی ادارات و هاسازمان سایر و) ارتش سپاه، انتظامی، نیروي(

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 استان کارگران اسالمی جامعه

  اصفهان
 تصمخ پذیرش مالی حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط

  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اصفهان کشاورزي جهاد

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشـاورززادگان،  روسـتازادگان، : اختصـاصـی   شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

  .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی

15  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اصفهان استان زیارت و حج

 جح سازمان اختصاصی و عمومی شرایط داراي که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سـامانه  در عضـویت ( زیارت و

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده) مقدماتی آموزشی دوره
 بایستمی شدگانپذیرفته -2. آیدمی عملبه مصاحبه شدگان پذیرفته از -1: اختصاصی شرایط
 سامانه در شده تایید الکترونیکی پرونده داشتن( زیارت و حج سازمان اختصاصی و عمومی شرایط
  .باشند داشته را) زیارت و حج کارگزاران جامع

10  +  +  +  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کاشان 17 واحد کارگر خانه

ــاغل تعریف ــاغل: ش ــنعتی، تولیدي، واحدهاي از یکی در که گرددمی اطالق فردي به ش  ص
 خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی، بازرگانی،

  .باشد) ایران کارگران عالی کنفدراسیون( ایران اسالمی جمهوري کارگر
11  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  +  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  بیابانک و خور

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 صنعتی - علمی خدمات شرکت

  اصفهان
 تولیدات و خدمات حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصی  شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مهاباد شهرداري

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
  .گرددمی برگزار تعطیل روزهاي و بعدازظهرها در هاکالس المقدورحتی: اختصاصی شرایط

12  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اصفهان استان هايشهرداري

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
 اوطلباند مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه

12  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  علویجه
 ذیرشپ مدنی امور در قضایی دستیاري - حقوق ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  گلپایگان

 ختصم پذیرش دولتی حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط
  +  +  +  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مبارکه

 کیی یا و صنعتی واحدهاي ادارات، از یکی در که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در کشور صنوف از

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط
16  +  -  -  

  البرز

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

  البرز استان

 یتحصیل سالنیم هر ثابت شهریه در سوم تا اول هايرتبه دانشجویان به -1: اختصاصی شرایط
 بومی داوطلبان مختص پذیرش -2. شد خواهد داده شهریه تخفیف %20 و %30 ،%40 ترتیب به

  .باشدمی
99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ساوجبالغ واحد کارگر خانه

ــاغل تعریف ــاغل: ش ــنعتی، تولیدي، واحدهاي از یکی در که گرددمی اطالق فردي به ش  ص
 خانه عضو و کار به مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی، بازرگانی،

  .باشد) ایران کارگران عالی کنفدراسیون( ایران اسالمی جمهوري کارگر
11  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  +  99  .برخوردارند استخدامی اولویت از باال رتبه التحصیالنفارغ: اختصاصی شرایط  کرج قند تولیدي شرکت
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 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

  البرز

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  آبیک سیمان شرکت

 و فارس سـیمان  عام سـهامی  شـرکت  در که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 انتخابی هرشت با منطبق حرفه در خدماتی و صنعتی هايبخش سایر یا و سیمان صنعت خوزستان،

  .باشد کاربه مشغول
17  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  فردعالی شرکت

 یمعرف مرکز به وابسته هايشرکت در استخدام جهت رشته هر اول نفرات -1: اختصاصی شرایط
 حسابداري خدمات و تولیدات صنعتی –حسابداري  ياحرفه یکارشناس رشته در -2 .شوندمی
  .باشدیم تهران استان جزبه هااستان هیکل داوطلبان مختص رشیپذ

99  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  جوانشیر دکتر طبیعی منابع

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشـاورززادگان،  روسـتازادگان، : اختصـاصـی   شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

  .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی

15  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  البرز استان احمرهالل

 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صـورت  به که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 اب منطبق حرفه در کشور بحران مدیریت نظام عضو هايسازمان سـایر  یا و احمر هالل جمعیت
 ـ امدادگران( احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشــد خدمت به مشــغول انتخابی رشــته
  .باشد مربوط سازمان تایید با) داوطلبان ـ جوانان

13  -  -  -  

  ایالم

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  آبدانان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 ایالم

 داتتولی و خدمات حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شرایط
 صمخت پذیرش افکارســنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط ايحرفه کارشــناســی و صــنعتی

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان
99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  2 ایالم

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ایوان

 تولیدات و خدمات حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصی  شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 شهر دره

 تصمخ پذیرش مالی حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  +  +  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  دهلران

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ایالم استان احمرهالل

 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صـورت  به که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 اب منطبق حرفه در کشور بحران مدیریت نظام عضو هايسازمان سـایر  یا و احمر هالل جمعیت
 ـ امدادگران( احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشــد خدمت به مشــغول انتخابی رشــته
  .باشد مربوط سازمان تایید با) داوطلبان ـ جوانان

13  -  -  -  

  بوشهر

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بوشهر استان زیارت و حج

 جح سازمان اختصاصی و عمومی شرایط داراي که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سـامانه  در عضـویت ( زیارت و

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده) مقدماتی آموزشی دوره
 بایستمی شدگانپذیرفته -2. آیدمی عملبه مصاحبه شدگانپذیرفته از -1: اختصاصی شرایط
 سامانه در شده تایید الکترونیکی پرونده داشتن( زیارت و حج سازمان اختصاصی و عمومی شرایط
  .باشند داشته را) زیارت و حج کارگزاران جامع

10  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بوشهر استان کل دادگستري

 تريدادگس قراردادي یا پیمانی رسمی، کارمند که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 لک اداره رسمی، اسـناد  دفاتر امالك، اسـناد  و ثبت اداره یعنی تابعه نهادهاي و بوشـهر  اسـتان 
 و مسلح نیروهاي قضایی سازمان قانونی، پزشـکی  اسـتان،  بازرسـی  سـازمان  اسـتان،  هايزندان

  .باشد اختالف حل شوراي عضو یا روحانیت ویژه دادسراي
  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط

18  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  دشتی
 تصمخ پذیرش مالی حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط

  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  دیلم
 سیکارشنا و مالی حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدیم تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 اقتصادي ویژه منطقه سازمان

  پارس انرژي

 رسپا انرژي اقتصادي ویژه منطقه محدوده در که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در خصوصی یا دولتی از اعم

 ناسیکارش و دولتی حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شرایط
 هاتاناســ کلیه داوطلبان مختص پذیرش افکارســنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط ايحرفه

  .باشدمی تهران استان جزبه

19  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 ادپاسارگ صنعت و کشت شرکت

  تنگستان

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشـاورززادگان،  روسـتازادگان، : اختصـاصـی   شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

  .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی

15  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ
 هنگیفر آثار و خدمات حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط

  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش هنري و
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 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

  بوشهر

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کنگان

 سیکارشنا و مالی حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شرایط
 هاتاناســ کلیه داوطلبان مختص پذیرش افکارســنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط ايحرفه

  .باشدمی تهران استان جزبه
99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بوشهر استان احمرهالل

 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صـورت  به که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 اب منطبق حرفه در کشور بحران مدیریت نظام عضو هايسازمان سـایر  یا و احمر هالل جمعیت
 ـ امدادگران( احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشــد خدمت به مشــغول انتخابی رشــته
  .باشد مربوط سازمان تایید با) داوطلبان ـ جوانان

. اســت الزامی شــاغلین پذیرش جهت مافوق مقام باالترین موافقت -1: اختصــاصــی شــرایط
. اشندب موثر معلولیت هرگونه فاقد و برخوردار الزم جسمی توانایی از بایسـت می متقاضـیان  -2
  .ندارد شدگانپذیرفته استخدام درخصوص مسئولیتی احمر هالل جمعیت -3

13  -  -  -  

  تهران

 راه، با مربوط هايشرکت و هاسـازمان  در که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف  تفویضی شهید آموزشکده
  -  -  -  20  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در شهرسازي و مسکن

  -  -  -  21  .باشد ناجا پرسنل از که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف  ایرانی شهید آموزشی مجتمع
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 و پذیرایی تاالرهاي صنف اتحادیه
  تهران مجالس تجهیزات

-  99  +  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 امالك مشاورین صنف اتحادیه
  تهران

 فیصن امور مجامع سوي از که افرادي و معتبر کسب پروانه دارندگان به شاغل: شاغل تعریف
  .گرددیم اطالق باشند کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و شوندمی معرفی کشور

 رشته در -2. باشدمی امالك کسب پروانه باصاحبان پذیرش اولویت -1: اختصـاصـی   شـرایط 
  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی

22  +  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 سازندگان و فروشندگان اتحادیه
 صراف و سکه نقره، جواهر، طال،

  تهران

 در مفید کار سابقه سـال  3 حداقل داراي که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
  -  -  -  23  .باشد اتحادیه مجوز داراي پوشش تحت واحدهاي

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )ره( خمینیامام

 زا یا و ایثارگران امور و شهدا معزز خانواده از که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 کار انجام و ايپروژه قراردادي، پیمانی، رســمی، از اعم ایثارگران امور و شــهید بنیاد کارمندان

  .باشد معین
  .شوندمی پذیرش) چادر( برتر حجاب با فقط خواهران: اختصاصی شرایط

24  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  تهران واحد بازرگانی
 مختص پذیرش حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشـناسـی   رشـته  در: اختصـاصـی   شـرایط 

  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  اسینابن تخصصی بیمارستان
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  3 تهران دانشگاهی جهاد
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  )تهران( چرم
 تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصـی   شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران استان زیارت و حج

 جح سازمان اختصاصی و عمومی شرایط داراي که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سـامانه  در عضـویت ( زیارت و

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده) مقدماتی آموزشی دوره
 از -2. باشــدمی زیارت و حج ســازمان کارکنان با پذیرش اولویت -1: اختصــاصــی شــرایط
ــرایط بایســتمی شــدگانپذیرفته -3. آیدمی عملبه مصــاحبه شــدگانپذیرفته  و عمومی ش

 ارگزارانک جامع سامانه در شده تایید الکترونیکی پرونده داشتن( زیارت و حج سازمان اختصاصی
  .باشند داشته را) زیارت و حج

10  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )تهران( ساپکو

 هايشرکت ترجیحا صنعتی هايشرکت در که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شـاغل  تعریف
  -  -  +  25  .کنندمی فعالیت انتخابی رشته با منطبق حرفه در خودرو سازقطعه یا خودروساز

 کاربردي - علمی شآموز مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  تهران اسالمی تبلیغات سازمان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 ارتباطات و فرهنگ سازمان

  اسالمی

 رکزم معرفی طریق از که اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان کارکنان به شاغل: شاغل تعریف
 در و گردد معرفی اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان دانشگاهی و علمی هايهمکاري توسـعه 

  .گرددمی اطالق باشد، کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
26  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 بهسازي و نوسازي سازمان

  تهران شهرداري

 معاونت مهندسی، و فنی ادارات در شاغل کارشناس، کاردان، پرسنل به شاغل: شـاغل  تعریف
 - فنی هايشرکت در شاغل پرسنل همچنین و نوسازي خدمات دفاتر پرسنل کلیه شـهرسازي، 

 غولمش انتخابی رشته با منطبق حرفه در که نوسازي سازمان قرارداد طرف شهرسازي و عمرانی
  .گرددمی اطالق باشد کاربه

27  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  طبیعی سوانح

 هايبخش و اسالمی انقالب مسکن بنیاد در که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
ــش تحت ــازمان نهادها، ها،وزارتخانه در نیز و آن پوش  و هاآن زیرمجموعه هايبخش و هاس

 انتخابی رشته با منطبق زمینه در...)  و هاشهرداري( عمومی هايسـازمان  و دولتی هايشـرکت 
  .باشد کاربه مشغول

28  -  -  -  
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  92سال مهر ايحرفه کارشناسی و فناوري مهندسی هايدوره مجري آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف): 5( شماره جدولادامه 

 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

  تهران

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دماوند آسانسورسازي شرکت

 ویسسر از استفاده متقاضیان تعداد که صورتی در تحصیلی سالنیم هر -1: اختصاصی شـرایط 
 ایستگاه محل از مربوط هزینه اخذ با ذهاب و ایاب سرویس برسد حدنصـاب  به ذهاب و ایاب
 شاغل دانشجویان حال رفاه جهت -2. گیردمی قرار اختیار در بالعکس و دانشگاه مقصد به مترو

ــنبهپنج روزهاي در هاکالس تمامی ــجویان -3. گرددمی برگزار جمعه و ش  جهت ممتاز دانش
  .گردندمی معرفی مرتبط صنایع به صنعتی واحدهاي در استخدام

99  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  آذین استیل شرکت
 برگزار تعطیل ایام و عصر نوبت در المقدورحتی نغلیشـا  هايکالس -1: اختصـاصـی   شـرایط 

  -  -  +  99  .شوندمی برخوردار شهریه %10 از تحصیلی سالنیم هر در 19 باالي هايمعدل -2. شودمی
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 آهنراه برداريبهره شرکت
  حومه و تهران شهري

 متروي شهري آهنراه برداريبهره شرکت در که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
  -  -  -  29  .دباش کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در پیمانی یا رسمی صورتبه تهران

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 نآیی پیشتازان تعاونی شرکت

  )تهران( زندگی
 وجود پوشش تحت مراکز در ممتاز التحصیالنفارغ کارگیريبه امکان -1: اختصـاصی  شـرایط 

  -  -  -  99  .باشدمی یارانه بدون سرویس سلف خدمات ارایه -2. دارد
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 کارخانجات تعاونی شرکت
 روغنی هايدانه و روغن فراوري

  ایران

 تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصـی   شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  +  99  .است پذیرامکان خاص موارد در شهریه تقسیط: اختصاصی شرایط  کاراد اندیشه تالشگران شرکت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 اریکه توانبخشی شرکت

  پرسپولیس

 وزارت اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 یلذ غیردولتی و دولتی اجرایی هايدستگاه در یا و کشور بهزیسـتی  سـازمان  و جوانان و ورزش

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در مربوط هايوزارتخانه
  .باشند داشته را کار انجام توانایی بایستمی شدگانپذیرفته: اختصاصی شرایط

30  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 اناست -ایران بیمه سهامی شرکت
  تهران

 حقیقی هاينمایندگی در شاغل یا و شرکتی یا قراردادي رسمی، کارکنان به شاغل: شاغل تعریف
 لیتفعا بیمه صنعت در که) گذاريسرمایه هايشـرکت ( تابعه هايشـرکت  در یا بیمه حقوقی و

  .باشد کاربه مشغول دارند
31  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )تهران( کوشا صنعتی شرکت

 برگزار جمعه و شنبهپنج روزهاي و بعدازظهرها امکان صورت در هاکالس: اختصاصی شـرایط 
  -  -  +  99  .گرددمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  یرانا انفورماتیک گسترش شرکت

ــرایط ــی  ش ــاص  خدمات ارایه -2. گرددمی برگزار هفته ایام تمامی در هاکالس -1: اختص
 حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در -3. باشدمی یارانه بدون سـرویس سـلف 

  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش مالی
99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  پارس نفت شرکت

 شرکت در خدمت سابقه سالیک از بیش که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
  -  -  -  32  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و داشته را پارس نفت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 فرهنگی ورزشی شرکت

  پرسپولیس
 یا کارمند عنوانهب پرسپولیس باشگاه یا برتر لیگ در که بازیکنانی کلیه به شاغل: شاغل تعریف
  -  -  -  33  .گرددمی اطالق باشد، کاربه مشغول بازیکن

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  پیشوا شهرداري

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
12  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ورامین شهرداري

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
12  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شیرازي صیاد شهید

 لحمس نیروهاي اطالعاتی مشاغل در که اطالعات تخصص با کارکنانبه شاغل: شـاغل  تعریف
 هايسازمان و نهادها ها،وزارتخانه حراست کارکنان و نمایندمی فعالیت ایران اسـالمی  جمهوري

  .گرددمی اطالق دولتی
  .آیدمی عملبه مصاحبه شدگانپذیرفته ازشرایط اختصاصی: 

34  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 سپاه زمینی نیروي صابرین
  )تهران(

 داراي بسیجی یا و بازنشسته یا شاغل پاسدار که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
  -  -  -  35  .است الزامی عضویت معتبر گواهی ارایه. باشد فعال عضویت کارت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  +  99  -  )عج( قائم غالت صنایع

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  3 تهران جهانگردي صنعت

 پذیرامکان شاغلین براي جمعه و شنبهپنج روزهاي درها کالس برگزاري -1: اختصاصی شرایط
  -  -  +  99  .باشدمی پذیرامکان خاص شرایط در اقساط صورت به شهریه پرداخت -2. باشدمی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  طبرسی عالمه فنون و علوم

 مختص پذیرش) هاگرایش همه( حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصـی   شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 1 واحد هنر و فرهنگ

 هايالیتفع ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش مذهبی و قرآنی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 7 واحد هنر و فرهنگ

 و) هاگرایش همه( فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصـاصی  شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی



53 

  92سال مهر ايحرفه کارشناسی و فناوري مهندسی هايدوره مجري آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف): 5( شماره جدولادامه 

 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

  تهران

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  +  -  99  -  تهران 10 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 11 واحد هنر و فرهنگ

 ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشـناسی  هايرشـته  در: اختصـاصـی   شـرایط 
 صمخت پذیرش افکارســنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط ايحرفه کارشــناســی و فرهنگی

  .باشدمی بومی داوطلبان
99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 12 واحد هنر و فرهنگ

. شودمی برگزار بعدازظهر و صـبح  تفکیک به هفته طول در هاکالس -1: اختصـاصـی   شـرایط 
 خواهد برگزار جمعه و شنبهپنج روزهاي و بعدازظهرها در امکان حد در شاغلین هايکالس -2

 حصیلیت سالنیم شهریه تخفیف با همراه تقدیر لوح سوم تا اول هايرتبه دانشجویان به -3. شد
 نظر در شرایط واجد دانشجویان براي دانشجویی وام و شهریه تقسیط -4. شودمی اعطا %20 تا

  .شودمی گرفته

99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ

 ،%20 ترتیب به تحصیلی سالنیم هر در رشته هر سوم تا اول نفرات به -1: اختصاصی شـرایط 
 عصر نوبت در هاکالس شاغلین براي -2. گیردمی تعلق تقدیرنامه و شهریه تخفیف %10 و 15%

 همه( عمومی روابط ايحرفه کارشناسی هايرشته در -3. شودمی برگزار جمعه و شـنبه پنج یا و
 کارشــناســی و فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشــناســی ،)هاگرایش

 میبو داوطلبان مختص پذیرش هنري و فرهنگی آثار و خدمات حسابداري - حسابداري ايحرفه
  .باشدمی

99  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 14 واحد هنر و فرهنگ

 هايکالس -2. باشدمی پذیرامکان اقساط صورت به شهریه دریافت -1: اختصـاصـی   شـرایط 
 روابط ايحرفه کارشناسی هايرشته در -3. شـود می تشـکیل  اداري غیر سـاعات  در شـاغلین 
ــی و) هاگرایش همه( عمومی ــناس  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارش
  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش

99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 15 واحد هنر و فرهنگ

 .شد خواهد برگزار بعدازظهر و صبح تفکیک به هفته طول در هاکالس -1: اختصاصی شـرایط 
ــاغلین هايکالس -2 ــنبهپنج و بعدازظهرها ش  خدمات ارایه -3. گرددمی برگزار جمعه و ش

 همه( عمومی روابط ايحرفه کارشــناسـی  رشـته  در -4. باشــدمی یارانه بدون ســرویسسـلف 
  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش) هاگرایش

99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ

 و بوده کنندگانشرکت پذیرش سهمیه براسـاس  هاکالس بنديزمان -1: اختصـاصـی   شـرایط 
 بعد به بعدازظهر 3 ساعت از شـاغلین  سـهمیه  از کنندگاناسـتفاده  براي هاکالس المقدورحتی

 همه( فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشــناســی هايرشــته در -2. شــد خواهد ریزيبرنامه
 حسابداري ايحرفه کارشناسی و) هاگرایش همه( عمومی روابط ايحرفه کارشـناسی  ،)هاگرایش

  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش) هاگرایش همه(

99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 20 واحد هنر و فرهنگ

 رافکا و اجتماعی رفتار - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی هايرشـته  در: اختصـاصـی   شـرایط 
 مختص پذیرش فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشــناســی و ســنجی

  .باشدمی بومی داوطلبان
99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  +  99  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  تهران 24 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 26 واحد هنر و فرهنگ

 یکارشناس و) هاگرایش همه( عمومی روابط ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش فرهنگی امور ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 29 واحد هنر و فرهنگ

 صمخت پذیرش) هاگرایش همه( عمومی روابط ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 31 واحد هنر و فرهنگ

 روزهاي و غیراداري ساعات در و بعدازظهرها ترجیحا شاغلین هايکالس -1: اختصاصی شرایط
 و اجتماعی رفتار - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی هايرشـته  در -2. شـود می برگزار تعطیل

 ختصم پذیرش فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی و افکارسنجی
  .باشدمی بومی داوطلبان

99  +  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  تهران 32 واحد هنر و فرهنگ
 تصمخ پذیرش الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصـی   شـرایط 

  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  تهران 33 واحد هنر و فرهنگ
 برگزار بعد به 15 ساعت از بعدازظهر نوبت در شاغل دانشجویان هايکالس: اختصاصی شرایط

  -  -  +  99  .شودمی
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  تهران 34 واحد هنر و فرهنگ
 یکارشناس و) هاگرایش همه( عمومی روابط ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 35 واحد هنر و فرهنگ

 رشته در -2. باشدمی 20 الی 16 ساعت از شاغل افراد کالس ساعات -1: اختصاصی شـرایط 
 بومی داوطلبان مختص پذیرش افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی

  .باشدمی
99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 37 واحد هنر و فرهنگ

 جمعه و شنبهپنج روزهاي و عصر نوبت در شاغل سـهمیه  براي هاکالس: اختصـاصـی   شـرایط 
  -  -  -  99  .شودمی برگزار

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ

 یکارشناس ،)هاگرایش همه( عمومی روابط ايحرفه کارشناسی هايرشته در -: اختصاصی شرایط
ــی  و فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه ــناس  امور مدیریت ايحرفه کارش

  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش فرهنگی ارزیابی - فرهنگی
99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 44 واحد هنر و فرهنگ

 مختص پذیرش رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصی  شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان
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 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

  تهران

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 47 واحد هنر و فرهنگ

 یرشپذ) هاگرایش همه( فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان مختص

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  +  99  -  تهران 48 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران 49 واحد هنر و فرهنگ

 سیکارشنا و الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصـاصی  شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  تهران 54 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  تهران 55 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .گرددمی برگزار اداري غیر ساعات در شاغل افراد هايکالس: اختصاصی شرایط  ساختمان نوین هايفناوري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  سایپا خودروسازي گروه

 تهرش با منطبق حرفه در که سایپا خودروسازي گروه در شاغل افراد به شـاغل : شـاغل  تعریف
  -  -  -  36  .گرددمی اطالق باشند، کاربه مشغول انتخابی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  گلرنگ صنعتی گروه

 ختصم پذیرش صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري رشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  هما هايهتل گروه

ــاغل تعریف ــاغل: ش ــازي  و راه وزارت در که گرددمی اطالق فردي به ش ــهرس  کلیه و ش
 فعالیت مشغول هما هايهتل گروه و ایران اسالمی جمهوري هواپیمایی شـامل  آن هايمجموعه

  . باشد
37  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران اشتر مالک

 و دفاع وزارت قراردادي یا رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 افراد ایرس یا و باشد انتظامی نیروي و اسالمی انقالب پاسداران سپاه ارتش، از اعم مسلح نیروهاي

 و ذیصالح مراجع تایید مورد و داشته وقتتمام و موثر همکاري مذکور هايارگان با که مرتبط
  .باشند اشتر مالک دانشگاه تکمیلی تحصیالت و آموزش معاونت نهایتا

 مراجع تایید و بودن شرایط واجد صورت در آزاد، سهمیه شدگانپذیرفته -1: اختصاصی شرایط
 اماستخد اولویت از دفاعی صنایع نیاز صورت در تحصـیل،  اتمام از پس دفاع، وزارت ذیصـالح 
 جهت شاغل داوطلبان -3. آیدمی عملبه مصاحبه شدگانپذیرفته از -2. بود خواهند برخوردار

 پذیرش در -4. نمایند ارایه دانشگاه به را خود متبوع سازمان کتبی موافقت باید تحصـیل  ادامه
 تایید اب مسلح نیروهاي و دفاع وزارت بازنشسته یا و شاغل رسمی کارکنان فرزندان آزاد، سهمیه
 مبناي بر آزمایشگاهی و کارگاهی واحدهاي هزینه -5. باشندمی اولویت داراي ذیصـالح  مراجع

  .گردید خواهد دریافت شده تمام قیمت و منعقده قراردادهاي

14  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران استان احمرهالل

 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صـورت  به که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 اب منطبق حرفه در کشور بحران مدیریت نظام عضو هايسازمان سـایر  یا و احمر هالل جمعیت
 ـ امدادگران( احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشــد خدمت به مشــغول انتخابی رشــته
  .باشد مربوط سازمان تایید با) داوطلبان ـ جوانان

13  -  -  -  
 عصر آزاد عالی آموزش موسسه

  دانش و دین

 ساعت از روزها دیگر و جمعه و شنبهپنج روزهاي در شاغلین هايکالس -1: اختصاصی شرایط
. گرددمی تشکیل مجزا روزهاي در آقایان و هاخانم هايکالس -2. گرددمی تشکیل بعد به 16
 بومی داوطلبان مختص پذیرش) هاگرایش همه( حسابداري ايحرفه کارشـناسـی   رشـته  در -3

  .باشدمی
99  -  -  -  

 و علوم آزاد عالی آموزش موسسه
  دانشسار فنون

 الی 14 ساعت از بعدازظهرها هفته، روزهاي در شاغل دانشجویان هايکالس: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .شودمی تشکیل شنبهپنج روزهاي و 20

 آزاد عالی آموزش موسسه
  -  -  +  99  -  امیرکبیر فناوري و مدیریت

  -  -  +  99  -  نهاوند آزاد عالی آموزش موسسه
 آزاد عالی آموزش موسسه

  دانش عصر نوآوران
 هنگیفر ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش

  هادي آزاد عالی آموزش موسسه
 رپذیامکان دارند جسمی مشکالت که افرادي براي آسانسور از استفاده -1: اختصاصی شـرایط 

 بومی داوطلبان مختص پذیرش) هاگرایش همه( حسابداري کارشناسی رشـته  در -2. باشـد می
  .باشدمی

99  +  -  -  

 چهارمحال
  بختیاري و

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  +  -  +  99  -  جوشکاري انجمن

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  فارسان

 مختص پذیرش حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشـناسـی   رشـته  در: اختصـاصـی   شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 یک شماره ايحرفه و فنی

  شهرکرد

 ،پیمانی رسمی، از اعم کشور ايحرفه و فنی آموزش سازمان کارکنان به شاغل: شـاغل  تعریف
 تخابیان رشته با منطبق حرفه در که آزاد هايآموزشگاه و شرکتی مشخص، قرارداد التدریس،حق

  .گرددمی اطالق باشند، کاربه مشغول
38  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  لردگان
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 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 چهارمحال
  بختیاري و

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 و چهارمحال استان احمرهالل

  بختیاري

 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صـورت  به که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 اب منطبق حرفه در کشور بحران مدیریت نظام عضو هايسازمان سـایر  یا و احمر هالل جمعیت
 ـ امدادگران( احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشــد خدمت به مشــغول انتخابی رشــته
  .باشد مربوط سازمان تایید با) داوطلبان ـ جوانان

13  -  -  -  

 خراسان
  جنوبی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  جنوبیخراسان استان بهزیستی

ــاغل تعریف ــاغل: ش  و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردي به ش
 دولتی مراکز و هااستان بهزیستی کل ادارات کشور، بهزیستی سازمان آن، به وابسته هايسازمان

 رسمی، صورت به و داشته مرتبط کار سابقه سال 2 حداقل که بهزیستی سـازمان  نظارت تحت
  .باشد کاربه مشغول قراردادي یا پیمانی
  .باشند داشته را کار انجام توانایی بایستمی شدگانپذیرفته: اختصاصی شرایط

30  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بیرجند کشاورزي جهاد

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشاورززادگان، روستازادگان، -1: اختصـاصی  شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

 دانشجویان به خوابگاهی خدمات ارایه از مرکز این -2. نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی
  .باشدمی معذور دختر

15  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قائنات کشاورزي جهاد

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشـاورززادگان،  روسـتازادگان، : اختصـاصـی   شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

  .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی

15  +  +  +  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  جنوبیخراسان استان زیارت و حج

 جح سازمان اختصاصی و عمومی شرایط داراي که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سـامانه  در عضـویت ( زیارت و

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده) مقدماتی آموزشی دوره
 بایستمی شدگانپذیرفته -2. آیدمی عملبه مصاحبه شدگانپذیرفته از -1: اختصاصی شرایط
 سامانه در شده تایید الکترونیکی پرونده داشتن( زیارت و حج سازمان اختصاصی و عمومی شرایط
  .باشند داشته را) زیارت و حج کارگزاران جامع

10  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بشرویه شهرداري

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
 %20 از پذیرش، اول سالنیم در خوابگاه متقاضی غیربومی دانشجویان -1: اختصـاصی  شـرایط 
 هر در سوم تا اول هايرتبه ممتاز دانشجویان به -2. شد خواهند مندبهره خوابگاه هزینه تخفیف

 فقط ثابت شهریه تخفیف %20 و %30 ،%50 ترتیب به) 17 باالي معدل داشتن شرط به( رشته
. باشدمی یارانه بدون سرویس سلف خدمات ارایه -3. شد خواهد داده سوم و دوم سـال نیم در
 لیهک داوطلبان مختص پذیرش دولتی حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در -4

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان

12  -  +  +  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  فردوس

 تصمخ پذیرش مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  +  +  +  99  -  نهبندان

 خراسان
  رضوي

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  رضويخراسان واحد بازرگانی

 مختص پذیرش) هاگرایش همه( حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصـی   شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 استان کشاورزي بانک

  رضويخراسان
 در و بوده کشاورزي بانک رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف

  -  -  +  39  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  رضويخراسان استان بهزیستی

ــاغل تعریف ــاغل: ش  و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردي به ش
 دولتی مراکز و هااستان بهزیستی کل ادارات کشور، بهزیستی سازمان آن، به وابسته هايسازمان

 رسمی، صورت به و داشته مرتبط کار سابقه سال 2 حداقل که بهزیستی سـازمان  نظارت تحت
  .باشد کاربه مشغول قراردادي یا پیمانی
  .باشند داشته را کار انجام توانایی بایستمی شدگانپذیرفته: اختصاصی شرایط

30  -  +  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 استان گناباد بهزیستی

  رضويخراسان

ــاغل تعریف ــاغل: ش  و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردي به ش
 دولتی مراکز و هااستان بهزیستی کل ادارات کشور، بهزیستی سازمان آن، به وابسته هايسازمان

 رسمی، صورت به و داشته مرتبط کار سابقه سال 2 حداقل که بهزیستی سـازمان  نظارت تحت
  .باشد کاربه مشغول قراردادي یا پیمانی
  .باشند داشته را کار انجام توانایی بایستمی شدگانپذیرفته: اختصاصی شرایط

30  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  1 حیدریه تربت
 تولیدات و خدمات حسابداري- حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصـی   شـرایط 
  -  +  +  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  یارتوس تصمیم

 به بهزیستی و امداد کمیته پوشش تحت دانشجویان شهریه پرداخت -1: اختصـاصـی   شـرایط 
 ساختمان از دانشـجویان  جاییبهجا براي ذهاب و ایاب وسـیله  -2. بود خواهد قسـطی  صـورت 
ــگاه و هاکارگاه به مرکزي ــده گرفته نظر در هاآزمایش ــت ش ــجویان معرفی -3. اس  به دانش
  .باشدمی یارانه بدون سرویسسلف خدمات ارایه -4. است پذیرامکان مجوز داراي هايخوابگاه

99  -  -  -  
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 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 خراسان
  رضوي

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کاشمر دانشگاهی جهاد

 تصمخ پذیرش مالی حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مشهد دانشگاهی جهاد

 هايالیتفع ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  +  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش مذهبی و قرآنی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  چناران

 صورتبه شهریه پرداخت -2. شد خواهد برگزار عصرها ترجیحا هاکالس -1: اختصاصی شرایط
 کارشناسی و ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی هايرشته در -3. پذیر استاقسـاط امکان 

 هکلی داوطلبان مختص پذیرش صــنعتی تولیدات و خدمات حســابداري- حســابداري ايحرفه
  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان

99  +  +  +  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 استان زیارت و حج

  رضويخراسان

 جح سازمان اختصاصی و عمومی شرایط داراي که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سـامانه  در عضـویت ( زیارت و

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده) مقدماتی آموزشی دوره
 بایستمی شدگانپذیرفته -2. آیدمی عملبه مصاحبه شدگانپذیرفته از -1: اختصاصی شرایط
 سامانه در شده تایید الکترونیکی پرونده داشتن( زیارت و حج سازمان اختصاصی و عمومی شرایط
  .باشند داشته را) زیارت و حج کارگزاران جامع

10  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مشهد واحد کارگر خانه

ــاغل تعریف ــاغل: ش ــنعتی، تولیدي، واحدهاي از یکی در که گرددمی اطالق فردي به ش  ص
 خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی، بازرگانی،

  .باشد) ایران کارگران عالی کنفدراسیون( ایران اسالمی جمهوري کارگر
  .باشدمی بومی صورت به پذیرش: اختصاصی شرایط

11  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  خبرنگاران
 جیافکارسن و اجتماعی رفتار - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصی  شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 استان کل دادگستري
  رضويخراسان

 تريدادگس قراردادي یا پیمانی رسمی، کارمند که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 دارها رسمی، اسناد دفاتر امالك، اسناد و ثبت اداره یعنی تابعه نهادهاي و رضوي خراسان استان

 و لحمس نیروهاي قضایی سازمان قانونی، پزشکی استان، بازرسی سازمان اسـتان،  هايزندان کل
  .باشد اختالف حل شوراي عضو یا روحانیت ویژه دادسراي

18  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 صنعتی مدیریت سازمان
  رضويخراسان

  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

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

  2 سبزوار
 تصمخ پذیرش مالی حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط

  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  -  +  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  سرخس
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  +  -  -  99  -  چینی توس شرکت
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 صنعتی - علمی خدمات شرکت
  )مشهد( رضويخراسان

-  99  +  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 صنعتی هايشهرك شرکت
  رضويخراسان

 بعدي سالنیم در %15 تا %5 معادل شهریه تخفیف ممتاز دانشجویان به -1: اختصاصی شرایط
 تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشـناسـی   رشـته  در -2. گیردمی تعلق

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش صنعتی
99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  الکتریک خیام صنایع شرکت

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  آیریا صنعت فراز شرکت

 هايخوابگاه به خوابگاه از اســتفاده جهت غیربومی شــدگانپذیرفته -1: اختصــاصــی شــرایط
 مرکز داخلی مقررات براســاس اقســاطی پرداخت شــرایط -2. شــد خواهند معرفی خودگردان

  .اشدبمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش -3. است پذیرامکان آموزش
99  +  -  +  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  جوین صنعت و کشت شرکت

 از خارج در را متقاضیان آموزشـی  هايکالس گرددمی متعهد مرکز -1: اختصـاصـی   شـرایط 
 نزدیک دانشجویان آمد و رفت جهت آهنراه مسـیر  به مرکز -2. نماید برقرار اداري سـاعات 

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش -3. باشدمی
99  +  +  +  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شرق یکدانه شرکت

 تصمخ پذیرش الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصـی   شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  جغتاي شهرداري

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
 ،%15 ترتیب به تحصیلی سالنیم هر در رشته هر سوم تا اول نفرات به -1: اختصاصی شـرایط 

 رایگان استفاده ساعت 20 و 30 ،40 مدت به همچنین و شودمی داده شهریه تخفیف %5 و 10%
 حسابداري- حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در -2. شد خواهند مندبهره مرکز نتکافی از

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش دولتی

12  -  +  +  
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 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 خراسان
  رضوي

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مشهد شهرداري

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط

12  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  +  +  +  99  -  )جام تربت( غذا صنعت
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  مشهد هوانوردي صنعت

 کشوري، هواپیمایی سـازمان  اسـتخدام  در که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 ماییهواپی هايشرکت ،)انتظامی نیروي سپاه، ارتش،( هوایی نیروهاي کشور، هايفرودگاه شرکت

  .باشد کاربه مشغول هوانوردي صنعت با مرتبط حرفه در یا و
40  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 1 واحد هنر و فرهنگ

  رضويخراسان

 داشتن ی،انتخاب رشته به توجه با شدگان،پذیرفته سطح سازيیکسان براي: اختصـاصی  شـرایط 
  -  -  -  99  .است الزامی گرامی داوطلبین براي آشنایی حداقل

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 2 واحد هنر و فرهنگ

  رضويخراسان
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قوچان

 ناسیکارش و دولتی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدیم تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  الستیک پارت کارخانجات گروه

 برگزار تعطیل روزهاي و بعدازظهرها در المقدورحتی شاغلین هايکالس -1: اختصاصی شرایط
. شد خواهند معرفی خودگردان هايخوابگاه از استفاده جهت غیربومی خواهران -2. شـد  خواهد

 در اســتخدام اولویت در گروه، ضــوابط براســاس تحصــیل، پایان از پس ممتاز دانشــجویان -3
 تا اول رتبه دانشجویان به -4. گرفت خواهند قرار الستیک پارت کارخانجات گروه هايشرکت

 تخفیف %10 و %25 ،%50 ترتیب به دوره پایان در 17 باالي معدل شرط به رشته هر در سوم
 گذراندن و اخذ جهت را الزم علمی بنیه شـدگان پذیرفته چنانچه -5. شـد  خواهد داده شـهریه 

 موزشآ مرکز تشخیص به بایستمی افراد این باشند، نداشته مصوب درسی واحدهاي از برخی
 به نســبت گاهآن و گذرانده تقویتی صــورتبه را انگلیســی زبان و پایه دروس از برخی مجري
  .نمایند اقدام درسی واحدهاي انتخاب

99  +  -  +  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 سازيدوچرخه صنعتی مجتمع

  قوچان

 به مرکز ذهاب و ایاب سرویس و خوابگاه از توانندمی ممتاز دانشجویان -1: اختصاصی شرایط
 اقساط صورت به را خود تحصیلی شهریه توانندمی ممتاز دانشجویان -2. نمایند استفاده رایگان

  .نمایند پرداخت
99  -  -  +  

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

 قدس آستان در کار سابقه سال 3 حداقل که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
  .باشد داشته وقتتمام قراردادي یا و پیمانی رسمی، صورت به وابسته موسسات یا رضوي

 مختص پذیرش -2. آمد خواهد عمل به مصاحبه شـدگان پذیرفته از -1: اختصـاصـی   شـرایط 
  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

41  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  رضويخراسان انتظامی نیروي

 در و بوده انتظامی نیروي رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط
21  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   1 نیشابور

ــر نوبت در المقدورحتی شــاغلین هايکالس -1: اختصــاصــی شــرایط . گرددمی برگزار عص
 تحصیلی سالنیم هر در رشته هر ممتاز نفرات به -3. باشدمی خودگردان صورت به خوابگاه -2
 در -5. باشدمی یارانه با سرویس سلف خدمات ارایه -4. شد خواهد داده شـهریه  تخفیف 7%

 جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته
  .باشدمی تهران استان

99  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  پردیسان جهانگردي و هتلداري

 اتحادیه فرهنگی، میراث ســازمان توســط که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف
 شغولم انتخابی رشته با منطبق حرفه در و شود معرفی مرکز این به اقامتی مراکز یا و هتلداري

  .باشد کاربه

 هنگام در -2. باشد ذیصالح مراجع تایید مورد باید افراد جسمی سالمت -1: اختصاصی شرایط
 و صبح هاکالس تشکیل ساعات -3. باشندمی فرم لباس از استفاده به ملزم دانشجویان تحصیل

 تشخیص به پایه دروس و انگلیسـی  زبان اهمیت خاطربه -4. باشـد می هفته طول در بعدازظهر
  .شد خواهد ارایه سرفصل دروس بر عالوه نیازپیش صورت به واحدهایی مرکز، آموزشی شوراي

42  -  -  -  
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 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 خراسان
  رضوي

 آزاد عالی آموزش موسسه
  رضويخراسان خوارزمی

 بر مبتنی طرح یک تحصــیلی هايســالنیم طی در که دانشــجویانی -1: اختصــاصــی شــرایط
 در تخفیف %15 از توانندمی بگیرد، قرار تایید مورد استانی شوراي در که نمایند ارایه کارآفرینی

 هايسالنیم طی در که دانشجویانی -2. شوند برخوردار بعدي سالنیم در مرکز شهریه پرداخت
 شود شوريک یا استانی مقام حایز خوارزمی جشنواره در که برسانند ثبت به اختراع یک تحصیلی

 برخوردار بعدي سالنیم در مرکز شهریه پرداخت در تخفیف %15 و %10 از توانندمی ترتیب به
 جالتم از یکی در که نمایند ارایه پژوهشی طرح بر مبتنی مقاله یک که دانشجویانی -3. شوند

 المللیبین یا داخلی کنگره یا کنفرانس یک در یا و شود چاپ المللیبین یا داخلی معتبر تخصصی
 برخوردار بعدي سالنیم در مرکز شـهریه  پرداخت در %15 الی %10 تخفیف از شـود  پذیرفته
 خود آموزشی رشته اول رتبه به سالنیم هر نهایی آزمون در که دانشـجویانی  -4. شـد  خواهند

 .شد خواهند برخوردار بعد سالنیم در مرکز متغیر شهریه پرداخت در %10 تخفیف از شوند نایل
 سوم تا اول رتبه حایز ملی یا المللیبین ورزشی، فرهنگی، هايجشـنواره  در که دانشـجویانی  -5

 بعدي ســالنیم در مرکز شــهریه پرداخت در %5 تا %15 تخفیف شــرایط از ترتیب به شــوند
 رشــته در -7. باشــدمی یارانه بدون ســرویسســلف خدمات ارایه -6. شــد خواهند برخوردار

 جزبه اهاستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش مالی حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی
  .باشدمی تهران استان

99  +  -  -  

 خراسان
  شمالی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  +  -  -  99  -  2 بجنورد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  جاجرم

 مختص پذیرش -2. باشدمی یارانه بدون سرویسسلف خدمات ارایه -1: اختصـاصی  شـرایط 
  +  -  +  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بجنورد دانشگاهی جهاد

 تصمخ پذیرش مالی حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط
  +  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 شمالیخراسان کشاورزي جهاد

  )بجنورد(

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشـاورززادگان،  روسـتازادگان، : اختصـاصـی   شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

  .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی

15  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شیروان

 داتتولی و خدمات حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شرایط
 جزبه هااناست کلیه داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی و صنعتی
  .باشدمی تهران استان

99  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  بجنورد ايحرفه و فنی
 ،پیمانی رسمی، از اعم کشور ايحرفه و فنی آموزش سازمان کارکنان به شاغل: شـاغل  تعریف

 تخابیان رشته با منطبق حرفه در که آزاد هايآموزشگاه و شرکتی مشخص، قرارداد التدریس،حق
  .گرددمی اطالق باشند، کاربه مشغول

38  -  -  -  

  خوزستان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  خوزستان استان کشاورزي بانک

 در و بوده کشاورزي بانک یرسم کارکنان از که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
  -  -  +  39  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )اهواز( خوزستان کشاورزي جهاد

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشـاورززادگان،  روسـتازادگان، : اختصـاصـی   شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

  .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی

15  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  خوزستان استان زیارت و حج

 جح سازمان اختصاصی و عمومی شرایط داراي که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سـامانه  در عضـویت ( زیارت و

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده) مقدماتی آموزشی دوره
 بایستمی شدگانپذیرفته -2. آیدمی عملبه مصاحبه شدگانپذیرفته از -1: اختصاصی شرایط
 سامانه در شده تایید الکترونیکی پرونده داشتن( زیارت و حج سازمان اختصاصی و عمومی شرایط
  .باشند داشته را) زیارت و حج کارگزاران جامع

10  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اهواز خبر

 اشتند به ملزم خبري عکاسیاي رشته کارشناسی حرفه دانشجویان کلیه -1: اختصاصی شرایط
 پذیرش الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی رشـته  در -2 .هسـتند  عکاسـی  دوربین
  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص

99  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  اهواز سازيلوله شرکت شهداي
 رشته با مرتبط کار سابقه سـال  1 حداقل که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
  +  -  -  43  .باشد داشته اهواز سازيلوله شرکت در انتخابی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  اندیمشک شهرداري

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
12  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  خوزستان استان احمرهالل

 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صـورت  به که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 اب منطبق حرفه در کشور بحران مدیریت نظام عضو هايسازمان سـایر  یا و احمر هالل جمعیت
 ـ امدادگران( احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشــد خدمت به مشــغول انتخابی رشــته
  .باشد مربوط سازمان تایید با) داوطلبان ـ جوانان

13  -  -  -  
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 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

  زنجان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  زنجان کشاورزي جهاد

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشـاورززادگان،  روسـتازادگان، : اختصـاصـی   شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

  .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی

15  +  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  +  +  +  99  -  ومین صنعتی عام سهامی شرکت
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  قلعه صایین شهرداري

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
 ختصم پذیرش دولتی حسابداري- حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

12  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   زنجان استان احمرهالل

 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صـورت  به که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 اب منطبق حرفه در کشور بحران مدیریت نظام عضو هايسازمان سـایر  یا و احمر هالل جمعیت
 ـ امدادگران( احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشــد خدمت به مشــغول انتخابی رشــته
  .باشد مربوط سازمان تایید با) داوطلبان ـ جوانان

13  -  -  -  

  سمنان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  انسمن استان شهرمهدي بهزیستی

ــاغل تعریف ــاغل: ش  و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردي به ش
 دولتی مراکز و هااستان بهزیستی کل ادارات کشور، بهزیستی سازمان آن، به وابسته هايسازمان

 رسمی، صورت به و داشته مرتبط کار سابقه سال 2 حداقل که بهزیستی سـازمان  نظارت تحت
  .باشد کاربه مشغول قراردادي یا پیمانی
  .باشند داشته را کار انجام توانایی بایستمی شدگانپذیرفته: اختصاصی شرایط

30  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  -  -  +  99  -  سمنان دانشگاهی جهاد
 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )دامغان( سمنان کشاورزي جهاد

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشـاورززادگان،  روسـتازادگان، : اختصـاصـی   شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

  .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی

15  +  +  +  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )شاهرود( سمنان کشاورزي جهاد

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشـاورززادگان،  روسـتازادگان، : اختصـاصـی   شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

  .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی

15  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )گرمسار( سمنان کشاورزي جهاد

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشاورززادگان، روستازادگان، -1: اختصـاصی  شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

- حسـابداري  ايحرفه کارشـناسـی   رشـته  در -2. نمایند اسـتفاده  شـاغل  سـهمیه  از توانندمی
  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش مالی حسابداري

15  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شرقی البرز سنگزغال

 ختصم پذیرش مالیاتی حسابداري- حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  صاف پالنده شرکت

 ترتیب هب تحصیلی سالنیم هر در رشته هر سوم تا اول رتبه دانشجویان به : اختصاصی شرایط
  +  -  -  99  .شودمی داده تخفیف ثابت شهریه %30 و 50% ،100%

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  استیل غرب شرکت

 به تحصیلی سالنیم هر در رشته هر سوم تا اول ممتاز دانشجویان به -1: اختصـاصـی   شـرایط 
 و هاهتل به خوابگاه خصــوص در -2. شــودمی داده شــهریه تخفیف %10 و %15 ،%20 ترتیب

  .گرددمی معرفی شهرستان هايپانسیون
99  -  -  +  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بیارجمند شهرداري

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
 یکارشناس و مالی حسابداري- حسابداري ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شـرایط 

 هاتاناســ کلیه داوطلبان مختص پذیرش افکارســنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط ايحرفه
  .باشدمی تهران استان جزبه

12  +  +  +  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   سمنان شهرداري

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
12  -  -  +  

 و سیستان
  بلوچستان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  زاهدان دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  1 زاهدان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  فارس
  آباده

 یکارشناس و مالی حسابداري- حسابداري ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شـرایط 
  +  +  -  99  .باشدیم تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه
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  92سال مهر ايحرفه کارشناسی و فناوري مهندسی هايدوره مجري آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف): 5( شماره جدولادامه 

 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

  فارس

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  فارس استان کشاورزي بانک

 در و بوده کشاورزي بانک رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
  -  -  +  39  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  +  +  +  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  پاسارگاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )آباد علی( فارس کشاورزي جهاد

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشاورززادگان، روستازادگان، -1: اختصـاصی  شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

 خصوصی بخش مشارکت با ذهاب و ایاب سرویس -2. نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی
  .گرددمی ارایه

15  +  +  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  فارس استان زیارت و حج

 جح سازمان اختصاصی و عمومی شرایط داراي که گرددمی قاطال فردي به شاغل: شاغل تعریف
 طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سـامانه  در عضـویت ( زیارت و

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده) مقدماتی آموزشی دوره
 بایستمی شدگانپذیرفته -2. آیدمی عملبه مصاحبه شدگانپذیرفته از -1: اختصاصی شرایط
 سامانه در شده تایید الکترونیکی پرونده داشتن( زیارت و حج سازمان اختصاصی و عمومی شرایط
  .باشند داشته را) زیارت و حج کارگزاران جامع

10  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شیراز خبر

 مختص پذیرش رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصی  شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 - مرغاب دشت تولیدي شرکت

  یک و یک
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  شیراز هايشهرداري

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
12  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کوار پزشکی علوم

 ترتیب به سالنیم هر سوم تا اول رتبه و ممتاز دانشجویان براي مرکز -1: اختصـاصی  شـرایط 
 حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در -2. است گرفته نظر در شهریه تخفیف %5 و 10% ،15%

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش دولتی حسابداري -
99  +  +  +  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  +  +  +  99  -  فیروزآباد فرمانداري

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 - ایران مخابراتی کارخانجات

  شیراز
-  99  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  هوادریا مجتمع

 و دفاع وزارت قراردادي یا رسمی کارکنان از که میگردد اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 افراد ایرس یا و باشد انتظامی نیروي و اسالمی انقالب پاسداران سپاه ارتش، از اعم مسلح نیروهاي

 و ذیصالح مراجع تایید مورد و داشته وقتتمام و موثر همکاري مذکور هايارگان با که مرتبط
  .باشند اشتر مالک دانشگاه تکمیلی تحصیالت و آموزش معاونت نهایتا

 مراجع تایید و بودن شرایط واجد صورت در آزاد، سهمیه شدگانپذیرفته -1: اختصاصی شرایط
 اماستخد اولویت از دفاعی صنایع نیاز صورت در تحصـیل،  اتمام از پس دفاع، وزارت ذیصـالح 
 جهت شاغل داوطلبان -3. آیدمی عملبه مصاحبه شدگانپذیرفته از -2. بود خواهند برخوردار

 پذیرش در -4. نمایند ارایه دانشگاه به را خود متبوع سازمان کتبی موافقت باید تحصـیل  ادامه
 تایید اب مسلح نیروهاي و دفاع وزارت بازنشسته یا و شاغل رسمی کارکنان فرزندان آزاد، سهمیه
 مبناي بر آزمایشگاهی و کارگاهی واحدهاي هزینه -5. باشندمی اولویت داراي ذیصـالح  مراجع

  .گردید خواهد دریافت شده تمام قیمت و منعقده قراردادهاي

14  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  ریزنی

 توزیع گرم غذاي وعده یک روزانه اما باشدمی سرویسسلف فاقد مرکز -1: اختصاصی شرایط
 در دانشگاه نظارت با و خودگردان صورت به و خصوصی بخش مشارکت با خوابگاه -2. گرددمی

 مالی حسابداري- حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در -3. گیردمی قرار دانشـجویان  اختیار
  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش

99  -  -  +  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  الرستان شهرستان احمرهالل

 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صـورت  به که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 اب منطبق حرفه در کشور بحران مدیریت نظام عضو هايسازمان سـایر  یا و احمر هالل جمعیت
 ـ امدادگران( احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشــد خدمت به مشــغول انتخابی رشــته
  .باشد مربوط سازمان تایید با) داوطلبان ـ جوانان

 نامثبت زمان در شاغلین پذیرش جهت مافوق مقام باالترین موافقت -1: اختصـاصـی   شـرایط 
 تمعلولی هرگونه فاقد و برخوردار الزم جسمی توانایی از بایستمی متقاضیان -2. اسـت  الزامی
  .ندارد شدگانپذیرفته استخدام درخصوص مسئولیتی احمر هالل جمعیت -3. باشند موثر

13  -  -  -  

  قزوین
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 تاناس ایثارگران امور و شهید بنیاد
  قزوین

 هاياستان ایثارگران و شهدا معزز خانواده از که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 انی،پیم رسمی، از اعم ایثارگران امور و شـهید  بنیاد کارمند یا و گیالن و مرکزي زنجان، قزوین،

  .باشد مذکور هاياستان کارمعین و ايپروژه قراردادي،
 هنگیفر ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 
  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش

24  -  -  -  
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  92سال مهر ايحرفه کارشناسی و فناوري مهندسی هايدوره مجري آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف): 5( شماره جدولادامه 

 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

  قزوین

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قزوین کشاورزي جهاد

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشـاورززادگان،  روسـتازادگان، : اختصـاصـی   شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

  .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی

15  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قزوین واحد کارگر خانه

ــاغل تعریف ــاغل: ش ــنعتی، تولیدي، واحدهاي از یکی در که گرددمی اطالق فردي به ش  ص
 خانه عضو و کار به مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی، بازرگانی،

  .باشد) ایران کارگران عالی کنفدراسیون( ایران اسالمی جمهوري کارگر
  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط

11  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  دنده فنی خدمات
 مختص پذیرش) هاگرایش همه( حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصـی   شـرایط 

  -  +  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  شیمی سمبل شرکت

 بر مبتنی طرح یک تحصیلی هايسـال نیم طی در که دانشـجویانی  به -1: اختصـاصـی   شـرایط 
 سالنیم در شهریه تخفیف %15 گیرد، قرار مربوط هايارگان تایید مورد و نمایند ارایه کارآفرینی

 یا اســتانی مقام حایز فرهنگی و علمی مســابقات در که دانشــجویانی به -2. شــودمی داده بعد
 شــاغلین هايکالس -3. شــودمی داده بعد ســالنیم در شــهریه تخفیف %10 شــوند کشــوري

  .گرددمی برگزار هفته آخر و عصر نوبت در المقدورحتی

99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مهرام صنعتی شرکت

 برگزار تعطیل ایام و عصر نوبت در المقدورحتی شـاغلین  هايکالس -1: اختصـاصـی   شـرایط 
 تا اول دانشجویان به -3. گردندمی معرفی قرارداد طرف هايخوابگاه به دانشجویان -2. گرددمی

 که دانشجویانی به -4. گیردمی تعلق شهریه تخفیف %15 تحصیلی سالنیم هر در رشته هر سوم
 مورد تانیاس شوراي در و نمایند ارایه کارآفرینی بر مبتنی طرح یک تحصیلی هايسالنیم طی در

 هر ممتاز التحصیالنفارغ -5. گیردمی تعلق بعد سالنیم در شهریه تخفیف %30 گیرد قرار تایید
 ارایه -6.گردندمی معرفی شـهرســتان  صــنعتی مراکز در اســتخدام براي نیاز صـورت  در دوره

  .باشدمی یارانه بدون سرویس سلف خدمات

99  +  -  +  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قزوین شهرداري

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
12  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  +  +  +  99  -  قزوین فنون و علوم

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  محرکه نیرو

  قم

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قم کشاورزي جهاد

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشـاورززادگان،  روسـتازادگان، : اختصـاصـی   شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

  .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی

15  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قم استان زیارت و حج

 جح سازمان اختصاصی و عمومی شرایط داراي که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سـامانه  در عضـویت ( زیارت و

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده) مقدماتی آموزشی دوره
 بایستمی شدگانپذیرفته -2. آیدمی عملبه مصاحبه شدگانپذیرفته از -1: اختصاصی شرایط
 سامانه در شده تایید الکترونیکی پرونده داشتن( زیارت و حج سازمان اختصاصی و عمومی شرایط
  .باشند داشته را) زیارت و حج کارگزاران جامع

10  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قم شهرداري

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
 اوطلباند مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه

12  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  قم واحد هنر و فرهنگ

 از بایستمی شدگانپذیرفته -2. باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش -1: یاختصاص شرایط
 صــبح نوبت در فقط خواهران پذیرش -3. باشــند برخوردار روانی و جســمانی کامل ســالمت

 زا برخی گذراندن و اخذ جهت را الزم علمی بنیه رشته هر شدگانپذیرفته چنانچه -4. باشدمی
 شیآموز مرکز تشخیص با بایستمی افراد قبیل این باشند، نداشـته  مصـوب  درسـی  واحدهاي

 درسی واحدهاي انتخاب به نسبت گاهآن گذرانده جبرانی صـورت  به را دروس از برخی مجري
  .نمایند اقدام مصوب

99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  قم مالیاتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  کردستان
  -  +  -  99  -  سنندج دانشگاهی جهاد
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 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

  کردستان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 کردستان استان کشاورزي جهاد

  )سنندج(

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشـاورززادگان،  روسـتازادگان، : اختصـاصـی   شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

  .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی

15  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  +  -  -  99  -  انکردست استان بازرگانی سازمان
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  1 سنندج
 صمخت پذیرش مالی حسابداري- حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 

  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 انکردست صنعت و کشت شرکت
  سبز

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشـاورززادگان،  روسـتازادگان، : اختصـاصـی   شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

  .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی

15  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ

 و گیفرهن ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شرایط
 جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشـناسـی  

  .باشدمی تهران استان
99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 قروه

 یکارشناس و مالی حسابداري- حسابداري ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدیم تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کردستان استان احمرهالل

 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صـورت  به که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 اب منطبق حرفه در کشور بحران مدیریت نظام عضو هايسازمان سـایر  یا و احمر هالل جمعیت
 ـ امدادگران( احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشــد خدمت به مشــغول انتخابی رشــته
  .باشد مربوط سازمان تایید با) داوطلبان ـ جوانان

13  -  -  -  

  کرمان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  +  99  -  بلداالمین

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کرمان استان بهزیستی

ــاغل تعریف ــاغل: ش  و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردي به ش
 دولتی مراکز و هااستان بهزیستی کل ادارات کشور، بهزیستی سازمان آن، به وابسته هايسازمان

 رسمی، صورت به و داشته مرتبط کار سابقه سال 2 حداقل که بهزیستی سـازمان  نظارت تحت
  .باشد کاربه مشغول قراردادي یا پیمانی
  .باشند داشته را کار انجام توانایی بایستمی شدگانپذیرفته: اختصاصی شرایط

30  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کرمان استان بم بهزیستی

ــاغل تعریف ــاغل: ش  و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردي به ش
 دولتی مراکز و هااستان بهزیستی کل ادارات کشور، بهزیستی سازمان آن، به وابسته هايسازمان

 رسمی، صورت به و داشته مرتبط کار سابقه سال 2 حداقل که بهزیستی سـازمان  نظارت تحت
  .باشد کاربه مشغول قراردادي یا پیمانی
  .باشند داشته را کار انجام توانایی بایستمی شدگانپذیرفته: اختصاصی شرایط

30  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  کرمان دانشگاهی جهاد
 هايالیتفع ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش مذهبی و قرآنی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کرمان استان زیارت و حج

 جح سازمان اختصاصی و عمومی شرایط داراي که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سـامانه  در عضـویت ( زیارت و

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده) مقدماتی آموزشی دوره
 بایستمی شدگانپذیرفته -2. آیدمی عملبه مصاحبه شدگانپذیرفته از -1: اختصاصی شرایط
 سامانه در شده تایید الکترونیکی پرونده داشتن( زیارت و حج سازمان اختصاصی و عمومی شرایط
  .باشند داشته را) زیارت و حج کارگزاران جامع

10  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کرمان واحد هنري حوزه

 آثار و خدمات حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصـاصـی   شـرایط 
 شپذیر فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشــناســی و هنري و فرهنگی
  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص

99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کرمان واحد کارگر خانه

ــاغل تعریف ــاغل: ش ــنعتی، تولیدي، واحدهاي از یکی در که گرددمی اطالق فردي به ش  ص
 خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی، بازرگانی،

  .باشد) ایران کارگران عالی کنفدراسیون( ایران اسالمی جمهوري کارگر
 اوطلباند مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه

11  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کرمان استان کل دادگستري

 تريدادگس قراردادي یا پیمانی رسمی، کارمند که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 کل اداره رسـمی،  اسـناد  دفاتر امالك، اسـناد  و ثبت اداره یعنی تابعه نهادهاي و کرمان اسـتان 
 و مسلح نیروهاي قضایی سازمان قانونی، پزشـکی  اسـتان،  بازرسـی  سـازمان  اسـتان،  هايزندان

  .باشد اختالف حل شوراي عضو یا روحانیت ویژه دادسراي
  . باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط

18  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  کرمان استان بازرگانی سازمان
 رگزارب تعطیل ایام و عصر نوبت در المقدورحتی شاغل افراد براي هاکالس: اختصاصی شـرایط 

  -  -  -  99  .شودمی
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  92سال مهر ايحرفه کارشناسی و فناوري مهندسی هايدوره مجري آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف): 5( شماره جدولادامه 

 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

  کرمان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 هايشهرداري همیاري سازمان

  کرمان استان

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
12  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  بابک شهر

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کهنوج

ــنل از که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــمی، پرس  پیمانی یا قراردادي رس
 انتخابی رشته با منطبق حرفه در هاآن زیرمجموعه یا کرمان اسـتان  جنوب دولتی هايسـازمان 
  .باشد کاربه مشغول
  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط

44  -  -  -  

  کرمانشاه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  غرب آباد اسالم

 ٪5 دوم نفرات به و ٪10 تحصیلی سالنیم هر در رشته هر اول نفرات به -1: اختصاصی شرایط
 ايحرفه کارشناسی رشته در -2. گرفت خواهد تعلق مرکز سهمیه از دانشجویی شهریه تخفیف

  .باشدیم تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش مالی حسابداري - حسابداري
99  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )ع( رضا امام

 تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصـی   شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 تاناس ایثارگران امور و شهید بنیاد

  کرمانشاه

 هاياستان ایثارگران و شهدا معزز خانواده از که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 رسمی، زا اعم ایثارگران امور و شهید بنیاد کارمند یا و بوده ایالم و لرستان کردستان، کرمانشاه،

  .باشد مذکور هاياستان معین کار انجام و ايپروژه قراردادي، پیمانی،
  .شوندمی پذیرش) چادر( برتر حجاب با خواهران: اختصاصی شرایط

24  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کرمانشاه استان بهزیستی

ــاغل تعریف ــاغل: ش  و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردي به ش
 دولتی مراکز و هااستان بهزیستی کل ادارات کشور، بهزیستی سازمان آن، به وابسته هايسازمان

 رسمی، صورت به و داشته مرتبط کار سابقه سال 2 حداقل که بهزیستی سـازمان  نظارت تحت
  .باشد کاربه مشغول قراردادي یا پیمانی
 رشته در -2. باشند داشته را کار انجام توانایی بایستمی شدگانپذیرفته -1: اختصاصی شرایط

 نواییش و بینایی سـالمت  از بایسـت می شـدگان پذیرفته ژنتیک، مشـاوره  ايحرفه کارشـناسـی  
 یراپزشکیپ کاردانی هايرشته التحصیالنفارغ با رشته این در پذیرش اولویت و باشند برخوردار

  .باشدمی...)  و شناسیزیست بهداشت، آزمایشگاهی، علوم پرستاري، مامایی،(

30  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  کرمانشاه استان کل دادگستري

 تريدادگس قراردادي یا پیمانی رسمی، کارمند که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 لک اداره رسمی، اسناد دفاتر امالك، اسناد و ثبت اداره یعنی تابعه نهادهاي و کرمانشاه اسـتان 
 و مسلح نیروهاي قضایی سازمان قانونی، پزشـکی  اسـتان،  بازرسـی  سـازمان  اسـتان،  هايزندان

  .باشد اختالف حل شوراي عضو یا روحانیت ویژه دادسراي
  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط

18  -  -  -  

 کهگیلویه
 و

  بویراحمد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 و کهگیلویه استان بهزیستی

  بویراحمد

ــاغل تعریف ــاغل: ش  و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردي به ش
 دولتی مراکز و هااستان بهزیستی کل ادارات کشور، بهزیستی سازمان آن، به وابسته هايسازمان

 رسمی، صورت به و داشته مرتبط کار سابقه سال 2 حداقل که بهزیستی سـازمان  نظارت تحت
  .باشد کاربه مشغول قراردادي یا پیمانی
  .باشند داشته را کار انجام توانایی بایستمی شدگانپذیرفته: اختصاصی شرایط

30  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  یاسوج دانشگاهی جهاد

 سیکارشنا و مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شرایط
 هرانت استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه

  .باشدمی
99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دهدشت

 مختص پذیرش -2. باشـد می موجود خودگردان صـورت  به خوابگاه -1: اختصـاصــی  شـرایط 
  -  +  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 گچساران

 ختصم پذیرش دولتی حسابداري- حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  1 یاسوج

 رشته در -2. شد خواهد تشکیل بعدازظهرها شاغلین هايکالس اکثر -1: اختصـاصی  شـرایط 
 ستانا جزبه هااسـتان  کلیه داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشـناسـی  

  .باشدمی تهران
99  -  -  -  

  گلستان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 اناست کتول آبادعلی بهزیستی

  گلستان

ــاغل تعریف ــاغل: ش  و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردي به ش
 دولتی مراکز و هااستان بهزیستی کل ادارات کشور، بهزیستی سازمان آن، به وابسته هايسازمان

 رسمی، صورت به و داشته مرتبط کار سابقه سال 2 حداقل که بهزیستی سـازمان  نظارت تحت
  .باشد کاربه مشغول قراردادي یا پیمانی
  .باشند داشته را کار انجام توانایی بایستمی شدگانپذیرفته: اختصاصی شرایط

30  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  گرگان دانشگاهی جهاد
 صمخت پذیرش مالی حسابداري- حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 

  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  گرگان واحد کارگر خانه

ــاغل تعریف ــاغل: ش ــنعتی، تولیدي، واحدهاي از یکی در که گرددمی اطالق فردي به ش  ص
 خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی، بازرگانی،

  .باشد) ایران کارگران عالی کنفدراسیون( ایران اسالمی جمهوري کارگر
 تولیدات و خدمات حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصی  شـرایط 
  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش صنعتی

11  +  -  -  
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  92سال مهر ايحرفه کارشناسی و فناوري مهندسی هايدوره مجري آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف): 5( شماره جدولادامه 

 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

  گلستان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  گلستان استان کل دادگستري

 تريدادگس قراردادي یا پیمانی رسمی، کارمند که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 لک اداره رسمی، اسناد دفاتر امالك، اسـناد  و ثبت اداره یعنی تابعه نهادهاي و گلسـتان  اسـتان 
 و مسلح نیروهاي قضایی سازمان قانونی، پزشـکی  اسـتان،  بازرسـی  سـازمان  اسـتان،  هايزندان

  .باشد اختالف حل شوراي عضو یا روحانیت ویژه دادسراي
18  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  پیگیر شرکت

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشاورززادگان، روستازادگان، -1: اختصـاصی  شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

- حسـابداري  ايحرفه کارشـناسـی   رشـته  در -2. نمایند اسـتفاده  شـاغل  سـهمیه  از توانندمی
 تهران اناست جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري

  .باشدمی

15  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 و معلو پیشگامان تعاونی شرکت

  گلستان نوین فنون
 تصمخ پذیرش مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 

  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  1 گرگان
 تصمخ پذیرش مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 

  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  3 گرگان
 تصمخ پذیرش الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصـی   شـرایط 

  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  1 کاووس گنبد
ــر نوبت در المقدورحتی شــاغلین هايکالس -1: اختصــاصــی شــرایط . گرددمی برگزار عص

 امکانات با سرویسسلف خدمات -3. باشدمی دایر خصـوصـی   بخش مشـارکت  با خوابگاه -2
  .گرددمی ارایه موجود

99  +  -  +  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  2 کاووس گنبد
 اداري ساعات از خارج و عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هايکالس -1: اختصاصی شرایط
 مختص پذیرش حسـابرسی - حسـابداري  ايحرفه کارشـناسـی   رشـته  در -2. شـود می برگزار

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان
99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  گلستان استان احمرهالل

 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صـورت  به که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 اب منطبق حرفه در کشور بحران مدیریت نظام عضو هايسازمان سـایر  یا و احمر هالل جمعیت
 ـ امدادگران( احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشــد خدمت به مشــغول انتخابی رشــته
  .باشد مربوط سازمان تایید با) داوطلبان ـ جوانان

13  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز  گیالن

  شمال نیروي برهان
 تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصـی   شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش صنعتی

  لرستان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  1 الشتر

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  2 بروجرد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 پژوهش و آموزش دفتر

  لرستان استانداري
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  دورود

 و 30 ،40 کشوري ترتیب به کشوري و استانی برگزیده هايطرح به وام -1: اختصاصی شرایط
 رشته در -2. گرددمی پرداخت ریال میلیون 30 و 20 ،10 استانی هايطرح و ریال میلیون 50

 ستانا جزبه هااسـتان  کلیه داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشـناسـی  
  .باشدمی تهران

99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  آبادخرم شهرداري

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
 هب تحصیلی سالنیم هر در رشته هر سوم تا اول هايرتبه دانشـجویان  به: اختصـاصـی   شـرایط 
  .گرددمی اعطا ثابت شهریه در تخفیف %10 و %20 ،%30ترتیب

12  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  لرستان شیشه
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  لرستان 1 واحد هنر و فرهنگ

 سالنیم هر در اولویت ترتیب به رشته هر سوم تا اول برتر دانشجویان به -1: اختصاصی شرایط
 دانشجویانی به مرکز -2. شودمی داده مرکز شهریه کل از تخفیف %20 و %25 ،%30 تحصـیلی 

 سالمنی هر در نفر هر به هستند تحصیل به مشغول مرکز در بیشتر یا نفر 2 خانواده یک از که
 - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی رشته در -3. شودمی داده شـهریه  تخفیف  %10 تحصـیلی 

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش افکارسنجی و اجتماعی رفتار

99  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  نورآباد
 تصمخ پذیرش مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 

  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان
 کاربردي - علمی آموزش مرکز  مازندران

  آمل ایمنی خدمات و نشانی آتش

ــتانداري، در که گرددمی اطالق فردي به شــاغل: شــاغل تعریف ــداري، فرمانداري، اس  بخش
 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسـالمی  شـوراي  و دهیاري شـهرداري، 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه
  .باشدمی خودگردان صورت به خوابگاه: اختصاصی شرایط

12  +  -  -  
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  92سال مهر ايحرفه کارشناسی و فناوري مهندسی هايدوره مجري آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف): 5( شماره جدولادامه 

 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

  مازندران

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مازندران استان کشاورزي بانک

 در و بوده کشاورزي بانک رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
  -  -  +  39  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بهشهر

 یکارشناس و مالی حسابداري- حسابداري ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدیم تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مازندران پست

 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صـورت  به که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 ارتباطی خدمات دفاتر و ایران اســالمی جمهوري پســت شـرکت  اجرایی و سـتادي  کل ادارات

 رشــته با منطبق حرفه در اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت همچنین و) خصــوصــی بخش(
  .باشد کاربه مشغول انتخابی

45  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  -  -  +  99  -  بابل دانشگاهی جهاد
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

  بابل خشرودپی
 پذیرش -2. پذیردمی انجام هاخوابگاه در اسکان جهت هماهنگی و مشاوره -1: اختصاصی شرایط
  +  -  +  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 مهستان تولیدي تعاونی شرکت

  تنکابن شمال سبز
 اوطلباند مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 

  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 هايسازه فلزي صنایع شرکت
  مازندران سنگین

 تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصـی   شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ

 یرشپذ) هاگرایش همه( فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  +  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ

 هنگیفر ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  +  99  -  بابل 4 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ

 ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشـناسی  هايرشـته  در: اختصـاصـی   شـرایط 
 ايرفهح کارشناسی و افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی فرهنگی،

  .دباشمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق
99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  چالوس کارآموزان

 تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصـاصـی   شـرایط 
  -  -  +  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مازندران استان احمرهالل

 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صـورت  به که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 اب منطبق حرفه در کشور بحران مدیریت نظام عضو هايسازمان سـایر  یا و احمر هالل جمعیت
 ـ امدادگران( احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشــد خدمت به مشــغول انتخابی رشــته
  .باشد مربوط سازمان تایید با) داوطلبان ـ جوانان

13  +  -  -  

 طبیعی منابع آموزش مرکز
  )کالرآباد( مازندران

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشـاورززادگان،  روسـتازادگان، : اختصـاصـی   شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

  .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی

15  +  +  -  

  مرکزي

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  ساوه دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  اراك 1 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  خمین 1 واحد هنر و فرهنگ

 یکارشناس و مالی حسابداري- حسابداري ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شـرایط 
 هرانت استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه

  .باشدمی
99  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  +  99  -  صفا صنعتی گروه

  هرمزگان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  پارسیان

 سیکارشنا و مالی حسابداري - حسابداري ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شرایط
  -  -  -  99  .باشدیم تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   هرمزگان کشاورزي جهاد

  )آباد حاجی(

ــاغل تعریف ــاغل: ش  هايبخشزیر و هابخش از یک هر در که گرددمی اطالق فردي به ش
  .باشد فعالیت مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی از اعم کشاورزي

 کاردانش، هايدیپلمه روستایی، مروجین کشـاورززادگان،  روسـتازادگان، : اختصـاصـی   شـرایط 
 کشــاورزي جهاد وزارت شــاغلین فرزندان نیز و کشــاورزي هايايحرفه و فنی و هاهنرســتان

  .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی

15  -  -  -  
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ
  )بندرلنگه(

 اوطلباند مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه
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  92سال مهر ايحرفه کارشناسی و فناوري مهندسی هايدوره مجري آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف): 5( شماره جدولادامه 

 کد  اختصاصی شرایط و شاغل تعریف  مرکز نام  استان نام
  اشتغال

  رفاهی امکانات

 سلف
 خوابگاه سرویس

 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 کاربردي - علمی آموزش مرکز  هرمزگان
  میناب

 هنگیفر ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش

  همدان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  +  99  -  همدان دانشگاهی جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  همدان استان زیارت و حج

 جح سازمان اختصاصی و عمومی شرایط داراي که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سـامانه  در عضـویت ( زیارت و

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده) مقدماتی آموزشی دوره
 بایستمی شدگانپذیرفته -2. آیدمی عملبه مصاحبه شدگانپذیرفته از -1: اختصاصی شرایط
 سامانه در شده تایید الکترونیکی پرونده داشتن( زیارت و حج سازمان اختصاصی و عمومی شرایط
  .باشند داشته را) زیارت و حج کارگزاران جامع

10  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  همدان استان کل دادگستري

 تريدادگس قراردادي یا پیمانی رسمی، کارمند که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 کل اداره رسمی، اسـناد  دفاتر امالك، اسـناد  و ثبت اداره یعنی تابعه نهادهاي و همدان اسـتان 
 و مسلح نیروهاي قضایی سازمان قانونی، پزشـکی  اسـتان،  بازرسـی  سـازمان  اسـتان،  هايزندان

  .باشد اختالف حل شوراي عضو یا ویژه دادسراي
 ايرفهح کارشناسی و ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی هايرشته در: اختصاصی شـرایط 

  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش اداري حقوق

18  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )همدان( هازندان سازمان

 در قراردادي یا پیمانی رسمی، صـورت  به که گرددمی اطالق فردي به شـاغل : شـاغل  تعریف
 و انتظامی نیروهاي همچنین و کشــور زندانیان از حمایت انجمن تعاون، بنگاه ها،زندان سـازمان 

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق دادگستري
46  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  مالیر

 اوطلباند مختص پذیرش ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی رشته در: اختصاصی شـرایط 
  -  -  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  نهاوند

 ايحرفه کارشناسی رشـته  در -2. باشـد می خواهران مختص خوابگاه -1: اختصـاصـی   شـرایط 
 جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش صنعتی تولیدات و خدمات حسابداري- حسابداري

  .باشدمی تهران استان
99  -  -  -  

  یزد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  +  +  +  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  بافق

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
   میبد شهرستان بهزیستی

ــاغل تعریف ــاغل: ش  و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردي به ش
 دولتی مراکز و هااستان بهزیستی کل ادارات کشور، بهزیستی سازمان آن، به وابسته هايسازمان

 رسمی، صورت به و داشته مرتبط کار سابقه سال 2 حداقل که بهزیستی سـازمان  نظارت تحت
  .باشد کاربه مشغول قراردادي یا پیمانی

ــرایط ــی ش ــاص ــدگانپذیرفته -1: اختص ــتمی ش ــته را کار انجام توانایی بایس ــند داش   .باش
 رشــته در -3. باشــند برخوردار شــنوایی و بینایی ســالمت از بایســتمی شــدگانپذیرفته -2

 زشکیپیراپ کاردانی هايرشته التحصـیالن فارغ با اولویت ژنتیک مشـاوره  ايحرفه کارشـناسـی  
  .باشدمی...)  و شناسیزیست بهداشت، آزمایشگاهی، علوم پرستاري، مامایی،(

30  +  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  -  +  99  .باشدمی خواهران مختص خوابگاه: اختصاصی شرایط  یزد االئمه جواد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  یزد استان زیارت و حج

 جح سازمان اختصاصی و عمومی شرایط داراي که گرددمی اطالق فردي به شاغل: شاغل تعریف
 طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سـامانه  در عضـویت ( زیارت و

  .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده) مقدماتی آموزشی دوره
 بایستمی شدگانپذیرفته -2. آیدمی عملبه مصاحبه شدگانپذیرفته از -1: اختصاصی شرایط
 سامانه در شده تایید الکترونیکی پرونده داشتن( زیارت و حج سازمان اختصاصی و عمومی شرایط
  .باشند داشته را) زیارت و حج کارگزاران جامع

10  -  -  -  

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  -  +  -  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش: اختصاصی شرایط  میبد خبر

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
  میبد

. باشدمی خودگردان صورت به و بومی غیر خواهران مختص خوابگاه -1: اختصـاصـی   شـرایط 
  +  -  +  99  .باشدمی تهران استان جزبه هااستان کلیه داوطلبان مختص پذیرش -2

  آموزشی مراکز سایر
 از اعم هاشرکت و اجرایی هايدستگاه در که گرددمی اطالق فردي به شـاغل  :شـاغل  تعریف
 و داشته بطمرت کار سابقه سال یک حداقل انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی

  .باشد کار به مشغول
99  -  

ها در جدول فوق ها در جدول فوق درج نگردیده و نیز مراکزي که عنوان آنمختص مراکز آموزشی که عنوان آن 99تعریف شاغل با کد اشتغال  *
  باشد.درج گردیده ولیکن تعریف خاصی از داوطلب شاغل ارایه نشده است، می

 باشد، در صورت وجود رشته می 98تا  10یکی از کدهاي  )5(هاي مندرج در جدول شماره ها براساس تعریفداوطلبان شاغلی که کد اشتغال آن
  توانند از آن مراکز آموزشی نیز انتخاب رشته نمایند.می ،99مرتبط در سایر مراکز آموزشی با کد اشتغال 

 باشند.ها در جدول فوق درج نگردیده است فاقد شرایط اختصاصی و امکانات رفاهی میمراکز آموزشی که عنوان آن 
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

 - ICT اطالعات و ارتباطات فناوري مهندسی 6001
  99  گیالن مخابرات  رشت  گیالن  زن  15  20 مخابراتی هايسیستم از برداريبهره

 - ICT اطالعات و ارتباطات فناوري مهندسی  6002
  99  گیالن مخابرات  رشت  گیالن  مرد  15  20  مخابراتی هايسیستم از برداريبهره

  99  گیالن مخابرات  رشت  گیالن  زن  15  20  دیتا - ICT اطالعات و ارتباطات فناوري مهندسی  6003
  99  گیالن مخابرات  رشت  گیالن  مرد  15  20  دیتا - ICT اطالعات و ارتباطات فناوري مهندسی  6004

   فناوري مهندسی  6005
  99  گیالن مخابرات  رشت  گیالن  مرد  15  20  سیار مخابرات - ICT اطالعات و ارتباطات

   فناوري مهندسی  6006
  99  گیالن مخابرات  رشت  گیالن  مرد  15  20  نوري مخابرات - ICT اطالعات و ارتباطات

  99  اردبیل آهن ذوب شرکت  اردبیل  اردبیل  زن  15  20  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6007
  99  اردبیل آهن ذوب شرکت  اردبیل  اردبیل  مرد  15  20  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6008
  99  انتخاب صنعتی گروه  اصفهان  اصفهان  مرد  35  30  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6009
  99  )تهران( کوشا صنعتی شرکت  تهران  تهران  مرد  40  15  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6010
  99  دماوند آسانسورسازي شرکت  دماوند  تهران  زن  15  20  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6011
  99  دماوند آسانسورسازي شرکت  دماوند  تهران  مرد  15  20  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6012
  99  ابهر  ابهر  زنجان  زن  15  20  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6013
  99  ابهر  ابهر  زنجان  مرد  15  20  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6014
  99  استیل غرب شرکت  شهرمهدي  سمنان  زن  15  20  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6015
  99  استیل غرب شرکت  شهرمهدي  سمنان  مرد  15  20  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6016
  99  بلداالمین  کرمان  کرمان  زن  15  20  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6017
  99  بلداالمین  کرمان  کرمان  مرد  15  20  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6018
  99  مازندران کاغذ و چوب صنایع شرکت  ساري  مازندران  زن  15  20  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6019
  99  مازندران کاغذ و چوب صنایع شرکت  ساري  مازندران  مرد  15  20  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6020
  99  صفا صنعتی گروه  ساوه  مرکزي  زن  15  20  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6021
  99  صفا صنعتی گروه  ساوه  مرکزي  مرد  15  20  صنعتی الکترونیک فناوري مهندسی  6022
  40  مشهد هوانوردي صنعت  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  هواپیما اویونیک فناوري مهندسی  6023
  40  مشهد هوانوردي صنعت  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  هواپیما اویونیک فناوري مهندسی  6024

   برداريبهره شرکت  تهران  تهران  مرد  35  30  مترو برق فناوري مهندسی  6025
  29  حومه و تهران شهري آهنراه

   برداريبهره شرکت  تهران  تهران  مرد  35  30  مترو کنترل و سیگنالینگ فناوري مهندسی  6026
  29  حومه و تهران شهري آهنراه

  99  1 مهاباد  مهاباد  غربی آذربایجان  زن  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6027
  99  1 مهاباد  مهاباد  غربی آذربایجان  مرد  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6028
  99  اصفهان استان کارگران اسالمی جامعه  اصفهان  اصفهان  مرد  25  30  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6029
  99  علویجه  علویجه  اصفهان  مرد  25  30  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6030
  99  خودرو ایران صنعتی هايقالب شرکت  کرج  البرز  زن  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6031
  99  خودرو ایران صنعتی هايقالب شرکت  کرج  البرز  مرد  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6032
  99  دشتی  دشتی  بوشهر  زن  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6033
  99  دشتی  دشتی  بوشهر  مرد  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6034
  19  پارس انرژي اقتصادي ویژه منطقه سازمان  عسلویه  بوشهر  مرد  30  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6035
  25  )تهران( ساپکو  تهران  تهران  زن  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6036
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  25  )تهران( ساپکو  تهران  تهران  مرد  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6037
  99  )تهران( کوشا صنعتی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6038
  99  )تهران( کوشا صنعتی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6039
  99  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6040
  99  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6041
  99  دماوند آسانسورسازي شرکت  دماوند  تهران  زن  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6042
  99  دماوند آسانسورسازي شرکت  دماوند  تهران  مرد  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6043
  99  مینو صنعتی عام سهامی شرکت  خرمدره  زنجان  زن  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6044
  99  مینو صنعتی عام سهامی شرکت  خرمدره  زنجان  مرد  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6045
  99  شیراز - ایران مخابراتی کارخانجات  شیراز  فارس  زن  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6046
  99  شیراز - ایران مخابراتی کارخانجات  شیراز  فارس  مرد  15  20  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6047
  99  قزوین فنون و علوم  قزوین  قزوین  مرد  35  30  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6048
  11  کرمان واحد کارگر خانه  کرمان  کرمان  مرد  35  30  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6049
  99  پارسیان  پارسیان  هرمزگان  مرد  35  30  دقیق ابزار - کنترل فناوري مهندسی  6050
  99  ایدم - ایران دیزل موتورهاي تولید شرکت  تبریز  شرقی آذربایجان  زن  15  20  فرایند - کنترل فناوري مهندسی  6051
  99  ایدم - ایران دیزل موتورهاي تولید شرکت  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  فرایند - کنترل فناوري مهندسی  6052
  99  انتخاب صنعتی گروه  اصفهان  اصفهان  مرد  40  30  فرایند - کنترل فناوري مهندسی  6053
  99  خودرو ایران صنعتی هايقالب شرکت  کرج  البرز  زن  15  20  فرایند - کنترل فناوري مهندسی  6054
  99  خودرو ایران صنعتی هايقالب شرکت  کرج  البرز  مرد  15  20  فرایند - کنترل فناوري مهندسی  6055
  25  )تهران( ساپکو  تهران  تهران  زن  15  20  فرایند - کنترل فناوري مهندسی  6056
  25  )تهران( ساپکو  تهران  تهران  مرد  15  20  فرایند - کنترل فناوري مهندسی  6057
  99  تهران پگاه پاستوریزه شیر شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  فرایند - کنترل فناوري مهندسی  6058
  99  تهران پگاه پاستوریزه شیر شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  فرایند - کنترل فناوري مهندسی  6059

   تحقیقات و مهندسی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  فرایند - کنترل فناوري مهندسی  6060
  99  )تهران( الستیک صنایع

   تحقیقات و مهندسی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  فرایند - کنترل فناوري مهندسی  6061
  99  )تهران( الستیک صنایع

  99  دماوند آسانسورسازي شرکت  دماوند  تهران  زن  15  20  فرایند - کنترل فناوري مهندسی  6062
  99  دماوند آسانسورسازي شرکت  دماوند  تهران  مرد  15  20  فرایند - کنترل فناوري مهندسی  6063

   فناوري مهندسی  6064
   صنایع شرکت  شیراز  فارس  زن  15  20  ثابت شبکه هايسوئیچ - مخابرات

  99  شیراز - ایران دور راه مخابراتی

   برداريبهره شرکت  تهران  تهران  مرد  35  30  مترو مخابرات فناوري مهندسی  6065
  29  حومه و تهران شهري آهنراه

  
  602 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 7( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  11  تبریز واحد کارگر خانه  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  25  25 جوش بازرسی فناوري مهندسی 6066
  99  انتخاب صنعتی گروه  اصفهان  اصفهان  مرد  40  30  جوش بازرسی فناوري مهندسی  6067
  43  اهواز سازيلوله شرکت شهداي  اهواز  خوزستان  مرد  40  30  جوش بازرسی فناوري مهندسی  6068
  99  قم استان صنعتی هايشهرك شرکت  قم  قم  مرد  20  15  جوش بازرسی فناوري مهندسی  6069
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  بلداالمین  کرمان  کرمان  مرد  30  30  جوش بازرسی فناوري مهندسی  6070
  11  تبریز واحد کارگر خانه  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  25  25  جوش فناوري مهندسی  6071
  38  بجنورد ايحرفه و فنی  بجنورد  شمالی خراسان  مرد  15  20  جوش فناوري مهندسی  6072
  99  بلداالمین  کرمان  کرمان  مرد  30  30  جوش فناوري مهندسی  6073

 و کهگیلویه  مرد  30  30  جوش فناوري مهندسی  6074
  99  صنعت بویر شرکت  یاسوج  بویراحمد

  99  اراك سازيماشین  اراك  مرکزي  مرد  15  30  جوش فناوري مهندسی  6075
  99  خودرو ایران صنعتی هايقالب شرکت  کرج  البرز  مرد  30  30  سازيقالب - تولید و ساخت فناوري مهندسی  6076
  25  )تهران( ساپکو  تهران  تهران  زن  15  20  سازيقالب - تولید و ساخت فناوري مهندسی  6077
  25  )تهران( ساپکو  تهران  تهران  مرد  15  20  سازيقالب - تولید و ساخت فناوري مهندسی  6078
  99  آباده  آباده  فارس  زن  15  20  فلزي معدنی مواد فراوري فناوري مهندسی  6079
  99  آباده  آباده  فارس  مرد  15  20  فلزي معدنی مواد فراوري فناوري مهندسی  6080
  99  اراك سازيماشین  اراك  مرکزي  مرد  15  30  فلزات ذوب - متالورژي فناوري مهندسی  6081

  
  603 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 8( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

   فناوري مهندسی 6082
  17  آبیک سیمان شرکت  نظرآباد  البرز  مرد  15  30 سیمان کارخانجات برداريبهره

  99  چینی توس شرکت  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  چینی و کاشی - سرامیک فناوري مهندسی  6083
  99  چینی توس شرکت  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  چینی و کاشی - سرامیک فناوري مهندسی  6084
  99  مقصود چینی تولیدي مجتمع  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  چینی و کاشی - سرامیک فناوري مهندسی  6085
  99  مقصود چینی تولیدي مجتمع  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  چینی و کاشی - سرامیک فناوري مهندسی  6086
  99  آباده  آباده  فارس  زن  15  20  چینی و کاشی - سرامیک فناوري مهندسی  6087
  99  آباده  آباده  فارس  مرد  15  20  چینی و کاشی - سرامیک فناوري مهندسی  6088

   فناوري مهندسی  6089
  99  آباده  آباده  فارس  زن  15  20  زیرزمینی معادن استخراج - معدن

   فناوري مهندسی  6090
  99  آباده  آباده  فارس  مرد  15  20  زیرزمینی معادن استخراج - معدن

  
  604 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 9( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  )تهران( کوشا صنعتی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20 باالبرها و آسانسور فناوري مهندسی 6091
  99  )تهران( کوشا صنعتی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  باالبرها و آسانسور فناوري مهندسی  6092
  99  دماوند آسانسورسازي شرکت  دماوند  تهران  زن  15  20  باالبرها و آسانسور فناوري مهندسی  6093
  99  دماوند آسانسورسازي شرکت  دماوند  تهران  مرد  15  20  باالبرها و آسانسور فناوري مهندسی  6094
  99  قزوین فنون و علوم  قزوین  قزوین  مرد  35  30  باالبرها و آسانسور فناوري مهندسی  6095

   اقتصادي ویژه منطقه سازمان  عسلویه  بوشهر  مرد  30  20  بنادر تجهیزات فناوري مهندسی  6096
  19  پارس انرژي

  99  گناوه بندرسازان  گناوه  بوشهر  زن  15  20  بنادر تجهیزات فناوري مهندسی  6097
  99  گناوه بندرسازان  گناوه  بوشهر  مرد  15  20  بنادر تجهیزات فناوري مهندسی  6098
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  604 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 9( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  11  تبریز واحد کارگر خانه  تبریز  شرقی آذربایجان  زن  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6099
  11  تبریز واحد کارگر خانه  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6100
  99  دیزل بنیان شرکت  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  40  30  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6101
  99  بیدگل و آران  بیدگل و آران  اصفهان  زن  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6102
  99  بیدگل و آران  بیدگل و آران  اصفهان  مرد  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6103
  11  ساوجبالغ واحد کارگر خانه  هشتگرد  البرز  زن  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6104
  11  ساوجبالغ واحد کارگر خانه  هشتگرد  البرز  مرد  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6105
  99  خودرو ایران صنعتی هايقالب شرکت  کرج  البرز  زن  20  15  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6106
  99  خودرو ایران صنعتی هايقالب شرکت  کرج  البرز  مرد  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6107
  25  )تهران( ساپکو  تهران  تهران  زن  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6108
  25  )تهران( ساپکو  تهران  تهران  مرد  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6109
  99  آذین استیل شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6110
  99  آذین استیل شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6111
  99  دماوند آسانسورسازي شرکت  دماوند  تهران  زن  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6112
  99  دماوند آسانسورسازي شرکت  دماوند  تهران  مرد  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6113
  99  قوچان سازيدوچرخه صنعتی مجتمع  قوچان  رضوي خراسان  زن  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6114
  99  قوچان سازيدوچرخه صنعتی مجتمع  قوچان  رضوي خراسان  مرد  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6115
  99  صاف پالنده شرکت  سمنان  سمنان  زن  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6116
  99  صاف پالنده شرکت  سمنان  سمنان  مرد  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6117
  99  استیل غرب شرکت  شهرمهدي  سمنان  زن  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6118
  99  استیل غرب شرکت  شهرمهدي  سمنان  مرد  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6119
  99  غرب آباد اسالم  غربآباداسالم  کرمانشاه  زن  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6120
  99  غرب آباد اسالم  غربآباداسالم  کرمانشاه  مرد  15  20  صنعتی کشینقشه و طراحی فناوري مهندسی  6121

   فناوري مهندسی  6122
  99  شمال نیروي برهان  رشت  گیالن  مرد  35  30  برودتی و حرارتی تاسیسات - مکانیک

   فناوري مهندسی  6123
  20  تفویضی شهید آموزشکده  تهران  تهران  مرد  20  30  راهداري و راهسازي آالتماشین - مکانیک

   فناوري مهندسی  6124
  99  پارس آبادراهان شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  راهداري و راهسازي آالتماشین - مکانیک

   فناوري مهندسی  6125
  99  پارس آبادراهان شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  راهداري و راهسازي آالتماشین - مکانیک

  25  )تهران( ساپکو  تهران  تهران  مرد  30  30  افزارماشین - مکانیک فناوري مهندسی  6126

 و چهارمحال  مرد  20  30  افزارماشین - مکانیک فناوري مهندسی  6127
  38  شهرکرد یک شماره ايحرفه و فنی  شهرکرد  بختیاري

  99  )سیمین پارت پویش( کاسپین  قزوین  قزوین  مرد  30  30  افزارماشین - مکانیک فناوري مهندسی  6128
  11  گرگان واحد کارگر خانه  گرگان  گلستان  مرد  20  15  افزارماشین - مکانیک فناوري مهندسی  6129
  99  مازندران کاغذ و چوب صنایع شرکت  ساري  مازندران  مرد  20  15  افزارماشین - مکانیک فناوري مهندسی  6130
  99  ایدم - ایران دیزل موتورهاي تولید شرکت  تبریز  شرقی آذربایجان  زن  15  30  خودرو مکانیک فناوري مهندسی  6131
  99  ایدم - ایران دیزل موتورهاي تولید شرکت  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  15  30  خودرو مکانیک فناوري مهندسی  6132
  11  کاشان 17 واحد کارگر خانه  کاشان  اصفهان  مرد  25  30  خودرو مکانیک فناوري مهندسی  6133
  99  ایوان  ایوان  ایالم  مرد  15  20  خودرو مکانیک فناوري مهندسی  6134
  25  )تهران( ساپکو  تهران  تهران  مرد  40  30  خودرو مکانیک فناوري مهندسی  6135
  99  )تهران( کوشا صنعتی شرکت  تهران  تهران  مرد  40  15  خودرو مکانیک فناوري مهندسی  6136
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  36  سایپا خودروسازي گروه  تهران  تهران  مرد  15  20  خودرو مکانیک فناوري مهندسی  6137
  99  استیل غرب شرکت  شهرمهدي  سمنان  زن  15  20  خودرو مکانیک فناوري مهندسی  6138
  99  استیل غرب شرکت  شهرمهدي  سمنان  مرد  15  20  خودرو مکانیک فناوري مهندسی  6139
  99  دنده فنی خدمات  قزوین  قزوین  زن  15  20  خودرو مکانیک فناوري مهندسی  6140
  99  دنده فنی خدمات  قزوین  قزوین  مرد  15  20  خودرو مکانیک فناوري مهندسی  6141
  99  چالوس کارآموزان  چالوس  مازندران  مرد  15  30  خودرو مکانیک فناوري مهندسی  6142
  99  مالیر  مالیر  همدان  زن  15  20  خودرو مکانیک فناوري مهندسی  6143
  99  مالیر  مالیر  همدان  مرد  15  20  خودرو مکانیک فناوري مهندسی  6144

   برداريبهره شرکت  تهران  تهران  مرد  35  30  مترو مکانیک فناوري مهندسی  6145
  29  حومه و تهران شهري آهنراه

  تهران اشتر مالک  تهران  تهران  مرد  25  30  هواپیما مکانیک فناوري مهندسی ●  6146
14  

  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●

  
  605 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 10( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20 ورزشی آنالیز - اطالعات فناوري مهندسی 6147
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  ورزشی آنالیز - اطالعات فناوري مهندسی  6148
  21  ایرانی شهید آموزشی مجتمع  تهران  تهران  مرد  45  -  اطالعات امنیت - اطالعات فناوري مهندسی  6149
  99  ایران انفورماتیک گسترش شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  اطالعات امنیت - اطالعات فناوري مهندسی  6150
  99  ایران انفورماتیک گسترش شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  اطالعات امنیت - اطالعات فناوري مهندسی  6151
  99  ایران انفورماتیک آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  30  30  اطالعات امنیت - اطالعات فناوري مهندسی  6152
  99  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  15  20  اطالعات امنیت - اطالعات فناوري مهندسی  6153
  99  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  15  20  اطالعات امنیت - اطالعات فناوري مهندسی  6154

   فلزي صنایع شرکت  ساري  مازندران  زن  15  20  اطالعات امنیت - اطالعات فناوري مهندسی  6155
  99  مازندران سنگین هايسازه

   فلزي صنایع شرکت  ساري  مازندران  مرد  15  20  اطالعات امنیت - اطالعات فناوري مهندسی  6156
  99  مازندران سنگین هايسازه

   فناوري مهندسی  6157
  99  داش تیکمه شهریار استاد  داشتیکمه  شرقی آذربایجان  زن  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

   فناوري مهندسی  6158
  99  داش تیکمه شهریار استاد  داشتیکمه  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

   فناوري مهندسی  6159
  99  علویجه  علویجه  اصفهان  زن  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

   فناوري مهندسی  6160
  99  علویجه  علویجه  اصفهان  مرد  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

   فناوري مهندسی  6161
  99  ایران انفورماتیک گسترش شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

   فناوري مهندسی  6162
  99  ایران انفورماتیک گسترش شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

   فناوري مهندسی  6163
  99  تهران 10 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

   فناوري مهندسی  6164
  99  تهران 10 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

   فناوري مهندسی  6165
  99  ایران انفورماتیک آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  30  30  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

   فناوري مهندسی  6166
  99  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

   فناوري مهندسی  6167
  99  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

   فناوري مهندسی  6168
   آزاد عالی آموزش موسسه  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

  99  رضويخراسان خوارزمی

   فناوري مهندسی  6169
   آزاد عالی آموزش موسسه  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

  99  رضويخراسان خوارزمی

   فناوري مهندسی  6170
   مخابراتی صنایع شرکت  شیراز  فارس  زن  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

  99  شیراز - ایران دور راه

   فناوري مهندسی  6171
   مخابراتی صنایع شرکت  شیراز  فارس  مرد  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

  99  شیراز - ایران دور راه

   فناوري مهندسی  6172
  99  سنندج دانشگاهی جهاد  سنندج  کردستان  زن  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

   فناوري مهندسی  6173
  99  سنندج دانشگاهی جهاد  سنندج  کردستان  مرد  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

   فناوري مهندسی  6174
  99  1 قروه  قروه  کردستان  زن  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

   فناوري مهندسی  6175
  99  1 قروه  قروه  کردستان  مرد  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

   فناوري مهندسی  6176
 و کهگیلویه  زن  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

  99  1 گچساران  گچساران  بویراحمد

   فناوري مهندسی  6177
 و کهگیلویه  مرد  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

  99  1 گچساران  گچساران  بویراحمد

   فناوري مهندسی  6178
   فلزي صنایع شرکت  ساري  مازندران  زن  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

  99  مازندران سنگین هايسازه

   فناوري مهندسی  6179
   فلزي صنایع شرکت  ساري  مازندران  مرد  15  20  وب تحت نویسیبرنامه - اطالعات

  99  مازندران سنگین هايسازه

  99  شرقیآذربایجان مخابرات  تبریز  شرقی آذربایجان  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6180
  99  شرقیآذربایجان مخابرات  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6181
  99  دکوراسیون و مبلمان صنفی انجمن  تهران  تهران  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6182
  99  دکوراسیون و مبلمان صنفی انجمن  تهران  تهران  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6183
  99  ایران انفورماتیک گسترش شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6184
  99  ایران انفورماتیک گسترش شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6185
  99  طبرسی عالمه فنون و علوم  تهران  تهران  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6186
  99  طبرسی عالمه فنون و علوم  تهران  تهران  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6187
  99  تهران 49 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6188

 فناوري و مدیریت آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  20  30  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6189
  99  امیرکبیر

  99  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6190
  99  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6191
  99  فردوس  فردوس  جنوبی خراسان  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6192
  99  فردوس  فردوس  جنوبی خراسان  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6193

 صنعتی - علمی خدمات شرکت  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6194
  99  )مشهد( رضويخراسان

 صنعتی - علمی خدمات شرکت  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6195
  99  )مشهد( رضويخراسان

  99  کاشمر دانشگاهی جهاد  کاشمر  رضوي خراسان  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6196
  99  کاشمر دانشگاهی جهاد  کاشمر  رضوي خراسان  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6197
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  99  ابهر  ابهر  زنجان  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6198
  99  ابهر  ابهر  زنجان  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6199

 و سیستان  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6200
  99  چابهار  چابهار  بلوچستان

 و سیستان  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6201
  99  چابهار  چابهار  بلوچستان

  99  شیراز - ایران مخابراتی کارخانجات  شیراز  فارس  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6202
  99  شیراز - ایران مخابراتی کارخانجات  شیراز  فارس  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6203
  99  )سیمین پارت پویش( کاسپین  قزوین  قزوین  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6204
  99  )سیمین پارت پویش( کاسپین  قزوین  قزوین  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6205
  99  گرگان دانشگاهی جهاد  گرگان  گلستان  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6206
  99  گرگان دانشگاهی جهاد  گرگان  گلستان  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6207
  99  1 کاووس گنبد  گنبدکاووس  گلستان  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6208
  99  1 کاووس گنبد  گنبدکاووس  گلستان  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6209
  99  بابل  بابل  مازندران  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6210
  99  بابل  بابل  مازندران  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6211

   تعاونی شرکت  تنکابن  مازندران  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6212
  99  تنکابن شمال سبز مهستان تولیدي

   تعاونی شرکت  تنکابن  مازندران  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6213
  99  تنکابن شمال سبز مهستان تولیدي

  99  )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ  بندرلنگه  هرمزگان  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6214
  99  )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ  بندرلنگه  هرمزگان  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6215
  99  همدان دانشگاهی جهاد  همدان  همدان  زن  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6216
  99  همدان دانشگاهی جهاد  همدان  همدان  مرد  15  20  الکترونیک تجارت - اطالعات فناوري مهندسی  6217

   فناوري مهندسی  6218
  12  اردبیل استان هايشهرداري همیاري سازمان  اردبیل  اردبیل  زن  15  20  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

   فناوري مهندسی  6219
  12  اردبیل استان هايشهرداري همیاري سازمان  اردبیل  اردبیل  مرد  15  20  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

   فناوري مهندسی  6220
  12  اصفهان استان هايشهرداري  اصفهان  اصفهان  زن  35  -  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

   فناوري مهندسی  6221
  12  اصفهان استان هايشهرداري  اصفهان  اصفهان  مرد  35  -  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

   فناوري مهندسی  6222
  12  ورامین شهرداري  ورامین  تهران  زن  15  20  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

   فناوري مهندسی  6223
  12  ورامین شهرداري  ورامین  تهران  مرد  15  20  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

   فناوري مهندسی  6224
  12  قلعه صایین شهرداري  ابهر  زنجان  زن  15  20  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

   فناوري مهندسی  6225
  12  قلعه صایین شهرداري  ابهر  زنجان  مرد  15  20  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

   فناوري مهندسی  6226
  12  بیارجمند شهرداري  بیارجمند  سمنان  زن  15  20  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

   فناوري مهندسی  6227
  12  بیارجمند شهرداري  بیارجمند  سمنان  مرد  15  20  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

   فناوري مهندسی  6228
  12  کرمان استان هايشهرداري همیاري سازمان  کرمان  کرمان  زن  15  20  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

   فناوري مهندسی  6229
  12  کرمان استان هايشهرداري همیاري سازمان  کرمان  کرمان  مرد  15  20  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات
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  شاغل  آزاد  اشتغال

   فناوري مهندسی  6230
  12  آبادخرم شهرداري  آبادخرم  لرستان  زن  15  20  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

   فناوري مهندسی  6231
  12  آبادخرم شهرداري  آبادخرم  لرستان  مرد  15  20  شهرداري در ايرایانه خدمات - اطالعات

  99  شرقیآذربایجان مخابرات  تبریز  شرقی آذربایجان  زن  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6232
  99  شرقیآذربایجان مخابرات  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6233
  99  اردبیل صنعتی مدیریت سازمان  اردبیل  اردبیل  زن  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6234
  99  اردبیل صنعتی مدیریت سازمان  اردبیل  اردبیل  مرد  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6235
  99  اصفهان صنعتی - علمی خدمات شرکت  اصفهان  اصفهان  زن  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6236
  99  اصفهان صنعتی - علمی خدمات شرکت  اصفهان  اصفهان  مرد  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6237
  99  ایران انفورماتیک گسترش شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6238
  99  ایران انفورماتیک گسترش شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6239
  99  تهران 10 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6240
  99  تهران 10 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6241
  99  تهران 25 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6242
  99  تهران 25 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6243
  99  ایران انفورماتیک آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  30  30  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6244

   آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  30  30  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6245
  99  دانشسار فنون و علوم

  99  چناران  چناران  رضوي خراسان  زن  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6246
  99  چناران  چناران  رضوي خراسان  مرد  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6247
  12  قلعه صایین شهرداري  ابهر  زنجان  زن  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6248
  12  قلعه صایین شهرداري  ابهر  زنجان  مرد  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6249
  99  سمنان دانشگاهی جهاد  سمنان  سمنان  زن  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6250
  99  سمنان دانشگاهی جهاد  سمنان  سمنان  مرد  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6251
  99  2 گرگان  گرگان  گلستان  زن  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6252
  99  2 گرگان  گرگان  گلستان  مرد  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6253
  99  فومن دانشگاهی جهاد  فومن  گیالن  زن  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6254
  99  فومن دانشگاهی جهاد  فومن  گیالن  مرد  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6255
  99  همدان دانشگاهی جهاد  همدان  همدان  زن  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6256
  99  همدان دانشگاهی جهاد  همدان  همدان  مرد  15  20  وب صفحات طراحی - اطالعات فناوري مهندسی  6257
  99  ارومیه صنعتی مدیریت سازمان  ارومیه  غربی آذربایجان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6258
  99  ارومیه صنعتی مدیریت سازمان  ارومیه  غربی آذربایجان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6259
  99  فردعالی شرکت  هشتگرد  البرز  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6260
  99  فردعالی شرکت  هشتگرد  البرز  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6261
  99  1 ایالم  ایالم  ایالم  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6262
  99  1 ایالم  ایالم  ایالم  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6263
  99  ایالم دانشگاهی جهاد  ایالم  ایالم  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6264
  99  ایالم دانشگاهی جهاد  ایالم  ایالم  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6265
  99  1 شهر دره  شهردره  ایالم  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6266
  99  1 شهر دره  شهردره  ایالم  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6267
  99  دیلم  دیلم  بوشهر  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6268
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  99  دیلم  دیلم  بوشهر  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6269
  99  کنگان  کنگان  بوشهر  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6270
  99  کنگان  کنگان  بوشهر  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6271
  21  ایرانی شهید آموزشی مجتمع  تهران  تهران  مرد  45  -  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6272
  99  ایران انفورماتیک گسترش شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6273
  99  ایران انفورماتیک گسترش شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6274
  99  طبرسی عالمه فنون و علوم  تهران  تهران  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6275
  99  طبرسی عالمه فنون و علوم  تهران  تهران  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6276
  99  تهران 25 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6277
  99  تهران 25 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6278
  99  تهران 49 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6279
  99  ایران انفورماتیک آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  30  30  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6280
  99  دانش و دین عصر آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6281

  آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  30  30  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6282
  99  دانشسار فنون و علوم

  آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  20  30  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6283
  99  امیرکبیر فناوري و مدیریت

  آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  30  30  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6284
  99  دانش عصر نوآوران

  99  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6285
  99  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6286
  12  بشرویه شهرداري  بشرویه  جنوبی خراسان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6287
  12  بشرویه شهرداري  بشرویه  جنوبی خراسان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6288
  99  1 بیرجند  بیرجند  جنوبی خراسان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6289
  99  1 بیرجند  بیرجند  جنوبی خراسان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6290
  99  1 سبزوار  سبزوار  رضوي خراسان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6291
  99  1 سبزوار  سبزوار  رضوي خراسان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6292
  99  شرق یکدانه شرکت  قوچان  رضوي خراسان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6293
  99  شرق یکدانه شرکت  قوچان  رضوي خراسان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6294
  99  قوچان  قوچان  رضوي خراسان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6295
  99  قوچان  قوچان  رضوي خراسان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6296
  99  الستیک پارت کارخانجات گروه  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6297
  99  الستیک پارت کارخانجات گروه  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6298
  99  شیروان  شیروان  شمالی خراسان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6299
  99  شیروان  شیروان  شمالی خراسان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6300
  99  مینو صنعتی عام سهامی شرکت  خرمدره  زنجان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6301
  99  مینو صنعتی عام سهامی شرکت  خرمدره  زنجان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6302
  99  استیل غرب شرکت  شهرمهدي  سمنان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6303
  99  استیل غرب شرکت  شهرمهدي  سمنان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6304
  99  آباده  آباده  فارس  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6305
  99  آباده  آباده  فارس  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6306
  99  شیراز - ایران مخابراتی کارخانجات  شیراز  فارس  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6307
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  99  شیراز - ایران مخابراتی کارخانجات  شیراز  فارس  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6308
  99  کوار پزشکی علوم  کوار  فارس  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6309
  99  کوار پزشکی علوم  کوار  فارس  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6310
  99  )سیمین پارت پویش( کاسپین  قزوین  قزوین  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6311
  99  )سیمین پارت پویش( کاسپین  قزوین  قزوین  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6312
  99  زائر اقتصادي فرهنگی موسسه  قم  قم  زن  20  30  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6313
  15  سبز کردستان صنعت و کشت شرکت  دهگالن  کردستان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6314
  15  سبز کردستان صنعت و کشت شرکت  دهگالن  کردستان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6315
  11  کرمان واحد کارگر خانه  کرمان  کرمان  زن  35  30  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6316

 و کهگیلویه  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6317
  99  1 گچساران  گچساران  بویراحمد

 و کهگیلویه  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6318
  99  1 گچساران  گچساران  بویراحمد

  11  گرگان واحد کارگر خانه  گرگان  گلستان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6319
  11  گرگان واحد کارگر خانه  گرگان  گلستان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6320
  99  2 کاووس گنبد  گنبدکاووس  گلستان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6321
  99  2 کاووس گنبد  گنبدکاووس  گلستان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6322
  99  دورود  دورود  لرستان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6323
  99  دورود  دورود  لرستان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6324
  99  نورآباد  نورآباد  لرستان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6325
  99  نورآباد  نورآباد  لرستان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6326
  99  فذا آمل ذوب فوالدین شرکت  آمل  مازندران  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6327
  99  فذا آمل ذوب فوالدین شرکت  آمل  مازندران  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6328
  99  بهشهر  بهشهر  مازندران  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6329
  99  بهشهر  بهشهر  مازندران  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6330
  99  میناب  میناب  هرمزگان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6331
  99  میناب  میناب  هرمزگان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6332
  99  نهاوند  نهاوند  همدان  زن  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6333
  99  نهاوند  نهاوند  همدان  مرد  15  20  اطالعات فناوري - اطالعات فناوري مهندسی  6334
  11  تبریز واحد کارگر خانه  تبریز  شرقی آذربایجان  زن  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6335
  11  تبریز واحد کارگر خانه  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6336
  11  کاشان 17 واحد کارگر خانه  کاشان  اصفهان  زن  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6337
  11  کاشان 17 واحد کارگر خانه  کاشان  اصفهان  مرد  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6338
  99  ایران انفورماتیک گسترش شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6339
  99  ایران انفورماتیک گسترش شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6340
  99  طبرسی عالمه فنون و علوم  تهران  تهران  مرد  40  30  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6341

  آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  30  30  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6342
  99  دانشسار فنون و علوم

  99  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6343
  99  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6344

 و چهارمحال  زن  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6345
  99  شهرکرد پیام تعاونی  شهرکرد  بختیاري
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 و چهارمحال  مرد  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6346
  99  شهرکرد پیام تعاونی  شهرکرد  بختیاري

  آزاد عالی آموزش موسسه  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6347
  99  رضويخراسان خوارزمی

  آزاد عالی آموزش موسسه  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6348
  99  رضويخراسان خوارزمی

  99  2 بجنورد  بجنورد  شمالی خراسان  زن  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6349
  99  2 بجنورد  بجنورد  شمالی خراسان  مرد  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6350

  مخابراتی صنایع شرکت  شیراز  فارس  زن  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6351
  99  شیراز - ایران دور راه

  مخابراتی صنایع شرکت  شیراز  فارس  مرد  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6352
  99  شیراز - ایران دور راه

  99  بلداالمین  کرمان  کرمان  زن  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6353
  99  بلداالمین  کرمان  کرمان  مرد  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6354
  99  2 گرگان  گرگان  گلستان  زن  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6355
  99  2 گرگان  گرگان  گلستان  مرد  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6356

  فلزي صنایع شرکت  ساري  مازندران  زن  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6357
  99  مازندران سنگین هايسازه

  فلزي صنایع شرکت  ساري  مازندران  مرد  15  20  رایانه افزاريسخت هايسیستم فناوري مهندسی  6358
  99  مازندران سنگین هايسازه

  99  شرقیآذربایجان مخابرات  تبریز  شرقی آذربایجان  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6359
  99  شرقیآذربایجان مخابرات  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6360
  99  2 مهاباد  مهاباد  غربی آذربایجان  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6361
  99  2 مهاباد  مهاباد  غربی آذربایجان  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6362
  99  اصفهان استان کارگران اسالمی جامعه  اصفهان  اصفهان  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6363
  99  اصفهان استان کارگران اسالمی جامعه  اصفهان  اصفهان  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6364
  99  اصفهان دانشگاهی جهاد  اصفهان  اصفهان  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6365
  99  اصفهان دانشگاهی جهاد  اصفهان  اصفهان  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6366
  99  دشتی  دشتی  بوشهر  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6367
  99  دشتی  دشتی  بوشهر  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6368
  19  پارس انرژي اقتصادي ویژه منطقه سازمان  عسلویه  بوشهر  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6369
  19  پارس انرژي اقتصادي ویژه منطقه سازمان  عسلویه  بوشهر  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6370
  99  طبرسی عالمه فنون و علوم  تهران  تهران  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6371
  99  طبرسی عالمه فنون و علوم  تهران  تهران  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6372
  99  تهران 10 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6373
  99  تهران 10 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6374
  99  ایران انفورماتیک آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  30  30  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6375
  99  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6376
  99  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6377
  99  نهبندان  نهبندان  جنوبی خراسان  زن  15  25  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6378
  99  نهبندان  نهبندان  جنوبی خراسان  مرد  15  30  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6379

  آزاد عالی آموزش موسسه  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6380
  99  رضويخراسان خوارزمی

  آزاد عالی آموزش موسسه  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6381
  99  رضويخراسان خوارزمی
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  99  بجنورد دانشگاهی جهاد  بجنورد  شمالی خراسان  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6382
  99  بجنورد دانشگاهی جهاد  بجنورد  شمالی خراسان  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6383
  99  سمنان دانشگاهی جهاد  سمنان  سمنان  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6384
  99  سمنان دانشگاهی جهاد  سمنان  سمنان  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6385
  99  شیراز دانشگاهی جهاد  شیراز  فارس  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6386
  99  شیراز دانشگاهی جهاد  شیراز  فارس  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6387
  99  سنندج دانشگاهی جهاد  سنندج  کردستان  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6388
  99  سنندج دانشگاهی جهاد  سنندج  کردستان  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6389
  99  )ع( رضا امام  غربآباداسالم  کرمانشاه  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6390
  99  )ع( رضا امام  غربآباداسالم  کرمانشاه  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6391
  99  مینودشت صنعتی شهرك شرکت  مینودشت  گلستان  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6392
  99  مینودشت صنعتی شهرك شرکت  مینودشت  گلستان  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6393
  99  بابل دانشگاهی جهاد  بابل  مازندران  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6394
  99  بابل دانشگاهی جهاد  بابل  مازندران  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6395
  99  چالوس کارآموزان  چالوس  مازندران  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6396
  99  چالوس کارآموزان  چالوس  مازندران  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6397
  99  پارسیان  پارسیان  هرمزگان  زن  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6398
  99  پارسیان  پارسیان  هرمزگان  مرد  15  20  کامپیوتري هايشبکه فناوري مهندسی  6399

  
  606 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 11( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  12  اصفهان استان هايشهرداري  اصفهان  اصفهان  زن  35  - ندپسما بازیافت - زیست محیط فناوري مهندسی 6400

  12  اصفهان استان هايشهرداري  اصفهان  اصفهان  مرد  35  -  ندپسما بازیافت - زیست محیط فناوري مهندسی  6401

  12  شیراز هايشهرداري  شیراز  فارس  زن  15  20  ندپسما بازیافت - زیست محیط فناوري مهندسی  6402

  12  شیراز هايشهرداري  شیراز  فارس  مرد  15  20  ندپسما بازیافت - زیست محیط فناوري مهندسی  6403

  99  )عج( قائم غالت صنایع  تهران  تهران  زن  15  20  هاآالینده کنترل - زیست محیط فناوري مهندسی  6404

  99  )عج( قائم غالت صنایع  تهران  تهران  مرد  15  20  هاآالینده کنترل - زیست محیط فناوري مهندسی  6405

  99  مینو صنعتی عام سهامی شرکت  خرمدره  زنجان  زن  15  20  هاآالینده کنترل - زیست محیط فناوري مهندسی  6406

  99  مینو صنعتی عام سهامی شرکت  خرمدره  زنجان  مرد  15  20  هاآالینده کنترل - زیست محیط فناوري مهندسی  6407

  99  کوار پزشکی علوم  کوار  فارس  زن  15  20  هاآالینده کنترل - زیست محیط فناوري مهندسی  6408

  99  کوار پزشکی علوم  کوار  فارس  مرد  15  20  هاآالینده کنترل - زیست محیط فناوري مهندسی  6409

  زن  15  20  هاآالینده کنترل - زیست محیط فناوري مهندسی  6410
 و کهگیلویه

  بویراحمد
  99  1 گچساران  گچساران

  مرد  15  20  هاآالینده کنترل - زیست محیط فناوري مهندسی  6411
 و کهگیلویه

  بویراحمد
  99  1 گچساران  گچساران
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  607 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 12( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  20  تفویضی شهید آموزشکده  تهران  تهران  مرد  20  30 راهداري فناوري مهندسی 6412

  برداريبهره شرکت  تهران  تهران  مرد  35  30  آهنراه و مترو زیرزمینی هايسازه فناوري مهندسی  6413
  29  حومه و تهران شهري آهنراه

  20  تفویضی شهید آموزشکده  تهران  تهران  زن  15  20  شهري نقل و حمل - عمران فناوري مهندسی  6414
  20  تفویضی شهید آموزشکده  تهران  تهران  مرد  15  20  شهري نقل و حمل - عمران فناوري مهندسی  6415
  12  آمل ایمنی خدمات و نشانی آتش  آمل  مازندران  زن  15  20  شهري نقل و حمل - عمران فناوري مهندسی  6416
  12  آمل ایمنی خدمات و نشانی آتش  آمل  مازندران  مرد  15  20  شهري نقل و حمل - عمران فناوري مهندسی  6417
  20  تفویضی شهید آموزشکده  تهران  تهران  زن  15  20  راهسازي - عمران فناوري مهندسی  6418
  20  تفویضی شهید آموزشکده  تهران  تهران  مرد  15  20  راهسازي - عمران فناوري مهندسی  6419
  99  پارس آبادراهان شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  راهسازي - عمران فناوري مهندسی  6420
  99  پارس آبادراهان شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  راهسازي - عمران فناوري مهندسی  6421
  99  لوشان فنی  لوشان  گیالن  مرد  30  30  راهسازي - عمران فناوري مهندسی  6422
  99  داش تیکمه شهریار استاد  داشتیکمه  شرقی آذربایجان  زن  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6423
  99  داش تیکمه شهریار استاد  داشتیکمه  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6424
  19  پارس انرژي اقتصادي ویژه منطقه سازمان  عسلویه  بوشهر  مرد  30  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6425
  20  تفویضی شهید آموزشکده  تهران  تهران  زن  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6426
  20  تفویضی شهید آموزشکده  تهران  تهران  مرد  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6427
  99  ساختمان نوین هايفناوري  تهران  تهران  زن  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6428
  99  ساختمان نوین هايفناوري  تهران  تهران  مرد  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6429
  12  جغتاي شهرداري  جغتاي  رضوي خراسان  زن  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6430
  12  جغتاي شهرداري  جغتاي  رضوي خراسان  مرد  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6431

  مشهد واحد کارگر خانه  مشهد  رضوي خراسان  مرد  25  30  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی *  6432
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  11

  99  ابهر  ابهر  زنجان  زن  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6433
  99  ابهر  ابهر  زنجان  مرد  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6434
  12  قلعه صایین شهرداري  ابهر  زنجان  زن  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6435
  12  قلعه صایین شهرداري  ابهر  زنجان  مرد  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6436
  12  شیراز هايشهرداري  شیراز  فارس  مرد  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6437
  99  1 سنندج  سنندج  کردستان  مرد  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6438
  99  نورآباد  نورآباد  لرستان  زن  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6439
  99  نورآباد  نورآباد  لرستان  مرد  15  20  سازيساختمان - عمران فناوري مهندسی  6440
  20  تفویضی شهید آموزشکده  تهران  تهران  مرد  20  30  بردارينقشه - عمران فناوري مهندسی  6441
  99  پارس آبادراهان شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  بردارينقشه - عمران فناوري مهندسی  6442
  99  پارس آبادراهان شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  بردارينقشه - عمران فناوري مهندسی  6443
  12  اندیمشک شهرداري  اندیمشک  خوزستان  زن  15  20  بردارينقشه - عمران فناوري مهندسی  6444
  12  اندیمشک شهرداري  اندیمشک  خوزستان  مرد  15  20  بردارينقشه - عمران فناوري مهندسی  6445

  فناوري مهندسی  6446
  99  ساختمان نوین هايفناوري  تهران  تهران  زن  15  20  ورزشی اماکن و فضاها طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6447
  99  ساختمان نوین هايفناوري  تهران  تهران  مرد  15  20  ورزشی اماکن و فضاها طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6448
  99  بوکان  بوکان  غربی آذربایجان  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  فناوري مهندسی  6449
  99  بوکان  بوکان  غربی آذربایجان  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6450
  99  2 مهاباد  مهاباد  غربی آذربایجان  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 فناوري مهندسی  6451
  99  2 مهاباد  مهاباد  غربی آذربایجان  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري 

  فناوري مهندسی  6452
  12  اردبیل استان هايشهرداري همیاري سازمان  اردبیل  اردبیل  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 فناوري مهندسی  6453
  12  اردبیل استان هايشهرداري همیاري سازمان  اردبیل  اردبیل  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري 

 فناوري مهندسی  6454
  99  1 ایالم  ایالم  ایالم  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري 

  فناوري مهندسی  6455
  99  1 ایالم  ایالم  ایالم  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6456
  99  دشتی  دشتی  بوشهر  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6457
  99  دشتی  دشتی  بوشهر  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6458
  20  تفویضی شهید آموزشکده  تهران  تهران  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 فناوري مهندسی  6459
  20  تفویضی شهید آموزشکده  تهران  تهران  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري 

  فناوري مهندسی  6460
  27  تهران شهرداري بهسازي و نوسازي سازمان  تهران  تهران  زن  15  25  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

 فناوري مهندسی  6461
  27  تهران شهرداري بهسازي و نوسازي سازمان  تهران  تهران  مرد  15  25  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري 

 فناوري مهندسی  6462
  99  تهران 10 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري 

 فناوري مهندسی  6463
  99  تهران 10 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري 

  فناوري مهندسی  6464
  آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  99  دانش و دین عصر

  فناوري مهندسی  6465
 و چهارمحال  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  99  شهرکرد پیام تعاونی  شهرکرد  بختیاري

  فناوري مهندسی  6466
 و چهارمحال  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  99  شهرکرد پیام تعاونی  شهرکرد  بختیاري

  فناوري مهندسی  6467
  99  فردوس  فردوس  جنوبی خراسان  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6468
  99  فردوس  فردوس  جنوبی خراسان  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6469
  99  1 حیدریه تربت  حیدریهتربت  رضوي خراسان  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6470
  99  1 حیدریه تربت  حیدریهتربت  رضوي خراسان  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6471
  12  جغتاي شهرداري  جغتاي  رضوي خراسان  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6472
  12  جغتاي شهرداري  جغتاي  رضوي خراسان  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6473
  99  1 سبزوار  سبزوار  رضوي خراسان  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6474
  99  1 سبزوار  سبزوار  رضوي خراسان  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6475
  12   سمنان شهرداري  سمنان  سمنان  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  فناوري مهندسی  6476
  12   سمنان شهرداري  سمنان  سمنان  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6477
 و سیستان  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  99  2 زاهدان  زاهدان  بلوچستان

  فناوري مهندسی  6478
 و سیستان  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  99  2 زاهدان  زاهدان  بلوچستان

  فناوري مهندسی  6479
  12  قزوین شهرداري  قزوین  قزوین  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6480
  12  قزوین شهرداري  قزوین  قزوین  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6481
  99  سنندج دانشگاهی جهاد  سنندج  کردستان  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6482
  99  سنندج دانشگاهی جهاد  سنندج  کردستان  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6483
  99  1 سنندج  سنندج  کردستان  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6484
  99  1 سنندج  سنندج  کردستان  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6485
  99  1 الیگودرز  الیگودرز  لرستان  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6486
  99  1 الیگودرز  الیگودرز  لرستان  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6487
  12  آبادخرم شهرداري  آبادخرم  لرستان  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6488
  12  آبادخرم شهرداري  آبادخرم  لرستان  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6489
  99  نورآباد  نورآباد  لرستان  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6490
  99  نورآباد  نورآباد  لرستان  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6491
  99  )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ  بندرلنگه  هرمزگان  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6492
  99  )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ  بندرلنگه  هرمزگان  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6493
  99  مالیر  مالیر  همدان  زن  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  فناوري مهندسی  6494
  99  مالیر  مالیر  همدان  مرد  15  20  فرسوده هايبافت نوسازي و طراحی - معماري

  
  608 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 13( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

6495 
  غله 8 منطقه بازرگانی  تبریز  شرقی آذربایجان  زن  15  20 آرد صنعت ـ غذایی صنایع فناوري مهندسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

6496  
  غله 8 منطقه بازرگانی  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  آرد صنعت ـ غذایی صنایع فناوري مهندسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

  فناوري مهندسی  6497
 صنعتی شهرك  قزوین  زن  15  20  خوراکی روغن صنعت ـ غذایی صنایع

  99  مهرام صنعتی شرکت  البرز

  فناوري مهندسی  6498
 صنعتی شهرك  قزوین  مرد  15  20  خوراکی روغن صنعت ـ غذایی صنایع

  99  مهرام صنعتی شرکت  البرز
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  608 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 13( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  فناوري مهندسی  6499
  99  فردعالی شرکت  هشتگرد  البرز  زن  15  20  شکالت و شیرینی صنعت ـ غذایی صنایع

  فناوري مهندسی  6500
  99  فردعالی شرکت  هشتگرد  البرز  مرد  15  20  شکالت و شیرینی صنعت ـ غذایی صنایع

  99  کرج قند تولیدي شرکت  کرج  البرز  زن  15  20  قند صنعت ـ غذایی صنایع فناوري مهندسی  6501
  99  کرج قند تولیدي شرکت  کرج  البرز  مرد  15  20  قند صنعت ـ غذایی صنایع فناوري مهندسی  6502

  فناوري مهندسی  6503
 صنعتی شهرك  قزوین  زن  15  20  کنسرو و کمپوت صنعت ـ غذایی صنایع

  99  مهرام صنعتی شرکت  البرز

  فناوري مهندسی  6504
 صنعتی شهرك  قزوین  مرد  15  20  کنسرو و کمپوت صنعت ـ غذایی صنایع

  99  مهرام صنعتی شرکت  البرز

  فناوري مهندسی  6505
  99  ماکارونزر صنعتی شرکت  کرج  البرز  زن  15  20  خمیري هايفراورده ـ غذایی صنایع

  فناوري مهندسی  6506
  99  ماکارونزر صنعتی شرکت  کرج  البرز  مرد  15  20  خمیري هايفراورده ـ غذایی صنایع

  
  609 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 14( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  پاشایران شرکت  ارومیه  غربی آذربایجان  زن  15  20 شیمیایی صنایع فناوري مهندسی 6507
  99  پاشایران شرکت  ارومیه  غربی آذربایجان  مرد  15  20  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  6508
  99  دیلم  دیلم  بوشهر  زن  15  20  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  6509
  99  دیلم  دیلم  بوشهر  مرد  15  20  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  6510
  99  کنگان  کنگان  بوشهر  زن  15  20  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  6511
  99  کنگان  کنگان  بوشهر  مرد  15  20  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  6512

  کارخانجات تعاونی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  6513
  99  ایران روغنی هايدانه و روغن فراوري

  کارخانجات تعاونی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  6514
  99  ایران روغنی هايدانه و روغن فراوري

  32  پارس نفت شرکت  تهران  تهران  مرد  20  30  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  6515
  99  کوار پزشکی علوم  کوار  فارس  زن  15  20  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  6516
  99  کوار پزشکی علوم  کوار  فارس  مرد  15  20  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  6517
  99  شیمی سمبل شرکت  قزوین  قزوین  زن  15  20  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  6518
  99  شیمی سمبل شرکت  قزوین  قزوین  مرد  15  20  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  6519
  99  بابل  بابل  مازندران  زن  15  20  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  6520
  99  بابل  بابل  مازندران  مرد  15  20  شیمیایی صنایع فناوري مهندسی  6521

  
  610 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 15( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  دیزل بنیان شرکت  تبریز  شرقی آذربایجان  زن  15  20 روخود تامین زنجیره و لجستیک فناوري مهندسی 6522
  99  دیزل بنیان شرکت  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  روخود تامین زنجیره و لجستیک فناوري مهندسی  6523
  36  سایپا خودروسازي گروه  تهران  تهران  مرد  15  20  روخود تامین زنجیره و لجستیک فناوري مهندسی  6524
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  610 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 15( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  فناوري مهندسی  6525
 و چهارمحال  مرد  15  20  خودرو تامین زنجیره و لجستیک

  99  جوشکاري انجمن  شهرکرد  بختیاري

  
  611 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 16( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  برداريبهره شرکت  تهران  تهران  مرد  35  30 مترو ایمنی فناوري مهندسی 6526
  29  حومه و تهران شهري آهنراه

  
  701 آموزشی زیرگروه - کشاورزي آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 17( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  15  جوانشیر دکتر طبیعی منابع  کرج  البرز  مرد  15  20 تلفیقی جنگلداري فناوري مهندسی 7001

  فناوري مهندسی  7002
  طبیعی منابع آموزش مرکز  تنکابن  مازندران  زن  15  20  آبخیزداري - طبیعی منابع

  15  )کالرآباد( مازندران

 فناوري مهندسی  7003
  طبیعی منابع آموزش مرکز  تنکابن  مازندران  مرد  15  20  آبخیزداري - طبیعی منابع 

  15  )کالرآباد( مازندران

  فناوري مهندسی  7004
  15  جوانشیر دکتر طبیعی منابع  کرج  البرز  مرد  15  20  بیابانی مناطق احیا - طبیعی منابع

  فناوري مهندسی  7005
  15  بیرجند کشاورزي جهاد  خوسف  جنوبی خراسان  زن  15  20  بیابانی مناطق احیا - طبیعی منابع

  فناوري مهندسی  7006
  15  بیرجند کشاورزي جهاد  خوسف  جنوبی خراسان  مرد  15  20  بیابانی مناطق احیا - طبیعی منابع

  فناوري مهندسی  7007
  طبیعی منابع آموزش مرکز  تنکابن  مازندران  زن  15  20  بیابانی مناطق احیا - طبیعی منابع

  15  )کالرآباد( مازندران

  فناوري مهندسی  7008
  طبیعی منابع آموزش مرکز  تنکابن  مازندران  مرد  15  20  بیابانی مناطق احیا - طبیعی منابع

  15  )کالرآباد( مازندران

  فناوري مهندسی  7009
  15  جوانشیر دکتر طبیعی منابع  کرج  البرز  زن  15  20  جنگلی هايپارك و کاريجنگل - طبیعی منابع

  فناوري مهندسی  7010
  15  جوانشیر دکتر طبیعی منابع  کرج  البرز  زن  15  20  طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع

  فناوري مهندسی  7011
  15  جوانشیر دکتر طبیعی منابع  کرج  البرز  مرد  15  20  طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع

  فناوري مهندسی  7012
  15  جوانشیر دکتر طبیعی منابع  کرج  البرز  مرد  15  20  چوب زراعت - طبیعی منابع

  فناوري مهندسی  7013
  طبیعی منابع آموزش مرکز  تنکابن  مازندران  زن  15  20  چوب زراعت - طبیعی منابع

  15  )کالرآباد( مازندران

  فناوري مهندسی  7014
  طبیعی منابع آموزش مرکز  تنکابن  مازندران  مرد  15  20  چوب زراعت - طبیعی منابع

  15  )کالرآباد( مازندران

  فناوري مهندسی  7015
  15  جوانشیر دکتر طبیعی منابع  کرج  البرز  مرد  15  20  جغرافیایی اطالعات هايسامانه - طبیعی منابع

  فناوري مهندسی  7016
  15  )سنندج( کردستان استان کشاورزي جهاد  سنندج  کردستان  زن  15  20  جغرافیایی اطالعات هايسامانه - طبیعی منابع

  فناوري مهندسی  7017
  15  )سنندج( کردستان استان کشاورزي جهاد  سنندج  کردستان  مرد  15  20  جغرافیایی اطالعات هايسامانه - طبیعی منابع

  فناوري مهندسی  7018
  طبیعی منابع آموزش مرکز  تنکابن  مازندران  زن  15  20  جغرافیایی اطالعات هايسامانه - طبیعی منابع

  15  )کالرآباد( مازندران

  فناوري مهندسی  7019
  طبیعی منابع آموزش مرکز  تنکابن  مازندران  مرد  15  20  جغرافیایی اطالعات هايسامانه - طبیعی منابع

  15  )کالرآباد( مازندران
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  702 آموزشی زیرگروه - کشاورزي آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 18( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  15  )شاهرود( سمنان کشاورزي جهاد  شاهرود  سمنان  زن  15  20 ايگلخانه تولیدات - باغبانی فناوري مهندسی 7020
  15  )شاهرود( سمنان کشاورزي جهاد  شاهرود  سمنان  مرد  15  20  ايگلخانه تولیدات - باغبانی فناوري مهندسی  7021
  15  )سنندج( کردستان استان کشاورزي جهاد  سنندج  کردستان  زن  15  20  ايگلخانه تولیدات - باغبانی فناوري مهندسی  7022
  15  )سنندج( کردستان استان کشاورزي جهاد  سنندج  کردستان  مرد  15  20  ايگلخانه تولیدات - باغبانی فناوري مهندسی  7023
  15  قائنات کشاورزي جهاد  قائنات  جنوبی خراسان  زن  15  20  زینتی گیاهان و گل - باغبانی فناوري مهندسی  7024
  15  قائنات کشاورزي جهاد  قائنات  جنوبی خراسان  مرد  15  20  زینتی گیاهان و گل - باغبانی فناوري مهندسی  7025
  99  بابل دانشگاهی جهاد  بابل  مازندران  زن  15  20  زینتی گیاهان و گل - باغبانی فناوري مهندسی  7026
  99  بابل دانشگاهی جهاد  بابل  مازندران  مرد  15  20  زینتی گیاهان و گل - باغبانی فناوري مهندسی  7027
  12  مهاباد شهرداري  اردستان  اصفهان  زن  15  20  رمعط و دارویی گیاهان - باغبانی فناوري مهندسی  7028
  12  مهاباد شهرداري  اردستان  اصفهان  مرد  15  20  رمعط و دارویی گیاهان - باغبانی فناوري مهندسی  7029

 و کهگیلویه  زن  15  20  رمعط و دارویی گیاهان - باغبانی فناوري مهندسی  7030
  99  یاسوج دانشگاهی جهاد  یاسوج  بویراحمد

 و کهگیلویه  مرد  15  20  رمعط و دارویی گیاهان - باغبانی فناوري مهندسی  7031
  99  یاسوج دانشگاهی جهاد  یاسوج  بویراحمد

  15  )آباد علی( فارس کشاورزي جهاد  آبادکمینعلی  فارس  زن  15  20  ذرت تولید - زراعت فناوري مهندسی  7032
  15  )آباد علی( فارس کشاورزي جهاد  آبادکمینعلی  فارس  مرد  15  20  ذرت تولید - زراعت فناوري مهندسی  7033

  فناوري مهندسی  7034
  15  )اهواز( خوزستان کشاورزي جهاد  اهواز  خوزستان  زن  15  20  آفات تلفیقی مدیریت - پزشکیگیاه

  فناوري مهندسی  7035
  15  )اهواز( خوزستان کشاورزي جهاد  اهواز  خوزستان  مرد  15  20  آفات تلفیقی مدیریت - پزشکیگیاه

  فناوري مهندسی  7036
  15  )سنندج( کردستان استان کشاورزي جهاد  سنندج  کردستان  زن  15  20  آفات تلفیقی مدیریت - پزشکیگیاه

  فناوري مهندسی  7037
  15  )سنندج( کردستان استان کشاورزي جهاد  سنندج  کردستان  مرد  15  20  آفات تلفیقی مدیریت - پزشکیگیاه

  فناوري مهندسی  7038
  15  )آباد حاجی( هرمزگان کشاورزي جهاد  آبادحاجی  هرمزگان  زن  15  20  آفات تلفیقی مدیریت - پزشکیگیاه

  فناوري مهندسی  7039
  15  )آباد حاجی( هرمزگان کشاورزي جهاد  آبادحاجی  هرمزگان  مرد  15  20  آفات تلفیقی مدیریت - پزشکیگیاه

  
  703 آموزشی زیرگروه - کشاورزي آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 19( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  ايحرفه کارشناسی 7040
  15  قم کشاورزي جهاد  قم  قم  زن  20  15 دامی منشا با غذایی مواد بهداشت

  ايحرفه کارشناسی  7041
  15  قم کشاورزي جهاد  قم  قم  مرد  20  15  دامی منشا با غذایی مواد بهداشت

  15  )دامغان( سمنان کشاورزي جهاد  دامغان  سمنان  زن  15  20  آزمایشگاهی حیوانات علوم ايحرفه کارشناسی  7042
  15  )دامغان( سمنان کشاورزي جهاد  دامغان  سمنان  مرد  15  20  آزمایشگاهی حیوانات علوم ايحرفه کارشناسی  7043
  15  پیگیر شرکت  گرگان  گلستان  زن  15  20  ورطی صنعتی پرورش - دامپروري فناوري مهندسی  7044
  15  پیگیر شرکت  گرگان  گلستان  مرد  15  20  ورطی صنعتی پرورش - دامپروري فناوري مهندسی  7045
  15  )بجنورد( شمالیخراسان کشاورزي جهاد  بجنورد  شمالی خراسان  زن  15  20  اوگ صنعتی پرورش - دامپروري فناوري مهندسی  7046
  15  )بجنورد( شمالیخراسان کشاورزي جهاد  بجنورد  شمالی خراسان  مرد  15  20  اوگ صنعتی پرورش - دامپروري فناوري مهندسی  7047
  15  قزوین کشاورزي جهاد  قزوین  قزوین  زن  15  20  اوگ صنعتی پرورش - دامپروري فناوري مهندسی  7048
  15  قزوین کشاورزي جهاد  قزوین  قزوین  مرد  15  20  اوگ صنعتی پرورش - دامپروري فناوري مهندسی  7049
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  703 آموزشی زیرگروه - کشاورزي آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 19( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  فناوري مهندسی  7050
  99  عسل شیرین غذایی صنایع گروه  تبریز  شرقی آذربایجان  زن  15  20  دام خوراك فراوري و تولید - دامپروري

  فناوري مهندسی  7051
  99  عسل شیرین غذایی صنایع گروه  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  دام خوراك فراوري و تولید - دامپروري

  فناوري مهندسی  7052
  15  )دامغان( سمنان کشاورزي جهاد  دامغان  سمنان  زن  15  20  دام خوراك فراوري و تولید - دامپروري

  فناوري مهندسی  7053
  15  )دامغان( سمنان کشاورزي جهاد  دامغان  سمنان  مرد  15  20  دام خوراك فراوري و تولید - دامپروري

  فناوري مهندسی  7054
  15  اصفهان کشاورزي جهاد  اصفهان  اصفهان  زن  15  20  لعس زنبور محصوالت فراوري و تولید - دامپروري

  فناوري مهندسی  7055
  15  اصفهان کشاورزي جهاد  اصفهان  اصفهان  مرد  15  20  لعس زنبور محصوالت فراوري و تولید - دامپروري

  
  704 آموزشی زیرگروه - کشاورزي آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 20( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

7056 
  - کشاورزي هايماشین فناوري مهندسی
 باغی و زراعی هايماشین تولید و ساخت

  15  اصفهان کشاورزي جهاد  اصفهان  اصفهان  مرد  40  30

  - کشاورزي هايماشین فناوري مهندسی  7057
  15  قائنات کشاورزي جهاد  قائنات  جنوبی خراسان  زن  15  20  باغی و زراعی هايماشین تولید و ساخت

  - کشاورزي هايماشین فناوري مهندسی  7058
  15  قائنات کشاورزي جهاد  قائنات  جنوبی خراسان  مرد  15  20  باغی و زراعی هايماشین تولید و ساخت

  - کشاورزي هايماشین فناوري مهندسی  7059
  15  )شاهرود( سمنان کشاورزي جهاد  شاهرود  سمنان  زن  15  20  باغی و زراعی هايماشین تولید و ساخت

  - کشاورزي هايماشین فناوري مهندسی  7060
  15  )شاهرود( سمنان کشاورزي جهاد  شاهرود  سمنان  مرد  15  20  باغی و زراعی هايماشین تولید و ساخت

  - کشاورزي هايماشین فناوري مهندسی  7061
  15  قزوین کشاورزي جهاد  قزوین  قزوین  زن  15  20  باغی و زراعی هايماشین تولید و ساخت

  - کشاورزي هايماشین فناوري مهندسی  7062
  15  قزوین کشاورزي جهاد  قزوین  قزوین  مرد  15  20  باغی و زراعی هايماشین تولید و ساخت

  
  705 آموزشی زیرگروه - کشاورزي آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 21( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

7063 
  فناوري مهندسی

 کشاورزي آب مصرف و توزیع - آبیاري
  15  اصفهان کشاورزي جهاد  اصفهان  اصفهان  مرد  40  30

  فناوري مهندسی  7064
  15  )آباد علی( فارس کشاورزي جهاد  آبادکمینعلی  فارس  زن  15  20  کشاورزي آب مصرف و توزیع - آبیاري

  فناوري مهندسی  7065
  15  )آباد علی( فارس کشاورزي جهاد  آبادکمینعلی  فارس  مرد  15  20  کشاورزي آب مصرف و توزیع - آبیاري

  فناوري مهندسی  7066
  15  )گرمسار( سمنان کشاورزي جهاد  گرمسار  سمنان  زن  15  20  خاك بهسازي و زهکشی - آبیاري

  فناوري مهندسی  7067
  15  )گرمسار( سمنان کشاورزي جهاد  گرمسار  سمنان  مرد  15  20  خاك بهسازي و زهکشی - آبیاري



86 

  
  706 آموزشی زیرگروه - کشاورزي آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 22( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  فناوري مهندسی 7068
 کنندگانتولید تعاونی شرکت  بروجرد  لرستان  مرد  35  30 کشاورزي محصوالت - بنديبسته صنایع

  99  بروجرد دامپروري و صنعت،کشاورزي

  فناوري مهندسی  7069
  99  گلپایگان  گلپایگان  اصفهان  زن  15  20  لبنی هايفراورده و شیر - غذایی صنایع

  فناوري مهندسی  7070
  99  گلپایگان  گلپایگان  اصفهان  مرد  15  20  لبنی هايفراورده و شیر - غذایی صنایع

  فناوري مهندسی  7071
  99  )جام تربت( غذا صنعت  جامتربت  رضوي خراسان  زن  15  20  لبنی هايفراورده و شیر - غذایی صنایع

  فناوري مهندسی  7072
  99  )جام تربت( غذا صنعت  جامتربت  رضوي خراسان  مرد  15  20  لبنی هايفراورده و شیر - غذایی صنایع

  فناوري مهندسی  7073
  15  )دامغان( سمنان کشاورزي جهاد  دامغان  سمنان  زن  15  20  لبنی هايفراورده و شیر - غذایی صنایع

  فناوري مهندسی  7074
  15  )دامغان( سمنان کشاورزي جهاد  دامغان  سمنان  مرد  15  20  لبنی هايفراورده و شیر - غذایی صنایع

  فناوري مهندسی  7075
  15  زنجان کشاورزي جهاد  زنجان  زنجان  زن  15  20  گوشتی هايفراورده و گوشت - غذایی صنایع

  فناوري مهندسی  7076
  15  زنجان کشاورزي جهاد  زنجان  زنجان  مرد  15  20  گوشتی هايفراورده و گوشت - غذایی صنایع

  فناوري مهندسی  7077
  15  پیگیر شرکت  گرگان  گلستان  زن  15  20  گوشتی هايفراورده و گوشت - غذایی صنایع

  فناوري مهندسی  7078
  15  پیگیر شرکت  گرگان  گلستان  مرد  15  20  گوشتی هايفراورده و گوشت - غذایی صنایع

  
  707 آموزشی زیرگروه - کشاورزي آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 23( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

 - کشاورزي مکانیزاسیون فناوري مهندسی 7079
  15  اصفهان کشاورزي جهاد  اصفهان  اصفهان  مرد  40  30 باغی و زراعی مکانیزاسیون

 - کشاورزي مکانیزاسیون فناوري مهندسی  7080
  15  سبز کردستان صنعت و کشت شرکت  دهگالن  کردستان  زن  15  20  باغی و زراعی مکانیزاسیون

 - کشاورزي مکانیزاسیون فناوري مهندسی  7081
  15  سبز کردستان صنعت و کشت شرکت  دهگالن  کردستان  مرد  15  20  باغی و زراعی مکانیزاسیون

 - کشاورزي مکانیزاسیون فناوري مهندسی  7082
  15  )سنندج( کردستان استان کشاورزي جهاد  سنندج  کردستان  زن  15  20  باغی و زراعی مکانیزاسیون

 - کشاورزي مکانیزاسیون فناوري مهندسی  7083
  15  )سنندج( کردستان استان کشاورزي جهاد  سنندج  کردستان  مرد  15  20  باغی و زراعی مکانیزاسیون

  
  708 آموزشی زیرگروه - کشاورزي آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 24( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  15  اصفهان کشاورزي جهاد  اصفهان  اصفهان  زن  15  20 کشاورزي مخاطرات مدیریت ايحرفه کارشناسی 7084
  15  اصفهان کشاورزي جهاد  اصفهان  اصفهان  مرد  15  20  کشاورزي مخاطرات مدیریت ايحرفه کارشناسی  7085
  15  )دامغان( سمنان کشاورزي جهاد  دامغان  سمنان  زن  15  20  کشاورزي مخاطرات مدیریت ايحرفه کارشناسی  7086
  15  )دامغان( سمنان کشاورزي جهاد  دامغان  سمنان  مرد  15  20  کشاورزي مخاطرات مدیریت ايحرفه کارشناسی  7087
  15  )آباد علی( فارس کشاورزي جهاد  آبادکمینعلی  فارس  زن  15  20  کشاورزي مخاطرات مدیریت ايحرفه کارشناسی  7088
  15  )آباد علی( فارس کشاورزي جهاد  آبادکمینعلی  فارس  مرد  15  20  کشاورزي مخاطرات مدیریت ايحرفه کارشناسی  7089
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  801 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 25( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  ايحرفه کارشناسی 8001
  99  )تهران( زندگی آیین پیشتازان تعاونی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20 اعتیاد از پیشگیري - اجتماعی شناسیآسیب

  ايحرفه کارشناسی  8002
  99  )تهران( زندگی آیین پیشتازان تعاونی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  اعتیاد از پیشگیري - اجتماعی شناسیآسیب

  30  رضويخراسان استان گناباد بهزیستی  گناباد  رضوي خراسان  زن  15  20  تربیت و اصالح ايحرفه کارشناسی  8003
  30  رضويخراسان استان گناباد بهزیستی  گناباد  رضوي خراسان  مرد  15  20  تربیت و اصالح ايحرفه کارشناسی  8004
  30  گلستان استان کتول آبادعلی بهزیستی  آبادعلی  گلستان  زن  15  20  تربیت و اصالح ايحرفه کارشناسی  8005
  30  گلستان استان کتول آبادعلی بهزیستی  آبادعلی  گلستان  مرد  15  20  تربیت و اصالح ايحرفه کارشناسی  8006
  24  )ره( خمینیامام  تهران  تهران  زن  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8007
  24  )ره( خمینیامام  تهران  تهران  مرد  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8008
  99  )تهران( زندگی آیین پیشتازان تعاونی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8009
  99  )تهران( زندگی آیین پیشتازان تعاونی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8010
  30  رضويخراسان استان گناباد بهزیستی  گناباد  رضوي خراسان  زن  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8011
  30  رضويخراسان استان گناباد بهزیستی  گناباد  رضوي خراسان  مرد  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8012
  30  رضويخراسان استان بهزیستی  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8013
  30  رضويخراسان استان بهزیستی  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8014
  30  سمنان استان شهرمهدي بهزیستی  شهرمهدي  سمنان  زن  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8015
  30  سمنان استان شهرمهدي بهزیستی  شهرمهدي  سمنان  مرد  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8016
  24  قزوین استان ایثارگران امور و شهید بنیاد  قزوین  قزوین  زن  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8017
  24  قزوین استان ایثارگران امور و شهید بنیاد  قزوین  قزوین  مرد  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8018
  24  اهکرمانش استان ایثارگران امور و شهید بنیاد  کرمانشاه  کرمانشاه  زن  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8019
  24  اهکرمانش استان ایثارگران امور و شهید بنیاد  کرمانشاه  کرمانشاه  مرد  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8020
  30  کرمانشاه استان بهزیستی  کرمانشاه  کرمانشاه  زن  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8021
  30  کرمانشاه استان بهزیستی  کرمانشاه  کرمانشاه  مرد  15  20  خانواده - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8022
  99  )تهران( زندگی آیین پیشتازان تعاونی شرکت  تهران  تهران  زن  15  30  کودك - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8023
  30  رضويخراسان استان بهزیستی  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  کودك - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8024
  30  رضويخراسان استان بهزیستی  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  کودك - اجتماعی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8025

  ايحرفه کارشناسی  8026
  30  جنوبیخراسان استان بهزیستی  بیرجند  جنوبی خراسان  زن  15  20  اجتماعی اورژانس مراکز - اجتماعی مددکاري

  ايحرفه کارشناسی  8027
  30  جنوبیخراسان استان بهزیستی  بیرجند  جنوبی خراسان  مرد  15  20  اجتماعی اورژانس مراکز - اجتماعی مددکاري

  ايحرفه کارشناسی  8028
  30  سمنان استان شهرمهدي بهزیستی  شهرمهدي  سمنان  زن  15  15  اجتماعی اورژانس مراکز - اجتماعی مددکاري

  ايحرفه کارشناسی  8029
  30  سمنان استان شهرمهدي بهزیستی  شهرمهدي  سمنان  مرد  15  15  اجتماعی اورژانس مراکز - اجتماعی مددکاري

  ايحرفه کارشناسی  8030
 و کهگیلویه  زن  15  20  اجتماعی اورژانس مراکز - اجتماعی مددکاري

  30  بویراحمد و کهگیلویه استان بهزیستی  یاسوج  بویراحمد

  ايحرفه کارشناسی  8031
 و کهگیلویه  مرد  15  20  اجتماعی اورژانس مراکز - اجتماعی مددکاري

  30  بویراحمد و کهگیلویه استان بهزیستی  یاسوج  بویراحمد

  30  کرمانشاه استان بهزیستی  کرمانشاه  کرمانشاه  زن  15  20  ژنتیک مشاوره ايحرفه کارشناسی  8032
  30  کرمانشاه استان بهزیستی  کرمانشاه  کرمانشاه  مرد  15  20  ژنتیک مشاوره ايحرفه کارشناسی  8033
  30   میبد شهرستان بهزیستی  میبد  یزد  زن  15  20  ژنتیک مشاوره ايحرفه کارشناسی  8034
  30   میبد شهرستان بهزیستی  میبد  یزد  مرد  15  20  ژنتیک مشاوره ايحرفه کارشناسی  8035
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  ايحرفه کارشناسی 8036
  11  تبریز واحد کارگر خانه  تبریز  شرقی آذربایجان  زن  15  20 هاپروژه حسابداري - حسابداري

  ايحرفه کارشناسی  8037
  11  تبریز واحد کارگر خانه  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  هاپروژه حسابداري - حسابداري

  ايحرفه کارشناسی  8038
  99  رضويخراسان صنعتی هايشهرك شرکت  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  30  هاپروژه حسابداري - حسابداري

  ايحرفه کارشناسی  8039
  12  قم شهرداري  قم  قم  مرد  15  20  هاپروژه حسابداري - حسابداري

  ايحرفه کارشناسی  8040
  99  چالوس کارآموزان  چالوس  مازندران  زن  15  20  هاپروژه حسابداري - حسابداري

  ايحرفه کارشناسی  8041
  99  چالوس کارآموزان  چالوس  مازندران  مرد  15  20  هاپروژه حسابداري - حسابداري

8042  
  - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ  بوشهر  بوشهر  زن  15  20  هنري و فرهنگی آثار و خدمات حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8043  
  - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ  بوشهر  بوشهر  مرد  15  20  هنري و فرهنگی آثار و خدمات حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8044  
  - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  هنري و فرهنگی آثار و خدمات حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8045  
  - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  هنري و فرهنگی آثار و خدمات حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8046  
  – حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  هنري و فرهنگی آثار و خدمات حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8047  
  - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  هنري و فرهنگی آثار و خدمات حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8048  
 حسابداري – حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  کرمان واحد هنري حوزه  کرمان  کرمان  زن  15  30  هنري و فرهنگی آثار و خدمات
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8049  
  ايحرفه کارشناسی *

  مرند  مرند  شرقی آذربایجان  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8050  
  ايحرفه کارشناسی *

  مرند  مرند  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري – حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8051  
  ايحرفه کارشناسی *

  2 مهاباد  مهاباد  غربی آذربایجان  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8052  
  ايحرفه کارشناسی *

  2 مهاباد  مهاباد  غربی آذربایجان  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8053  
  ايحرفه کارشناسی *

  اردبیل صنعتی مدیریت سازمان  اردبیل  اردبیل  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري – حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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8054  
  ايحرفه کارشناسی *

  اردبیل صنعتی مدیریت سازمان  اردبیل  اردبیل  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8055  
  ايحرفه کارشناسی *

  اصفهان صنعتی - علمی خدمات شرکت  اصفهان  اصفهان  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8056  
  ايحرفه کارشناسی *

  اصفهان صنعتی - علمی خدمات شرکت  اصفهان  اصفهان  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8057  
  ايحرفه کارشناسی *

  فردعالی شرکت  هشتگرد  البرز  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8058  
  ايحرفه کارشناسی *

  فردعالی شرکت  هشتگرد  البرز  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8059  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 ایالم  ایالم  ایالم  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8060  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 ایالم  ایالم  ایالم  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8061  
  ايحرفه کارشناسی *

  ایوان  ایوان  ایالم  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8062  
  ايحرفه کارشناسی *

  ایوان  ایوان  ایالم  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8063  
  ايحرفه کارشناسی *

  )تهران( چرم  تهران  تهران  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8064  
  ايحرفه کارشناسی *

  )تهران( چرم  تهران  تهران  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8065  
  ايحرفه کارشناسی *

  کارخانجات تعاونی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
  99  ایران روغنی هايدانه و روغن فراوري

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8066  
  ايحرفه کارشناسی *

  کارخانجات تعاونی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
  99  ایران روغنی هايدانه و روغن فراوري

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8067  
  ايحرفه کارشناسی *

  طبرسی عالمه فنون و علوم  تهران  تهران  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8068  
  ايحرفه کارشناسی *

  طبرسی عالمه فنون و علوم  تهران  تهران  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *
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8069  
  ايحرفه کارشناسی *

  گلرنگ صنعتی گروه  تهران  تهران  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8070  
  ايحرفه کارشناسی *

  گلرنگ صنعتی گروه  تهران  تهران  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8071  
  ايحرفه کارشناسی *

  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8072  
  ايحرفه کارشناسی *

  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8073  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 حیدریه تربت  حیدریهتربت  رضوي خراسان  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8074  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 حیدریه تربت  حیدریهتربت  رضوي خراسان  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8075  
  ايحرفه کارشناسی *

  چناران  چناران  رضوي خراسان  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8076  
  ايحرفه کارشناسی *

  چناران  چناران  رضوي خراسان  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8077  
  ايحرفه کارشناسی *

  سرخس  سرخس  رضوي خراسان  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8078  
  ايحرفه کارشناسی *

  سرخس  سرخس  رضوي خراسان  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8079  
  ايحرفه کارشناسی *

  رضويخراسان صنعتی هايشهرك شرکت  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8080  
  ايحرفه کارشناسی *

  رضويخراسان صنعتی هايشهرك شرکت  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8081  
  ايحرفه کارشناسی *

  آیریا صنعت فراز شرکت  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8082  
  ايحرفه کارشناسی *

  آیریا صنعت فراز شرکت  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8083  
  ايحرفه کارشناسی *

  الکتریک خیام صنایع شرکت  نیشابور  رضوي خراسان  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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8084  
  ايحرفه کارشناسی *

  الکتریک خیام صنایع شرکت  نیشابور  رضوي خراسان  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8085  
  ايحرفه کارشناسی *

  شیروان  شیروان  شمالی خراسان  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8086  
  ايحرفه کارشناسی *

  شیروان  شیروان  شمالی خراسان  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8087  
  ايحرفه کارشناسی *

  یک و یک - مرغاب دشت تولیدي شرکت  شیراز  فارس  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8088  
  ايحرفه کارشناسی *

  یک و یک - مرغاب دشت تولیدي شرکت  شیراز  فارس  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8089  
  ايحرفه کارشناسی *

 صنعتی شهرك  قزوین  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
  محرکه نیرو  البرز

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8090  
  ايحرفه کارشناسی *

 صنعتی شهرك  قزوین  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
  محرکه نیرو  البرز

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8091  
  ايحرفه کارشناسی *

  دنده فنی خدمات  قزوین  قزوین  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8092  
  ايحرفه کارشناسی *

  دنده فنی خدمات  قزوین  قزوین  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8093  
  ايحرفه کارشناسی *

  )ع( رضا امام  غربآباداسالم  کرمانشاه  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8094  
  ايحرفه کارشناسی *

  )ع( رضا امام  غربآباداسالم  کرمانشاه  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8095  
  ايحرفه کارشناسی *

  گرگان واحد کارگر خانه  گرگان  گلستان  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
11  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8096  
  ايحرفه کارشناسی *

  گرگان واحد کارگر خانه  گرگان  گلستان  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
11  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8097  
  ايحرفه کارشناسی *

  پیگیر شرکت  گرگان  گلستان  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
15  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8098  
  ايحرفه کارشناسی *

  پیگیر شرکت  گرگان  گلستان  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
15  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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8099  
  ايحرفه کارشناسی *

  شمال نیروي برهان  رشت  گیالن  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8100  
  ايحرفه کارشناسی *

  شمال نیروي برهان  رشت  گیالن  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8101  
  ايحرفه کارشناسی *

  لرستان شیشه  الیگودرز  لرستان  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8102  
  ايحرفه کارشناسی *

  لرستان شیشه  الیگودرز  لرستان  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8103  
  ايحرفه کارشناسی *

  چالوس کارآموزان  چالوس  مازندران  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8104  
  ايحرفه کارشناسی *

  چالوس کارآموزان  چالوس  مازندران  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8105  
  ايحرفه کارشناسی *

  فلزي صنایع شرکت  ساري  مازندران  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
  99  مازندران سنگین هايسازه

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8106  
  ايحرفه کارشناسی *

  فلزي صنایع شرکت  ساري  مازندران  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
  99  مازندران سنگین هايسازه

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8107  
  ايحرفه کارشناسی *

  ساوه دانشگاهی جهاد  ساوه  مرکزي  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8108  
  ايحرفه کارشناسی *

  ساوه دانشگاهی جهاد  ساوه  مرکزي  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8109  
  ايحرفه کارشناسی *

  نهاوند  نهاوند  همدان  زن  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8110  
  ايحرفه کارشناسی *

  نهاوند  نهاوند  همدان  مرد  15  20  یصنعت تولیدات و خدمات حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

  - حسابداري ايحرفه کارشناسی  8111
  15  بیرجند کشاورزي جهاد  خوسف  جنوبی خراسان  زن  15  20  کشاورزي تولیدات و خدمات حسابداري

  - حسابداري ايحرفه کارشناسی  8112
  15  بیرجند کشاورزي جهاد  خوسف  جنوبی خراسان  مرد  15  20  کشاورزي تولیدات و خدمات حسابداري

  - حسابداري ايحرفه کارشناسی  8113
  15  زنجان کشاورزي جهاد  زنجان  زنجان  زن  15  20  کشاورزي تولیدات و خدمات حسابداري

  - حسابداري ايحرفه کارشناسی  8114
  15  زنجان کشاورزي جهاد  زنجان  زنجان  مرد  15  20  کشاورزي تولیدات و خدمات حسابداري

  - حسابداري ايحرفه کارشناسی  8115
  15  )گرمسار( سمنان کشاورزي جهاد  گرمسار  سمنان  زن  15  20  کشاورزي تولیدات و خدمات حسابداري

  - حسابداري ايحرفه کارشناسی  8116
  15  )گرمسار( سمنان کشاورزي جهاد  گرمسار  سمنان  مرد  15  20  کشاورزي تولیدات و خدمات حسابداري
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  شاغل  آزاد  اشتغال

8117  
  ايحرفه کارشناسی *

  غله 8 منطقه بازرگانی  تبریز  شرقی آذربایجان  زن  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8118  
 ايحرفه کارشناسی *

  غله 8 منطقه بازرگانی  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8119  
 ايحرفه کارشناسی *

  گلپایگان  گلپایگان  اصفهان  زن  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8120  
  ايحرفه کارشناسی *

  گلپایگان  گلپایگان  اصفهان  مرد  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8121  
  ايحرفه کارشناسی *

  پارس انرژي اقتصادي ویژه منطقه سازمان  عسلویه  بوشهر  زن  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
19  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8122  
 ايحرفه کارشناسی *

  پارس انرژي اقتصادي ویژه منطقه سازمان  عسلویه  بوشهر  مرد  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
19  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8123  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران اسالمی تبلیغات سازمان  تهران  تهران  مرد  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8124  
  ايحرفه کارشناسی *

  دانش و دین عصر آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  35  30  دولتی حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8125  
 ايحرفه کارشناسی *

  بشرویه شهرداري  بشرویه  جنوبی خراسان  زن  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري 
12  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8126  
  ايحرفه کارشناسی *

  بشرویه شهرداري  بشرویه  جنوبی خراسان  مرد  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
12  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8127  
 ايحرفه کارشناسی *

  جغتاي شهرداري  جغتاي  رضوي خراسان  زن  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري 
12  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8128  
  ايحرفه کارشناسی *

  جغتاي شهرداري  جغتاي  رضوي خراسان  مرد  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
12  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8129  
  ايحرفه کارشناسی *

  قوچان  قوچان  رضوي خراسان  زن  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8130  
 ايحرفه کارشناسی *

  قوچان  قوچان  رضوي خراسان  مرد  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8131  
 ايحرفه کارشناسی *

  رضويخراسان واحد بازرگانی  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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8132  
  ايحرفه کارشناسی *

  رضويخراسان واحد بازرگانی  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8133  
  ايحرفه کارشناسی *

  قلعه صایین شهرداري  ابهر  زنجان  زن  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
12  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8134  
 ايحرفه کارشناسی *

  قلعه صایین شهرداري  ابهر  زنجان  مرد  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري 
12  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8135  
  ايحرفه کارشناسی *

 و سیستان  زن  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
  1 زاهدان  زاهدان  بلوچستان

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8136  
  ايحرفه کارشناسی *

 و سیستان  مرد  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
  1 زاهدان  زاهدان  بلوچستان

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8137  
  ايحرفه کارشناسی *

  کوار پزشکی علوم  کوار  فارس  زن  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8138  
  ايحرفه کارشناسی *

  کوار پزشکی علوم  کوار  فارس  مرد  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8139  
  ايحرفه کارشناسی *

  بابک شهر  بابکشهر  کرمان  زن  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8140  
  ايحرفه کارشناسی *

  بابک شهر  بابکشهر  کرمان  مرد  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8141  
  ايحرفه کارشناسی *

 و کهگیلویه  زن  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
  دهدشت  دهدشت  بویراحمد

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8142  
  ايحرفه کارشناسی *

 و کهگیلویه  مرد  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
  دهدشت  دهدشت  بویراحمد

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8143  
  ايحرفه کارشناسی *

 و کهگیلویه  زن  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري
  1 گچساران  گچساران  بویراحمد

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8144  
 ايحرفه کارشناسی *

 و کهگیلویه  مرد  15  20  دولتی حسابداري - حسابداري 
  1 گچساران  گچساران  بویراحمد

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8145  
  ايحرفه کارشناسی *

  لرستان استانداري پژوهش و آموزش دفتر  آبادخرم  لرستان  زن  35  -  دولتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8146  
  ايحرفه کارشناسی *

  لرستان استانداري پژوهش و آموزش دفتر  آبادخرم  لرستان  مرد  35  -  دولتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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8147  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 مهاباد  مهاباد  غربی آذربایجان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8148  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 مهاباد  مهاباد  غربی آذربایجان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8149  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 آبادپارس  آبادپارس  اردبیل  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8150  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 آبادپارس  آبادپارس  اردبیل  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8151  
  ايحرفه کارشناسی *

  گرمی  گرمی  اردبیل  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8152  
  ايحرفه کارشناسی *

  گرمی  گرمی  اردبیل  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8153  
  ايحرفه کارشناسی *

  اصفهان استان کارگران اسالمی جامعه  اصفهان  اصفهان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8154  
  ايحرفه کارشناسی *

  اصفهان استان کارگران اسالمی جامعه  اصفهان  اصفهان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8155  
 ايحرفه کارشناسی *

  بیابانک و خور  خوروبیابانک  اصفهان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8156  
  ايحرفه کارشناسی *

  بیابانک و خور  خوروبیابانک  اصفهان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8157  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 شهر دره  شهردره  ایالم  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8158  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 شهر دره  شهردره  ایالم  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8159  
  ايحرفه کارشناسی *

  دشتی  دشتی  بوشهر  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8160  
  ايحرفه کارشناسی *

  دشتی  دشتی  بوشهر  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8161  
 ايحرفه کارشناسی *

  دیلم  دیلم  بوشهر  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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8162  
  ايحرفه کارشناسی *

  دیلم  دیلم  بوشهر  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8163  
  ايحرفه کارشناسی *

  کنگان  کنگان  بوشهر  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8164  
 ايحرفه کارشناسی *

  کنگان  کنگان  بوشهر  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8165  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران اسالمی تبلیغات سازمان  تهران  تهران  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8166  
  ايحرفه کارشناسی *

  ایران انفورماتیک گسترش شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8167  
  ايحرفه کارشناسی *

  ایران انفورماتیک گسترش شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8168  
  ايحرفه کارشناسی *

  طبرسی عالمه فنون و علوم  تهران  تهران  زن  30  30  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8169  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8170  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8171  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران 24 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8172  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران 49 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8173  
  ايحرفه کارشناسی *

  دانش و دین عصر آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8174  
 ايحرفه کارشناسی *

  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8175  
  ايحرفه کارشناسی *

  هادي آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8176  
 ايحرفه کارشناسی *

  3 تهران دانشگاهی جهاد  شهریار  تهران  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *
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8177  
  ايحرفه کارشناسی *

  3 تهران دانشگاهی جهاد  شهریار  تهران  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8178  
 ايحرفه کارشناسی *

 و چهارمحال  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
  لردگان  لردگان  بختیاري

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8179  
  ايحرفه کارشناسی *

 و چهارمحال  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
  لردگان  لردگان  بختیاري

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8180  
  ايحرفه کارشناسی *

  فردوس  فردوس  جنوبی خراسان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8181  
  ايحرفه کارشناسی *

  فردوس  فردوس  جنوبی خراسان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8182  
  ايحرفه کارشناسی *

  جوین صنعت و کشت شرکت  جوین  رضوي خراسان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8183  
  ايحرفه کارشناسی *

  جوین صنعت و کشت شرکت  جوین  رضوي خراسان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8184  
  ايحرفه کارشناسی *

  2 سبزوار  سبزوار  رضوي خراسان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8185  
  ايحرفه کارشناسی *

  2 سبزوار  سبزوار  رضوي خراسان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8186  
  ايحرفه کارشناسی *

  رضويخراسان واحد بازرگانی  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8187  
  ايحرفه کارشناسی *

  رضويخراسان واحد بازرگانی  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8188  
  ايحرفه کارشناسی *

  رضويخراسان صنعتی مدیریت سازمان  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8189  
  ايحرفه کارشناسی *

  رضويخراسان صنعتی مدیریت سازمان  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8190  
  ايحرفه کارشناسی *

  آزاد عالی آموزش موسسه  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
  99  رضويخراسان خوارزمی

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8191  
  ايحرفه کارشناسی *

  آزاد عالی آموزش موسسه  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
  99  رضويخراسان خوارزمی

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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8192  
  ايحرفه کارشناسی *

  کاشمر دانشگاهی جهاد  کاشمر  رضوي خراسان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8193  
  ايحرفه کارشناسی *

  کاشمر دانشگاهی جهاد  کاشمر  رضوي خراسان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8194  
  ايحرفه کارشناسی *

  بجنورد دانشگاهی جهاد  بجنورد  شمالی خراسان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8195  
 ايحرفه کارشناسی *

  بجنورد دانشگاهی جهاد  بجنورد  شمالی خراسان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8196  
  ايحرفه کارشناسی *

  بیارجمند شهرداري  بیارجمند  سمنان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
12  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8197  
  ايحرفه کارشناسی *

  بیارجمند شهرداري  بیارجمند  سمنان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
12  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8198  
  ايحرفه کارشناسی *

  )گرمسار( سمنان کشاورزي جهاد  گرمسار  سمنان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
15  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8199  
  ايحرفه کارشناسی *

  )گرمسار( سمنان کشاورزي جهاد  گرمسار  سمنان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
15  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8200  
 ايحرفه کارشناسی *

 و سیستان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
  1 زاهدان  زاهدان  بلوچستان

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8201  
 ايحرفه کارشناسی *

 و سیستان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
  1 زاهدان  زاهدان  بلوچستان

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8202  
 ايحرفه کارشناسی *

  آباده  آباده  فارس  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8203  
  ايحرفه کارشناسی *

  آباده  آباده  فارس  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8204  
  ايحرفه کارشناسی *

  ریزنی  ریزنی  فارس  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8205  
  ايحرفه کارشناسی *

  ریزنی  ریزنی  فارس  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8206  
  ايحرفه کارشناسی *

  دنده فنی خدمات  قزوین  قزوین  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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8207  
  ايحرفه کارشناسی *

  دنده فنی خدمات  قزوین  قزوین  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8208  
  ايحرفه کارشناسی *

  قم مالیاتی  قم  قم  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8209  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 سنندج  سنندج  کردستان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8210  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 سنندج  سنندج  کردستان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8211  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 قروه  قروه  کردستان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8212  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 قروه  قروه  کردستان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8213  
  ايحرفه کارشناسی *

  کهنوج  کهنوج  کرمان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
44  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8214  
  ايحرفه کارشناسی *

  کهنوج  کهنوج  کرمان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
44  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8215  
  ايحرفه کارشناسی *

  غرب آباد اسالم  غربآباداسالم  کرمانشاه  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8216  
  ايحرفه کارشناسی *

  غرب آباد اسالم  غربآباداسالم  کرمانشاه  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8217  
 ايحرفه کارشناسی *

 و کهگیلویه  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
  یاسوج دانشگاهی جهاد  یاسوج  بویراحمد

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8218  
  ايحرفه کارشناسی *

 و کهگیلویه  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
  یاسوج دانشگاهی جهاد  یاسوج  بویراحمد

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8219  
 ايحرفه کارشناسی *

  گرگان دانشگاهی جهاد  گرگان  گلستان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8220  
  ايحرفه کارشناسی *

  گرگان دانشگاهی جهاد  گرگان  گلستان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8221  
  ايحرفه کارشناسی *

  تعاونی شرکت  گرگان  گلستان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
  99  گلستان نوین فنون و علوم پیشگامان

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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8222  
  ايحرفه کارشناسی *

  تعاونی شرکت  گرگان  گلستان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
  99  گلستان نوین فنون و علوم پیشگامان

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8223  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 گرگان  گرگان  گلستان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8224  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 گرگان  گرگان  گلستان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8225  
  ايحرفه کارشناسی *

  1 الشتر  الشتر  لرستان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8226  
 ايحرفه کارشناسی *

  1 الشتر  الشتر  لرستان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8227  
 ايحرفه کارشناسی *

  2 بروجرد  بروجرد  لرستان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8228  
  ايحرفه کارشناسی *

  2 بروجرد  بروجرد  لرستان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8229  
  ايحرفه کارشناسی *

  نورآباد  نورآباد  لرستان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8230  
  ايحرفه کارشناسی *

  نورآباد  نورآباد  لرستان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8231  
 ايحرفه کارشناسی *

  بابل خشرودپی  بابل  مازندران  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8232  
  ايحرفه کارشناسی *

  بابل خشرودپی  بابل  مازندران  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8233  
  ايحرفه کارشناسی *

  بهشهر  بهشهر  مازندران  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8234  
  ايحرفه کارشناسی *

  بهشهر  بهشهر  مازندران  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8235  
  ايحرفه کارشناسی *

  خمین 1 واحد هنر و فرهنگ  خمین  مرکزي  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8236  
 ايحرفه کارشناسی *

  خمین 1 واحد هنر و فرهنگ  خمین  مرکزي  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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8237  
  ايحرفه کارشناسی *

  پارسیان  پارسیان  هرمزگان  زن  15  20  مالی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8238  
 ايحرفه کارشناسی *

  پارسیان  پارسیان  هرمزگان  مرد  15  20  مالی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8239  
  ايحرفه کارشناسی *

  شرقیآذربایجان واحد بازرگانی  تبریز  شرقی آذربایجان  زن  15  20  مالیاتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8240  
  ايحرفه کارشناسی *

  شرقیآذربایجان واحد بازرگانی  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  مالیاتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8241  
  ايحرفه کارشناسی *

  اردبیل صنعتی مدیریت سازمان  اردبیل  اردبیل  زن  15  20  مالیاتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8242  
 ايحرفه کارشناسی *

  اردبیل صنعتی مدیریت سازمان  اردبیل  اردبیل  مرد  15  20  مالیاتی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8243  
  ايحرفه کارشناسی *

  شرقی البرز سنگزغال  شاهرود  سمنان  زن  15  20  مالیاتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8244  
  ايحرفه کارشناسی *

  شرقی البرز سنگزغال  شاهرود  سمنان  مرد  15  20  مالیاتی حسابداري - حسابداري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8245  
 ايحرفه کارشناسی *

  قم مالیاتی  قم  قم  مرد  15  20  مالیاتی حسابداري - حسابداري 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8246  
  تهران واحد بازرگانی  تهران  تهران  زن  15  20  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99

8247  
  تهران واحد بازرگانی  تهران  تهران  مرد  15  20  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99

8248  
 و چهارمحال  زن  15  20  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  فارسان  فارسان  بختیاري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8249  
 و چهارمحال  مرد  15  20  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  فارسان  فارسان  بختیاري
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8250  
  رضويخراسان واحد بازرگانی  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8251  
  رضويخراسان واحد بازرگانی  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8252  
   1 نیشابور  نیشابور  رضوي خراسان  زن  15  20  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8253  
   1 نیشابور  نیشابور  رضوي خراسان  مرد  15  20  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99
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  802 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 26( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

8254  
  جاجرم  جاجرم  شمالی خراسان  زن  15  20  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8255  
  جاجرم  جاجرم  شمالی خراسان  مرد  15  20  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8256  
  2 کاووس گنبد  گنبدکاووس  گلستان  زن  15  20  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8257  
  2 کاووس گنبد  گنبدکاووس  گلستان  مرد  15  20  حسابرسی - حسابداري ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

  99  تبریز صنعتی مدیریت سازمان  تبریز  شرقی آذربایجان  زن  15  20  بورس مدیریت ايحرفه کارشناسی  8258
  99  تبریز صنعتی مدیریت سازمان  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  بورس مدیریت ايحرفه کارشناسی  8259

8260  
  ايحرفه کارشناسی *

  سیناابن تخصصی بیمارستان  تهران  تهران  زن  15  20  اشخاص بیمه ـ بیمه مدیریت
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8261  
  ايحرفه کارشناسی *

  سیناابن تخصصی بیمارستان  تهران  تهران  مرد  15  20  اشخاص بیمه ـ بیمه مدیریت
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  31  تهران استان -ایران بیمه سهامی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  اشخاص بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی  8262
  31  تهران استان -ایران بیمه سهامی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  اشخاص بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی  8263
  99  طبرسی عالمه فنون و علوم  تهران  تهران  زن  15  20  اشخاص بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی  8264
  99  طبرسی عالمه فنون و علوم  تهران  تهران  مرد  15  20  اشخاص بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی  8265
  99  گناوه بندرسازان  گناوه  بوشهر  زن  15  20  اموال بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی  8266
  99  گناوه بندرسازان  گناوه  بوشهر  مرد  15  20  اموال بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی  8267
  99  تهران واحد بازرگانی  تهران  تهران  زن  15  20  لیتمسئو بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی  8268
  99  تهران واحد بازرگانی  تهران  تهران  مرد  15  20  لیتمسئو بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی  8269
  99  2 کاووس گنبد  گنبدکاووس  گلستان  زن  15  20  لیتمسئو بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی  8270
  99  2 کاووس گنبد  گنبدکاووس  گلستان  مرد  15  20  لیتمسئو بیمه ـ بیمه مدیریت ايحرفه کارشناسی  8271

  
  803 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 27( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  45  مازندران پست  ساري  مازندران  زن  20  15 پست ايحرفه کارشناسی 8272
  45  مازندران پست  ساري  مازندران  مرد  20  15  پست ايحرفه کارشناسی  8273

  شرقیآذربایجان استان زیارت و حج  تبریز  شرقی آذربایجان  مرد  35  -  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی ●  8274
10  

  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●

  اصفهان استان زیارت و حج  اصفهان  اصفهان  مرد  100  -  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی ●  8275
10  

  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●

  بوشهر استان زیارت و حج  بوشهر  بوشهر  مرد  40  30  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی ●  8276
10  

  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●

  تهران استان زیارت و حج  تهران  تهران  مرد  150  -  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی ●  8277
10  

  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  جنوبیخراسان استان زیارت و حج  بیرجند  جنوبی خراسان  مرد  40  30  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی ●  8278
10  

  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●

  رضويخراسان استان زیارت و حج  مشهد  رضوي خراسان  مرد  70  -  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی ●  8279
10  

  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●

  خوزستان استان زیارت و حج  اهواز  خوزستان  مرد  30  -  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی ●  8280
10  

  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●

  فارس استان زیارت و حج  شیراز  فارس  مرد  50  -  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی ●  8281
10  

  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●

  قم استان زیارت و حج  قم  قم  مرد  70  -  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی ●  8282
10  

  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●

  کرمان استان زیارت و حج  کرمان  کرمان  مرد  30  -  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی ●  8283
10  

  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●

  همدان استان زیارت و حج  همدان  همدان  مرد  50  -  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی ●  8284
10  

  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●

  یزد استان زیارت و حج  یزد  یزد  مرد  60  -  زیارت و حج امور مدیریت ايحرفه کارشناسی ●  8285
10  

  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●

  15  انتنگست پاسارگاد صنعت و کشت شرکت  تنگستان  بوشهر  زن  15  20  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  8286
  15  انتنگست پاسارگاد صنعت و کشت شرکت  تنگستان  بوشهر  مرد  15  20  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  8287
  30  جنوبیخراسان استان بهزیستی  بیرجند  جنوبی خراسان  زن  15  20  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  8288
  30  جنوبیخراسان استان بهزیستی  بیرجند  جنوبی خراسان  مرد  15  20  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  8289
  15  )بجنورد( شمالیخراسان کشاورزي جهاد  بجنورد  شمالی خراسان  زن  15  20  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  8290
  15  )بجنورد( شمالیخراسان کشاورزي جهاد  بجنورد  شمالی خراسان  مرد  15  20  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  8291
  15  )دامغان( سمنان کشاورزي جهاد  دامغان  سمنان  زن  15  20  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  8292
  15  )دامغان( سمنان کشاورزي جهاد  دامغان  سمنان  مرد  15  20  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  8293
  15  )شاهرود( سمنان کشاورزي جهاد  شاهرود  سمنان  زن  15  20  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  8294
  15  )شاهرود( سمنان کشاورزي جهاد  شاهرود  سمنان  مرد  15  20  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  8295
  99  فیروزآباد فرمانداري  فیروزآباد  فارس  زن  15  20  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  8296
  99  فیروزآباد فرمانداري  فیروزآباد  فارس  مرد  15  20  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  8297
  99  کرمان استانداري  کرمان  کرمان  زن  35  -  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  8298
  99  کرمان استانداري  کرمان  کرمان  مرد  35  -  تعاون مدیریت ايحرفه کارشناسی  8299
  99  بوشهر استانداري  بوشهر  بوشهر  زن  15  20  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  8300
  99  بوشهر استانداري  بوشهر  بوشهر  مرد  15  20  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  8301

 و چهارمحال  زن  15  20  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  8302
  99  فارسان  فارسان  بختیاري

 و چهارمحال  مرد  15  20  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  8303
  99  فارسان  فارسان  بختیاري

  39  رضويخراسان استان کشاورزي بانک  مشهد  رضوي خراسان  زن  50  -  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  8305
  39  رضويخراسان استان کشاورزي بانک  مشهد  رضوي خراسان  مرد  50  -  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  8306
  39  خوزستان استان کشاورزي بانک  اهواز  خوزستان  زن  50  -  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  8307
  39  خوزستان استان کشاورزي بانک  اهواز  خوزستان  مرد  50  -  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  8308
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  39  فارس استان کشاورزي بانک  شیراز  فارس  زن  50  -  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  8309
  39  فارس استان کشاورزي بانک  شیراز  فارس  مرد  50  -  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  8310
  39  مازندران استان کشاورزي بانک  بابلسر  مازندران  زن  50  -  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  8311
  39  مازندران استان کشاورزي بانک  بابلسر  مازندران  مرد  50  -  بانک شعب مدیریت ايحرفه کارشناسی  8312

  
  804 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 28( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  گرمی  گرمی  اردبیل  زن  15  20 کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی 8313
  99  گرمی  گرمی  اردبیل  مرد  15  20  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8314
  14  اصفهان انصارالمهدي  اصفهان  اصفهان  مرد  35  30  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8315

 و چهارمحال  زن  15  20  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8316
  99  شهرکرد پیام تعاونی  شهرکرد  بختیاري

 و چهارمحال  مرد  15  20  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8317
  99  شهرکرد پیام تعاونی  شهرکرد  بختیاري

  18  رضويخراسان استان کل دادگستري  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8318
  18  رضويخراسان استان کل دادگستري  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8319

8320  
   ايحرفه کارشناسی *
  کرمان استان کل دادگستري  کرمان  کرمان  زن  35  -  کیفري امور در ارشاد - حقوق

18  
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8321  
   ايحرفه کارشناسی *
  کیفري امور در ارشاد - حقوق

  کرمان استان کل دادگستري  کرمان  کرمان  مرد  35  -
18  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  99  مالیر  مالیر  همدان  زن  15  20  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8322
  99  مالیر  مالیر  همدان  مرد  15  20  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8323
  18  همدان استان کل دادگستري  همدان  همدان  زن  15  20  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8324
  18  همدان استان کل دادگستري  همدان  همدان  مرد  15  20  کیفري امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8325
  99  1 آبادپارس  آبادپارس  اردبیل  زن  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8326
  99  1 آبادپارس  آبادپارس  اردبیل  مرد  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8327
  99  دشتی  دشتی  بوشهر  زن  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8328
  99  دشتی  دشتی  بوشهر  مرد  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8329
  99  نهبندان  نهبندان  جنوبی خراسان  زن  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8330
  99  نهبندان  نهبندان  جنوبی خراسان  مرد  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8331

8332  
   ايحرفه کارشناسی *
  مدنی امور در ارشاد - حقوق

  کرمان استان کل دادگستري  کرمان  کرمان  زن  35  -
18  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8333  
   ايحرفه کارشناسی *
  مدنی امور در ارشاد - حقوق

  کرمان استان کل دادگستري  کرمان  کرمان  مرد  35  -
18  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  99  غرب آباد اسالم  غربآباداسالم  کرمانشاه  زن  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8334
  99  غرب آباد اسالم  غربآباداسالم  کرمانشاه  مرد  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8335
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

 و کهگیلویه  زن  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8336
  99  1 یاسوج  یاسوج  بویراحمد

 و کهگیلویه  مرد  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8337
  99  1 یاسوج  یاسوج  بویراحمد

  18  گلستان استان کل دادگستري  گرگان  گلستان  زن  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8338
  18  گلستان استان کل دادگستري  گرگان  گلستان  مرد  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8339
  99  مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ  نوشهر  مازندران  زن  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8340
  99  مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ  نوشهر  مازندران  مرد  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8341
  18  همدان استان کل دادگستري  همدان  همدان  زن  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8342
  18  همدان استان کل دادگستري  همدان  همدان  مرد  15  20  مدنی امور در ارشاد - حقوق ايحرفه کارشناسی  8343

8344  
  داش تیکمه شهریار استاد  داشتیکمه  شرقی آذربایجان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8345  
  داش تیکمه شهریار استاد  داشتیکمه  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8346  
  بوکان  بوکان  غربی آذربایجان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8347  
  بوکان  بوکان  غربی آذربایجان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8348  
  )تکاب( دهخدا  تکاب  غربی آذربایجان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8349  
  )تکاب( دهخدا  تکاب  غربی آذربایجان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8350  
  میاندوآب  میاندوآب  غربی آذربایجان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8351  
  میاندوآب  میاندوآب  غربی آذربایجان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8352  
  1 آبادپارس  آبادپارس  اردبیل  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8353  
  1 آبادپارس  آبادپارس  اردبیل  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8354  
  اصفهان استان هايشهرداري  اصفهان  اصفهان  زن  35  -  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  12

8355  
  اصفهان استان هايشهرداري  اصفهان  اصفهان  مرد  35  -  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  12

8356  
  مبارکه  مبارکه  اصفهان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  16

8357  
  مبارکه  مبارکه  اصفهان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  16

  99  آبدانان  آبدانان  ایالم  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *  8358
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8359  
  آبدانان  آبدانان  ایالم  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

8360  
  2 ایالم  ایالم  ایالم  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8361  
  2 ایالم  ایالم  ایالم  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8362  
  دیلم  دیلم  بوشهر  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8363  
  دیلم  دیلم  بوشهر  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8364  
  تهران امالك مشاورین صنف اتحادیه  تهران  تهران  زن  20  15  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  22

8365  
  تهران امالك مشاورین صنف اتحادیه  تهران  تهران  مرد  20  15  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  22

8366  
  تهران 54 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99

8367  
  چناران  چناران  رضوي خراسان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8368  
  چناران  چناران  رضوي خراسان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8369  
  قوچان  قوچان  رضوي خراسان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8370  
  قوچان  قوچان  رضوي خراسان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8371  
  مشهد شهرداري  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  12

8372  
  مشهد شهرداري  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  12

8373  
  رضويخراسان انتظامی نیروي  مشهد  رضوي خراسان  زن  20  -  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  21

8374  
  رضويخراسان انتظامی نیروي  مشهد  رضوي خراسان  مرد  40  -  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  21

8375  
  شیروان  شیروان  شمالی خراسان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8376  
  شیروان  شیروان  شمالی خراسان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8377  
  آباده  آباده  فارس  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8378  
  آباده  آباده  فارس  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

8379  
 صنعتی شهرك  قزوین  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  قزوین واحد کارگر خانه  البرز
11  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8380  
 صنعتی شهرك  قزوین  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  قزوین واحد کارگر خانه  البرز
11  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8381  
  قم شهرداري  قم  قم  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  12

8382  
  1 قروه  قروه  کردستان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8383  
  1 قروه  قروه  کردستان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8384  
  کرمان واحد کارگر خانه  کرمان  کرمان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  11

8385  
  کرمان واحد کارگر خانه  کرمان  کرمان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  11

8386  
  کرمانشاه استان کل دادگستري  کرمانشاه  کرمانشاه  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  18

8387  
  کرمانشاه استان کل دادگستري  کرمانشاه  کرمانشاه  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  18

8388  
 و کهگیلویه  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  1 یاسوج  یاسوج  بویراحمد
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8389  
 و کهگیلویه  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  1 یاسوج  یاسوج  بویراحمد
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8390  
  دورود  دورود  لرستان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8391  
  دورود  دورود  لرستان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8392  
  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ  آمل  مازندران  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8393  
  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ  آمل  مازندران  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8394  
  بهشهر  بهشهر  مازندران  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8395  
  بهشهر  بهشهر  مازندران  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

   تعاونی شرکت  تنکابن  مازندران  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *  8396
  99  تنکابن شمال سبز مهستان تولیدي

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8397  
   تعاونی شرکت  تنکابن  مازندران  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  99  تنکابن شمال سبز مهستان تولیدي
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

8398  
  )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ  بندرلنگه  هرمزگان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8399  
  )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ  بندرلنگه  هرمزگان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8400  
  پارسیان  پارسیان  هرمزگان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8401  
  پارسیان  پارسیان  هرمزگان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8402  
  مالیر  مالیر  همدان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8403  
  مالیر  مالیر  همدان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8404  
  همدان استان کل دادگستري  همدان  همدان  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  18

8405  
  همدان استان کل دادگستري  همدان  همدان  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  18

8406  
  میبد  میبد  یزد  زن  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8407  
  میبد  میبد  یزد  مرد  15  20  ثبتی حقوق - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

8408  
 در قضایی دستیاري - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  علویجه  علویجه  اصفهان  زن  15  20  مدنی امور
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8409  
 در قضایی دستیاري - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  علویجه  علویجه  اصفهان  مرد  15  20  مدنی امور
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8410  
 در قضایی دستیاري - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  تهران 54 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  مدنی امور
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8411  
 در قضایی دستیاري - حقوق ايحرفه کارشناسی *

 و سیستان  زن  15  20  مدنی امور
  زاهدان دانشگاهی جهاد  زاهدان  بلوچستان

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8412  
 در قضایی دستیاري - حقوق ايحرفه کارشناسی *

 و سیستان  مرد  15  20  مدنی امور
  زاهدان دانشگاهی جهاد  زاهدان  بلوچستان

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8413  
 در قضایی دستیاري - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  بافق  بافق  یزد  زن  15  20  مدنی امور
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8414  
 در قضایی دستیاري - حقوق ايحرفه کارشناسی *

  بافق  بافق  یزد  مرد  15  20  مدنی امور
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8415  
  بوشهر استان کل دادگستري  بوشهر  بوشهر  زن  15  20  اداري حقوق ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  18
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

8416  
  بوشهر استان کل دادگستري  بوشهر  بوشهر  مرد  15  20  اداري حقوق ايحرفه کارشناسی *

18  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8417  
  تهران 54 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  اداري حقوق ايحرفه کارشناسی *

99  
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

8418  
  همدان استان کل دادگستري  همدان  همدان  زن  15  20  اداري حقوق ايحرفه کارشناسی *

18  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

8419  
  همدان استان کل دادگستري  همدان  همدان  مرد  15  20  اداري حقوق ايحرفه کارشناسی *

18  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

  46  )همدان( هازندان سازمان  همدان  همدان  زن  15  20  قضایی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8420
  46  )همدان( هازندان سازمان  همدان  همدان  مرد  15  20  قضایی مددکاري ايحرفه کارشناسی  8421

  
  805 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 29( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  تهران استانداري پژوهشی و آموزشی  تهران  تهران  زن  30  - بزرگساالن آموزش ايحرفه کارشناسی 8422
  99  تهران استانداري پژوهشی و آموزشی  تهران  تهران  مرد  30  -  بزرگساالن آموزش ايحرفه کارشناسی  8423
  99  )تهران( زندگی آیین پیشتازان تعاونی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  بزرگساالن آموزش ايحرفه کارشناسی  8424
  99  )تهران( زندگی آیین پیشتازان تعاونی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  بزرگساالن آموزش ايحرفه کارشناسی  8425
  35  )تهران( سپاه زمینی نیروي صابرین  تهران  تهران  مرد  35  -  بزرگساالن آموزش ايحرفه کارشناسی  8426
  99  تهران 31 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  بزرگساالن آموزش ايحرفه کارشناسی  8427
  99  )تکاب( دهخدا  تکاب  غربی آذربایجان  زن  15  30  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8428
  99  )تکاب( دهخدا  تکاب  غربی آذربایجان  مرد  15  20  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8429
  99  کنگان  کنگان  بوشهر  زن  15  20  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8430
  99  کنگان  کنگان  بوشهر  مرد  15  20  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8431
  99  )تهران( زندگی آیین پیشتازان تعاونی شرکت  تهران  تهران  زن  15  30  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8432
  12  جغتاي شهرداري  جغتاي  رضوي خراسان  زن  15  20  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8433
  12  جغتاي شهرداري  جغتاي  رضوي خراسان  مرد  15  20  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8434
  99  2 سبزوار  سبزوار  رضوي خراسان  زن  25  30  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8435
  30  رضويخراسان استان بهزیستی  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  30  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8436
  99  کاشمر دانشگاهی جهاد  کاشمر  رضوي خراسان  زن  15  20  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8437
  99  کاشمر دانشگاهی جهاد  کاشمر  رضوي خراسان  مرد  15  20  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8438
  30  کرمان استان بم بهزیستی  بم  کرمان  زن  20  30  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8439
  30  کرمان استان بهزیستی  کرمان  کرمان  زن  30  30  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8440
  30  گلستان استان کتول آبادعلی بهزیستی  آبادعلی  گلستان  زن  15  30  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8441
  99  نورآباد  نورآباد  لرستان  زن  15  20  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8442
  99  نورآباد  نورآباد  لرستان  مرد  15  20  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8443
  99  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ  آمل  مازندران  زن  15  30  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8444
  99  مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ  نوشهر  مازندران  زن  15  20  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8445
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  805 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 29( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ  نوشهر  مازندران  مرد  15  20  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8446

  هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ  بندرلنگه  هرمزگان  زن  15  20  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8447
  99  )بندرلنگه(

  هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ  بندرلنگه  هرمزگان  مرد  15  20  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8448
  99  )بندرلنگه(

  99  نهاوند  نهاوند  همدان  زن  15  20  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8449
  99  نهاوند  نهاوند  همدان  مرد  15  20  انیدبست پیش مربی تربیت ايحرفه کارشناسی  8450

  
  806 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 30( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20 ورزشی یارپزشک ايحرفه کارشناسی 8451
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  ورزشی یارپزشک ايحرفه کارشناسی  8452
  30  پرسپولیس اریکه توانبخشی شرکت  ورامین  تهران  زن  15  20  ورزشی یارپزشک ايحرفه کارشناسی  8453
  30  پرسپولیس اریکه توانبخشی شرکت  ورامین  تهران  مرد  15  20  ورزشی یارپزشک ايحرفه کارشناسی  8454
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  ورزشی تغذیه ايحرفه کارشناسی  8455
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  ورزشی تغذیه ايحرفه کارشناسی  8456
  99  خوزستان استقالل ورزشی فرهنگی باشگاه  اهواز  خوزستان  زن  15  20  ورزشی تغذیه ايحرفه کارشناسی  8457
  99  خوزستان استقالل ورزشی فرهنگی باشگاه  اهواز  خوزستان  مرد  15  20  ورزشی تغذیه ايحرفه کارشناسی  8458
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  ورزشی حقوق ايحرفه کارشناسی  8459
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  ورزشی حقوق ايحرفه کارشناسی  8460
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  ورزشی روانشناسی ايحرفه کارشناسی  8461
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  ورزشی روانشناسی ايحرفه کارشناسی  8462
  30  پرسپولیس اریکه توانبخشی شرکت  ورامین  تهران  زن  15  20  ورزشی روانشناسی ايحرفه کارشناسی  8463
  30  پرسپولیس اریکه توانبخشی شرکت  ورامین  تهران  مرد  15  20  ورزشی روانشناسی ايحرفه کارشناسی  8466

  ايحرفه کارشناسی  8467
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  ورزشی گريمجري و گویندگی

  ايحرفه کارشناسی  8468
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  ورزشی گريمجري و گویندگی

  ايحرفه کارشناسی  8469
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  پراکتیک کایرو و ورزشی ماساژ

  ايحرفه کارشناسی  8470
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  پراکتیک کایرو و ورزشی ماساژ

  ايحرفه کارشناسی  8471
  30  پرسپولیس اریکه توانبخشی شرکت  ورامین  تهران  زن  15  20  پراکتیک کایرو و ورزشی ماساژ

  ايحرفه کارشناسی  8472
  30  پرسپولیس اریکه توانبخشی شرکت  ورامین  تهران  مرد  15  20  پراکتیک کایرو و ورزشی ماساژ

  
  807 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 31( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  ايحرفه کارشناسی 8473
  28  طبیعی سوانح  تهران  تهران  مرد  15  20 حوادث و حریق از پیشگیري و حفاظت

  ايحرفه کارشناسی  8474
  12  قلعه صایین شهرداري  ابهر  زنجان  زن  15  20  حوادث و حریق از پیشگیري و حفاظت
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  807 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 31( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  ايحرفه کارشناسی  8475
  12  قلعه صایین شهرداري  ابهر  زنجان  مرد  15  20  حوادث و حریق از پیشگیري و حفاظت

   ايحرفه کارشناسی  8476
  13   زنجان استان احمرهالل  زنجان  زنجان  زن  15  20  حوادث و حریق از پیشگیري و حفاظت

   ايحرفه کارشناسی  8477
  13   زنجان استان احمرهالل  زنجان  زنجان  مرد  15  20  حوادث و حریق از پیشگیري و حفاظت

   ايحرفه کارشناسی  8478
  12  شیراز هايشهرداري  شیراز  فارس  مرد  15  20  حوادث و حریق از پیشگیري و حفاظت

  13  ایالم استان احمرهالل  ایالم  ایالم  مرد  35  30  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  8479
  13  بوشهر استان احمرهالل  بوشهر  بوشهر  زن  15  20  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  8480
  13  بوشهر استان احمرهالل  بوشهر  بوشهر  مرد  15  20  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  8481
  13  تهران استان احمرهالل  تهران  تهران  زن  15  20  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  8482
  13  تهران استان احمرهالل  تهران  تهران  مرد  15  20  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  8483
  13  خوزستان استان احمرهالل  اهواز  خوزستان  زن  15  20  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  8484
  13  خوزستان استان احمرهالل  اهواز  خوزستان  مرد  15  20  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  8485
  13  کردستان استان احمرهالل  سنندج  کردستان  زن  15  20  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  8486
  13  کردستان استان احمرهالل  سنندج  کردستان  مرد  15  20  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  8487
  12  آمل ایمنی خدمات و نشانی آتش  آمل  مازندران  زن  15  20  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  8488
  12  آمل ایمنی خدمات و نشانی آتش  آمل  مازندران  مرد  15  20  طبیعی سوانح امداد مدیریت ايحرفه کارشناسی  8489

  ايحرفه کارشناسی  8490
  13  اردبیل استان احمرهالل  اردبیل  اردبیل  زن  15  20  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت

  ايحرفه کارشناسی  8491
  13  اردبیل استان احمرهالل  اردبیل  اردبیل  مرد  15  20  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت

  ايحرفه کارشناسی  8492
  13  ایالم استان احمرهالل  ایالم  ایالم  مرد  35  30  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت

  ايحرفه کارشناسی  8493
  13  تهران استان احمرهالل  تهران  تهران  زن  15  20  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت

  ايحرفه کارشناسی  8494
  13  تهران استان احمرهالل  تهران  تهران  مرد  15  20  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت

  ايحرفه کارشناسی  8495
  13   زنجان استان احمرهالل  زنجان  زنجان  زن  15  20  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت

  ايحرفه کارشناسی  8496
  13   زنجان استان احمرهالل  زنجان  زنجان  مرد  15  20  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت

  ايحرفه کارشناسی  8497
  13  گلستان استان احمرهالل  گرگان  گلستان  زن  15  20  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت

  ايحرفه کارشناسی  8498
  13  گلستان استان احمرهالل  گرگان  گلستان  مرد  15  20  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت

  ايحرفه کارشناسی  8499
  12  آمل ایمنی خدمات و نشانی آتش  آمل  مازندران  زن  15  20  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت

  ايحرفه کارشناسی  8500
  12  آمل ایمنی خدمات و نشانی آتش  آمل  مازندران  مرد  15  20  غیرطبیعی سوانح امداد مدیریت

  13  البرز استان احمرهالل  کرج  البرز  زن  15  20  نجات و امداد عملیات مدیریت ايحرفه کارشناسی  8501
  13  البرز استان احمرهالل  کرج  البرز  مرد  15  20  نجات و امداد عملیات مدیریت ايحرفه کارشناسی  8502
  13  ایالم استان احمرهالل  ایالم  ایالم  مرد  35  30  نجات و امداد عملیات مدیریت ايحرفه کارشناسی  8503
  35  )تهران( سپاه زمینی نیروي صابرین  تهران  تهران  مرد  35  -  نجات و امداد عملیات مدیریت ايحرفه کارشناسی  8504
  99  شرقی البرز سنگزغال  شاهرود  سمنان  مرد  35  30  نجات و امداد عملیات مدیریت ايحرفه کارشناسی  8505
  13  الرستان شهرستان احمرهالل  الرستان  فارس  زن  15  20  نجات و امداد عملیات مدیریت ايحرفه کارشناسی  8506
  13  الرستان شهرستان احمرهالل  الرستان  فارس  مرد  15  20  نجات و امداد عملیات مدیریت ايحرفه کارشناسی  8507
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

   ايحرفه کارشناسی  8508
  13  مازندران استان احمرهالل  ساري  مازندران  زن  15  20  نجات و امداد عملیات مدیریت

   ايحرفه کارشناسی  8509
  13  مازندران استان احمرهالل  ساري  مازندران  مرد  15  20  نجات و امداد عملیات مدیریت

  ايحرفه کارشناسی  8510
 و چهارمحال  زن  15  20  حوادث و حریق در عملیات فرماندهی و مدیریت

  13  بختیاري و چهارمحال استان احمرهالل  شهرکرد  بختیاري

  ايحرفه کارشناسی  8511
 و چهارمحال  مرد  15  20  حوادث و حریق در عملیات فرماندهی و مدیریت

  13  بختیاري و چهارمحال استان احمرهالل  شهرکرد  بختیاري

  ايحرفه کارشناسی  8512
  13   زنجان استان احمرهالل  زنجان  زنجان  زن  15  20  حوادث و حریق در عملیات فرماندهی و مدیریت

  ايحرفه کارشناسی  8513
  13   زنجان استان احمرهالل  زنجان  زنجان  مرد  15  20  حوادث و حریق در عملیات فرماندهی و مدیریت

  ايحرفه کارشناسی  8514
  13  مازندران استان احمرهالل  ساري  مازندران  زن  15  20  حوادث و حریق در عملیات فرماندهی و مدیریت

  ايحرفه کارشناسی  8515
  13  مازندران استان احمرهالل  ساري  مازندران  مرد  15  20  حوادث و حریق در عملیات فرماندهی و مدیریت

  
  808 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 32( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

8516 
  شیرازي صیاد شهید  تهران  تهران  مرد  50  - نظامی اطالعات ايحرفه کارشناسی ●

34  
  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●

  35  )تهران( سپاه زمینی نیروي صابرین  تهران  تهران  مرد  35  -  اطالعات حفاظت مدیریت ايحرفه کارشناسی  8517

  هوادریا مجتمع  شیراز  فارس  مرد  40  -  اطالعات حفاظت مدیریت ايحرفه کارشناسی ●  8518
14  

  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●

  
  809 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 33( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  تیبا زیبایی دانش تعاونی شرکت  تهران  تهران  زن  30  30 زنانه پیرایش ايحرفه کارشناسی 8519
  99  تیبا زیبایی دانش تعاونی شرکت  تهران  تهران  مرد  30  30  مردانه پیرایش ايحرفه کارشناسی  8520

  
  810 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 34( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

   اقتصادي ویژه منطقه سازمان  عسلویه  بوشهر  مرد  30  20 بنادر لجستیک مدیریت ايحرفه کارشناسی 8521
  19  پارس انرژي

  99  گناوه بندرسازان  گناوه  بوشهر  زن  15  20  بنادر لجستیک مدیریت ايحرفه کارشناسی  8522
  99  گناوه بندرسازان  گناوه  بوشهر  مرد  15  20  بنادر لجستیک مدیریت ايحرفه کارشناسی  8523
  99  فارس خلیج شرکت  ماهشهر بندر  خوزستان  زن  15  20  بنادر لجستیک مدیریت ايحرفه کارشناسی  8524
  99  فارس خلیج شرکت  ماهشهر بندر  خوزستان  مرد  15  20  بنادر لجستیک مدیریت ايحرفه کارشناسی  8525

 و سیستان  زن  15  20  بنادر لجستیک مدیریت ايحرفه کارشناسی  8526
  99  چابهار  چابهار  بلوچستان

 و سیستان  مرد  15  20  بنادر لجستیک مدیریت ايحرفه کارشناسی  8527
  99  چابهار  چابهار  بلوچستان
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  810 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 34( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ  بندرلنگه  هرمزگان  مرد  30  30  بنادر لجستیک مدیریت ايحرفه کارشناسی  8528
  

  901 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 35( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

   ايحرفه کارشناسی 9001
  99  دشتی  دشتی  بوشهر  زن  15  20 هنري و فرهنگی هايآموزش تکنولوژي

   ايحرفه کارشناسی  9002
  99  دشتی  دشتی  بوشهر  مرد  15  20  هنري و فرهنگی هايآموزش تکنولوژي

   ايحرفه کارشناسی  9003
  99  تهران 7فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  مرد  35  30  هنري و فرهنگی هايآموزش تکنولوژي

   ايحرفه کارشناسی  9004
  99  رضويخراسان 1 واحد هنر و فرهنگ  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  هنري و فرهنگی هايآموزش تکنولوژي

   ايحرفه کارشناسی  9005
  99  رضويخراسان 1 واحد هنر و فرهنگ  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  هنري و فرهنگی هايآموزش تکنولوژي

  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9006
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  99  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9007
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  تهران 14 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  35  -  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9008
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  99  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9009
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9010
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  99  تهران 32 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9011
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  99  تهران 34 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9012
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9013
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9014  
  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99

  99  تهران 49 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9015
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  99  شرق یکدانه شرکت  قوچان  رضوي خراسان  زن  15  20  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9016
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

  99  شرق یکدانه شرکت  قوچان  رضوي خراسان  مرد  15  20  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9017
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

  اهواز خبر  اهواز  خوزستان  زن  15  20  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9018
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

  اهواز خبر  اهواز  خوزستان  مرد  15  20  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9019
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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  901 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 35( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

9020  
  3 گرگان  گرگان  گلستان  زن  15  20  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9021  
  3 گرگان  گرگان  گلستان  مرد  15  20  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9022  
  خمین 1 واحد هنر و فرهنگ  خمین  مرکزي  زن  15  20  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

9023  
  خمین 1 واحد هنر و فرهنگ  خمین  مرکزي  مرد  15  20  الکترونیک - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

9024  
  زالبر استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره  کرج  البرز  زن  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99

9025  
  زالبر استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره  کرج  البرز  مرد  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99

9026  
  تهران 7فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  مرد  35  30  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99

9027  
  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99

9028  
  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99

  99  تهران 14 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9029
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99  تهران 15 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9030

9031  
  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99

9032  
  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99

9033  
  تهران 26 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99  تهران 29 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9034

  99  تهران 34 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9035
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  99  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9036
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9037

  99  تهران 44 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9038
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  99  تهران 55 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9039
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99  پاسارگاد  پاسارگاد  فارس  زن  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *  9040
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  901 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 35( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

9041  
  پاسارگاد  پاسارگاد  فارس  مرد  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

9042  
  شیراز خبر  شیراز  فارس  زن  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

9043  
  شیراز خبر  شیراز  فارس  مرد  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

9044  
  کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ  سنندج  کردستان  زن  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

9045  
  کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ  سنندج  کردستان  مرد  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *  99

9046  
 و کهگیلویه  زن  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  یاسوج دانشگاهی جهاد  یاسوج  بویراحمد
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9047  
 و کهگیلویه  مرد  15  20  رسانه امور - عمومی روابط ايحرفه کارشناسی *

  یاسوج دانشگاهی جهاد  یاسوج  بویراحمد
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9048  
   ايحرفه کارشناسی *

  1 ایالم  ایالم  ایالم  زن  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9049  
   ايحرفه کارشناسی *

  1 ایالم  ایالم  ایالم  مرد  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9050  
   ايحرفه کارشناسی *

  پارس انرژي اقتصادي ویژه منطقه سازمان  عسلویه  بوشهر  زن  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
19  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9051  
   ايحرفه کارشناسی *

  پارس انرژي اقتصادي ویژه منطقه سازمان  عسلویه  بوشهر  مرد  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
19  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9052  
   ايحرفه کارشناسی *

  کنگان  کنگان  بوشهر  زن  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9053  
   ايحرفه کارشناسی *

  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
  کنگان  کنگان  بوشهر  مرد  15  20

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9054  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 11 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9055  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران 15 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط 
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9056  
   ايحرفه کارشناسی *

  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20

99  
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *
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9057  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9058  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 20 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  40  25  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9059  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 26 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9060  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 29 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9061  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 31 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9062  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 34 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9063  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 35 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9064  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9065  
  ايحرفه کارشناسی *

  99  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط 
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9066  
  ايحرفه کارشناسی *

  99  سرخس  سرخس  رضوي خراسان  زن  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط 
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9067  
  ايحرفه کارشناسی *

  99  سرخس  سرخس  رضوي خراسان  مرد  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط 
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9068  
  ايحرفه کارشناسی *

  99  خبرنگاران  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط 
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9069  
  ايحرفه کارشناسی *

  99  خبرنگاران  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط 
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9070  
  ايحرفه کارشناسی *

  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط 
  رضويخراسان 2 واحد هنر و فرهنگ  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9071  
  ايحرفه کارشناسی *

  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط 
  رضويخراسان 2 واحد هنر و فرهنگ  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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9072  
   ايحرفه کارشناسی *

  بیارجمند شهرداري  بیارجمند  سمنان  زن  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
12  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9073  
  ايحرفه کارشناسی *

  بیارجمند شهرداري  بیارجمند  سمنان  مرد  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط 
12  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9074  
  ايحرفه کارشناسی *

 و سیستان  زن  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط 
  زاهدان دانشگاهی جهاد  زاهدان  بلوچستان

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9075  
  ايحرفه کارشناسی *

 و سیستان  مرد  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط 
  زاهدان دانشگاهی جهاد  زاهدان  بلوچستان

99  
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9076  
  ايحرفه کارشناسی *

  لرستان 1 واحد هنر و فرهنگ  کوهدشت  لرستان  زن  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9077  
   ايحرفه کارشناسی *

  لرستان 1 واحد هنر و فرهنگ  کوهدشت  لرستان  مرد  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9078  
  ايحرفه کارشناسی *

  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ  آمل  مازندران  زن  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9079  
  ايحرفه کارشناسی *

  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ  آمل  مازندران  مرد  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9080  
  ايحرفه کارشناسی *

  میبد خبر  میبد  یزد  زن  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9081  
   ايحرفه کارشناسی *

  میبد خبر  میبد  یزد  مرد  15  20  افکارسنجی و اجتماعی رفتار - عمومی روابط
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

  99  تهران 7فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  مرد  35  30  یرساناطالع و کتابداري علوم ايحرفه کارشناسی  9082
  99  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ  آمل  مازندران  زن  15  20  یرساناطالع و کتابداري علوم ايحرفه کارشناسی  9083
  99  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ  آمل  مازندران  مرد  15  20  یرساناطالع و کتابداري علوم ايحرفه کارشناسی  9084
  99  مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ  ساري  مازندران  زن  15  20  یرساناطالع و کتابداري علوم ايحرفه کارشناسی  9085
  99  مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ  ساري  مازندران  مرد  15  20  یرساناطالع و کتابداري علوم ايحرفه کارشناسی  9086
  99  تهران 7فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  مرد  35  30  مدارك و اسناد مدیریت ايحرفه کارشناسی  9087

9088  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 7فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  مرد  35  30  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9089  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9090  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *
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  شاغل  آزاد  اشتغال

9091  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران 26 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9092  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9093  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9094  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 47 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9095  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 54 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9096  
  ايحرفه کارشناسی *

  کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ  سنندج  کردستان  زن  15  20  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9097  
   ايحرفه کارشناسی *

  کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ  سنندج  کردستان  مرد  15  20  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9098  
   ايحرفه کارشناسی *

  مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ  نوشهر  مازندران  زن  15  20  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9099  
  ايحرفه کارشناسی *

  مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ  نوشهر  مازندران  مرد  15  20  فرهنگی ارزیابی - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

  - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  9100
  99  تهران 20 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  40  25  هاجشنواره و هاهمایش امور 

   - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  9101
  99  تهران 26 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  هاجشنواره و هاهمایش امور

   - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  9102
  99  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  هاجشنواره و هاهمایش امور

  - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  9103
  99  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  هاجشنواره و هاهمایش امور

  - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  9104
  99  1 گرگان  گرگان  گلستان  زن  15  20  هاجشنواره و هاهمایش امور 

  - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  9105
  99  1 گرگان  گرگان  گلستان  مرد  15  20  هاجشنواره و هاهمایش امور

9106  
   ايحرفه کارشناسی *

  زالبر استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره  کرج  البرز  زن  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9107  
   ايحرفه کارشناسی *

  زالبر استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره  کرج  البرز  مرد  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9108  
   ايحرفه کارشناسی *

  2 ایالم  ایالم  ایالم  زن  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

9109  
   ايحرفه کارشناسی *

  2 ایالم  ایالم  ایالم  مرد  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9110  
  ايحرفه کارشناسی *

  دهلران  دهلران  ایالم  زن  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9111  
  ايحرفه کارشناسی *

  دهلران  دهلران  ایالم  مرد  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9112  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران اسالمی تبلیغات سازمان  تهران  تهران  زن  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9113  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران اسالمی تبلیغات سازمان  تهران  تهران  مرد  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9114  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 7 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  35  30  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9115  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 11 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9116  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9117  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9118  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 14 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9119  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9120  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9121  
   ايحرفه کارشناسی *

  99  تهران 20 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  40  25  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9122  
   ايحرفه کارشناسی *

  99  تهران 31 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9123  
   ايحرفه کارشناسی *

  99  تهران 34 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9124  
  ايحرفه کارشناسی *

  99  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت 
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *
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کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

9125  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9126  
   ايحرفه کارشناسی *

  تهران 47 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9127  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران 54 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9128  
  ايحرفه کارشناسی *

  تهران 55 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9129  
   ايحرفه کارشناسی *

 عصر نوآوران آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  30  30  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
  99  دانش

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9130  
   ايحرفه کارشناسی *

  سرخس  سرخس  رضوي خراسان  زن  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9131  
   ايحرفه کارشناسی *

  سرخس  سرخس  رضوي خراسان  مرد  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9132  
  ايحرفه کارشناسی *●

 تانآس پشتیبانی و مدیریت توسعه، معاونت  مشهد  رضوي خراسان  مرد  30  -  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت 
  41  رضوي قدس

  کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد. این شدگانپذیرفته از ●
  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل* 

9133  
   ايحرفه کارشناسی *

  قزوین استان ایثارگران امور و شهید بنیاد  قزوین  قزوین  زن  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
24  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9134  
  ايحرفه کارشناسی *

  قزوین استان ایثارگران امور و شهید بنیاد  قزوین  قزوین  مرد  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت 
24  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9135  
   ايحرفه کارشناسی *

  کرمان واحد هنري حوزه  کرمان  کرمان  زن  15  30  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9136  
   ايحرفه کارشناسی *

  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ  آمل  مازندران  زن  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9137  
   ايحرفه کارشناسی *

  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ  آمل  مازندران  مرد  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9138  
   ايحرفه کارشناسی *

  مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ  محمودآباد  مازندران  زن  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9139  
  ايحرفه کارشناسی *

  مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ  محمودآباد  مازندران  مرد  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

9140  
   ايحرفه کارشناسی *

  مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ  نوشهر  مازندران  زن  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9141  
  ايحرفه کارشناسی *

  مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ  نوشهر  مازندران  مرد  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9142  
   ايحرفه کارشناسی *

  اراك 1 واحد هنر و فرهنگ  اراك  مرکزي  زن  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9143  
   ايحرفه کارشناسی *

  اراك 1 واحد هنر و فرهنگ  اراك  مرکزي  مرد  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9144  
  ايحرفه کارشناسی *

  میناب  میناب  هرمزگان  زن  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت 
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9145  
  ايحرفه کارشناسی *

  میناب  میناب  هرمزگان  مرد  15  20  فرهنگی ریزيبرنامه - فرهنگی امور مدیریت
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9146  
 - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی *

  تهران اسالمی تبلیغات سازمان  تهران  تهران  زن  15  20  مذهبی و قرآنی هايفعالیت ریزيبرنامه
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9147  
 - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی *

  تهران اسالمی تبلیغات سازمان  تهران  تهران  مرد  15  20  مذهبی و قرآنی هايفعالیت ریزيبرنامه
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9148  
 - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی *

  تهران 1فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  زن  15  20  مذهبی و قرآنی هايفعالیت ریزيبرنامه
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9149  
 - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی *

  تهران 1فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  مرد  15  20  مذهبی و قرآنی هايفعالیت ریزيبرنامه
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9150  
 - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی *

  مشهد دانشگاهی جهاد  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  مذهبی و قرآنی هايفعالیت ریزيبرنامه
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9151  
 - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی *

  مشهد دانشگاهی جهاد  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  مذهبی و قرآنی هايفعالیت ریزيبرنامه
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9152  
 - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی *

  قم واحد هنر و فرهنگ  قم  قم  زن  15  20  مذهبی و قرآنی هايفعالیت ریزيبرنامه
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

9153  
 - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی *

  کرمان دانشگاهی جهاد  کرمان  کرمان  زن  15  20  مذهبی و قرآنی هايفعالیت ریزيبرنامه
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *

9154  
 - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی *

  کرمان دانشگاهی جهاد  کرمان  کرمان  مرد  15  20  مذهبی و قرآنی هايفعالیت ریزيبرنامه
99  

  جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان کل *
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  901 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 35( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

 - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  9155
  26  اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان  تهران  تهران  زن  15  20  فرهنگی ارتباطات و دیپلماسی

 - فرهنگی امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  9156
  26  اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان  تهران  تهران  مرد  15  20  فرهنگی ارتباطات و دیپلماسی

  99  فردعالی شرکت  هشتگرد  البرز  زن  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9157
  99  فردعالی شرکت  هشتگرد  البرز  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9158
  99  ماکارونزر صنعتی شرکت  کرج  البرز  زن  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9159
  99  ماکارونزر صنعتی شرکت  کرج  البرز  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9160

  صنف اتحادیه  تهران  تهران  زن  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9161
  99  تهران مجالس تجهیزات و پذیرایی تاالرهاي 

   صنف اتحادیه  تهران  تهران  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9162
  99  تهران مجالس تجهیزات و پذیرایی تاالرهاي

  99  تهران 11 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9163
  99  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9164
  99  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9165
  99  تهران 23 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9166
  99  تهران 35 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9167
  99  گلرنگ صنعتی گروه  تهران  تهران  زن  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9168
  99  گلرنگ صنعتی گروه  تهران  تهران  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9169

   آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  20  30  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9170
  99  امیرکبیر فناوري و مدیریت

 و چهارمحال  زن  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9171
  99  شهرکرد پیام تعاونی  شهرکرد  بختیاري

 و چهارمحال  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9172
  99  شهرکرد پیام تعاونی  شهرکرد  بختیاري

  99  شرق یکدانه شرکت  قوچان  رضوي خراسان  زن  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9173
  99  شرق یکدانه شرکت  قوچان  رضوي خراسان  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9174

 صنعتی شهرك  قزوین  زن  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9175
  99  مهرام صنعتی شرکت  البرز

 صنعتی شهرك  قزوین  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9176
  99  مهرام صنعتی شرکت  البرز

  قم واحد هنر و فرهنگ  قم  قم  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی *  9177
  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99

  99  کردستان استان بازرگانی سازمان  سنندج  کردستان  زن  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9178
  99  کردستان استان بازرگانی سازمان  سنندج  کردستان  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9179
  99  1 قروه  قروه  کردستان  زن  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9180
  99  1 قروه  قروه  کردستان  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9181
  99  کرمان استان بازرگانی سازمان  کرمان  کرمان  زن  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9182
  99  کرمان استان بازرگانی سازمان  کرمان  کرمان  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9183
  99  3 گرگان  گرگان  گلستان  زن  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9184
  99  3 گرگان  گرگان  گلستان  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9185
  99  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ  آمل  مازندران  زن  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9186
  99  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ  آمل  مازندران  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9187
  99  بهشهر  بهشهر  مازندران  زن  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9188
  99  بهشهر  بهشهر  مازندران  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9189
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  901 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 35( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  بندرعباس دانشگاهی جهاد  عباسبندر  هرمزگان  زن  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9190
  99  بندرعباس دانشگاهی جهاد  عباسبندر  هرمزگان  مرد  15  20  تجاري تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9191
  99  کنگان  کنگان  بوشهر  زن  15  20  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9192
  99  کنگان  کنگان  بوشهر  مرد  15  20  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9193
  99  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9194
  99  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9195
  99  تهران 20 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  40  25  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9196
  99  تهران 31 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9197
  99  رضويخراسان 2 واحد هنر و فرهنگ  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9198
  99  رضويخراسان 2 واحد هنر و فرهنگ  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9199
  99  شیراز خبر  شیراز  فارس  زن  15  20  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9200
  99  شیراز خبر  شیراز  فارس  مرد  15  20  فرهنگی تبلیغات مدیریت ايحرفه کارشناسی  9201

   تعاونی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  کودك هنر مربی ايحرفه کارشناسی  9202
  99  )تهران( زندگی آیین پیشتازان

   تعاونی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  کودك هنر مربی ايحرفه کارشناسی  9203
  99  )تهران( زندگی آیین پیشتازان

  99  تهران 23 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  کودك هنر مربی ايحرفه کارشناسی  9204
  

  902 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هاي رشته عناوین و محل رشته کد): 36( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

   ايحرفه کارشناسی 9205
  99  تهران 7فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  مرد  35  30 )انگلیسی زبان به( اسالمی علوم مبلغ تربیت

   ايحرفه کارشناسی  9206
  99  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  )انگلیسی زبان به( اسالمی علوم مبلغ تربیت

   ايحرفه کارشناسی  9207
  99  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  )انگلیسی زبان به( اسالمی علوم مبلغ تربیت

  99  کنگان  کنگان  بوشهر  زن  15  20  کریم قرآن مبلغ تربیت ايحرفه کارشناسی  9208
  99  کنگان  کنگان  بوشهر  مرد  15  20  کریم قرآن مبلغ تربیت ايحرفه کارشناسی  9209
  99  تهران 29 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  کریم قرآن مبلغ تربیت ايحرفه کارشناسی  9210
  99  کرمان واحد هنري حوزه  کرمان  کرمان  زن  15  30  کریم قرآن مبلغ تربیت ايحرفه کارشناسی  9211
  99  میناب  میناب  هرمزگان  زن  15  20  کریم قرآن مبلغ تربیت ايحرفه کارشناسی  9212
  99  میناب  میناب  هرمزگان  مرد  15  20  کریم قرآن مبلغ تربیت ايحرفه کارشناسی  9213
  99  یزد االئمه جواد  یزد  یزد  زن  15  20  کریم قرآن مبلغ تربیت ايحرفه کارشناسی  9214
  99  یزد االئمه جواد  یزد  یزد  مرد  15  20  کریم قرآن مبلغ تربیت ايحرفه کارشناسی  9215

  
  903 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی ايهرشته عناوین و محل رشته کد): 37( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  تهران 30 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30 سازيآماده و طراحی - چاپ ايحرفه کارشناسی 9216
  99  تهران 30 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  چاپ امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  9217
  99  تهران 30 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  نشر امور مدیریت ايحرفه کارشناسی  9218
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  904 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 38( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

9219 
   ايحرفه کارشناسی

 فرهنگی و اجتماعی - خبرنگاري
  99  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20

   ايحرفه کارشناسی  9220
  99  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  فرهنگی و اجتماعی - خبرنگاري

   ايحرفه کارشناسی  9221
  99  شیراز خبر  شیراز  فارس  زن  15  20  فرهنگی و اجتماعی - خبرنگاري

   ايحرفه کارشناسی  9222
  99  شیراز خبر  شیراز  فارس  مرد  15  20  فرهنگی و اجتماعی - خبرنگاري

  99  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  صادياقت و سیاسی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی  9223
  99  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  صادياقت و سیاسی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی  9224
  99  خبرنگاران  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  صادياقت و سیاسی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی  9225
  99  خبرنگاران  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  صادياقت و سیاسی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی  9226
  99  اهواز خبر  اهواز  خوزستان  زن  15  20  صادياقت و سیاسی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی  9227
  99  اهواز خبر  اهواز  خوزستان  مرد  15  20  صادياقت و سیاسی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی  9228
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  ورزشی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی  9229
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  ورزشی - خبرنگاري ايحرفه کارشناسی  9230

  
  905 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 39( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  تهران 37 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30 ایرانی آشپزي - آشپزي ايحرفه کارشناسی 9231
  37  هما هايهتل گروه  تهران  تهران  زن  15  20  ایرانی آشپزي - آشپزي ايحرفه کارشناسی  9232
  37  هما هايهتل گروه  تهران  تهران  مرد  15  20  ایرانی آشپزي - آشپزي ايحرفه کارشناسی  9233
  37  هما هايهتل گروه  تهران  تهران  زن  15  20  ملل آشپزي - آشپزي ايحرفه کارشناسی  9234
  37  هما هايهتل گروه  تهران  تهران  مرد  15  20  ملل آشپزي - آشپزي ايحرفه کارشناسی  9235
  99  کاراد اندیشه تالشگران شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9236
  99  کاراد اندیشه تالشگران شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9237
  99  3 تهران جهانگردي صنعت  تهران  تهران  زن  15  20  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9238
  99  3 تهران جهانگردي صنعت  تهران  تهران  مرد  15  20  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9239
  99  تهران 33 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  25  30  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9240
  99  تهران 37 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9241
  37  هما هايهتل گروه  تهران  تهران  زن  15  20  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9242
  37  هما هايهتل گروه  تهران  تهران  مرد  15  20  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9243
  99  مشهد دانشگاهی جهاد  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9244
  99  مشهد دانشگاهی جهاد  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9245
  42  پردیسان جهانگردي و هتلداري  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9246
  42  پردیسان جهانگردي و هتلداري  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9247

 و سیستان  زن  15  20  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9248
  99  چابهار  چابهار  بلوچستان

 و سیستان  مرد  15  20  گردشگري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9249
  99  چابهار  چابهار  بلوچستان



125 

  905 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 39( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  کاراد اندیشه تالشگران شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  هتلداري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9250
  99  کاراد اندیشه تالشگران شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  هتلداري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9251
  99  تهران 33 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  25  30  هتلداري مدیریت ايحرفه کارشناسی  9252

  
  906 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 40( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

 جواهر، طال، سازندگان و فروشندگان اتحادیه  تهران  تهران  زن  15  20 زیورآالت طراحی ايحرفه کارشناسی 9253
  23  تهران صراف و سکه نقره،

 جواهر، طال، سازندگان و فروشندگان اتحادیه  تهران  تهران  مرد  15  20  زیورآالت طراحی ايحرفه کارشناسی  9254
  23  تهران صراف و سکه نقره،

  99  سپهر ایران فرش تولیدي شرکت  اصفهان  اصفهان  زن  15  20  بازاریابی و ارزیابی - فرش ايحرفه کارشناسی  9255
  99  سپهر ایران فرش تولیدي شرکت  اصفهان  اصفهان  مرد  15  20  بازاریابی و ارزیابی - فرش ايحرفه کارشناسی  9256
  99  رضويخراسان واحد بازرگانی  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  بازاریابی و ارزیابی - فرش ايحرفه کارشناسی  9257
  99  رضويخراسان واحد بازرگانی  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  بازاریابی و ارزیابی - فرش ايحرفه کارشناسی  9258
  99  )شیراز( فارس واحد بازرگانی  شیراز  فارس  زن  15  20  بازاریابی و ارزیابی - فرش ايحرفه کارشناسی  9259
  99  )شیراز( فارس واحد بازرگانی  شیراز  فارس  مرد  15  20  بازاریابی و ارزیابی - فرش ايحرفه کارشناسی  9260
  99  رضويخراسان واحد بازرگانی  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  رفوگري و بافت - فرش ايحرفه کارشناسی  9261
  99  رضويخراسان واحد بازرگانی  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  رفوگري و بافت - فرش ايحرفه کارشناسی  9262

   تعاونی شرکت  گرگان  گلستان  زن  15  20  رفوگري و بافت - فرش ايحرفه کارشناسی  9263
  99  گلستان نوین فنون و علوم پیشگامان

   تعاونی شرکت  گرگان  گلستان  مرد  15  20  رفوگري و بافت - فرش ايحرفه کارشناسی  9264
  99  گلستان نوین فنون و علوم پیشگامان

  99  سپهر ایران فرش تولیدي شرکت  اصفهان  اصفهان  زن  15  20  طراحی - فرش ايحرفه کارشناسی  9265
  99  سپهر ایران فرش تولیدي شرکت  اصفهان  اصفهان  مرد  15  20  طراحی - فرش ايحرفه کارشناسی  9266

  
  907 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 41( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  1 ایالم  ایالم  ایالم  زن  15  20 نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی 9267
  99  1 ایالم  ایالم  ایالم  مرد  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9268
  99  تهران 11 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9269
  99  تهران 12 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9270
  99  تهران 14 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9271
  99  تهران 15 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9272
  99  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  30  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9273
  99  تهران 20 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  30  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9274
  99  تهران 25 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9275
  99  تهران 25 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9276
  99  تهران 26 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9277
  99  تهران 29 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9278
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  907 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 41( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  تهران 30 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9279
  99  تهران 32 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9280
  99  تهران 34 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9281
  99  تهران 35 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9282
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  25  30  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9283
  99  تهران 49 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9284

   آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  30  30  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9285
  99  دانش عصر نوآوران

  99  2 بجنورد  بجنورد  شمالی خراسان  زن  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9286
  99  2 بجنورد  بجنورد  شمالی خراسان  مرد  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9287
  99  1 مرودشت  مرودشت  فارس  زن  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9288
  99  1 مرودشت  مرودشت  فارس  مرد  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9289
  99  ریزنی  ریزنی  فارس  زن  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9290
  99  ریزنی  ریزنی  فارس  مرد  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9291
  99  قم دانشگاهی جهاد  قم  قم  زن  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9292
  99  مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ  محمودآباد  مازندران  زن  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9293
  99  مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ  محمودآباد  مازندران  مرد  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9294
  99  خمین 1 واحد هنر و فرهنگ  خمین  مرکزي  زن  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9295
  99  خمین 1 واحد هنر و فرهنگ  خمین  مرکزي  مرد  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9296
  99  کیش  کیش  هرمزگان  زن  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9297
  99  کیش  کیش  هرمزگان  مرد  15  20  نشانه و پوستر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9298
  99  بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ  بوشهر  بوشهر  زن  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9299
  99  بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ  بوشهر  بوشهر  مرد  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9300
  99  تهران 1فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  زن  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9301
  99  تهران 1فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  مرد  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9302
  99  تهران 12 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9303
  99  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  30  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9304
  99  تهران 23 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9305
  99  تهران 25 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9306
  99  تهران 25 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9307
  99  تهران 30 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9308
  99  تهران 34 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9309
  99  تهران 35 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9310
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  25  30  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9311
  99  تهران 49 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9312

   آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  20  30  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9313
  99  امیرکبیر فناوري و مدیریت

   آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  30  30  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9314
  99  دانش عصر نوآوران

 و چهارمحال  زن  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9315
  99  شهرکرد پیام تعاونی  شهرکرد  بختیاري

 و چهارمحال  مرد  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9316
  99  شهرکرد پیام تعاونی  شهرکرد  بختیاري
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  907 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 41( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  1 حیدریه تربت  حیدریهتربت  رضوي خراسان  زن  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9317
  99  1 حیدریه تربت  حیدریهتربت  رضوي خراسان  مرد  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9318
  99  1 سبزوار  سبزوار  رضوي خراسان  زن  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9319
  99  1 سبزوار  سبزوار  رضوي خراسان  مرد  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9320
  99  خبرنگاران  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9321
  99  خبرنگاران  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9322
  99  2 بجنورد  بجنورد  شمالی خراسان  زن  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9323
  99  2 بجنورد  بجنورد  شمالی خراسان  مرد  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9324
  99  لرستان 1 واحد هنر و فرهنگ  کوهدشت  لرستان  زن  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9325
  99  لرستان 1 واحد هنر و فرهنگ  کوهدشت  لرستان  مرد  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9326
  99  مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ  محمودآباد  مازندران  زن  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9327
  99  مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ  محمودآباد  مازندران  مرد  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9328
  99  خمین 1 واحد هنر و فرهنگ  خمین  مرکزي  زن  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9329
  99  خمین 1 واحد هنر و فرهنگ  خمین  مرکزي  مرد  15  20  سازيتصویر - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9330
  99  تهران 1فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  زن  15  20  ديبنبسته و چاپ - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9331
  99  تهران 1فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  مرد  15  20  ديبنبسته و چاپ - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9332
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  ديبنبسته و چاپ - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9333
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  ديبنبسته و چاپ - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9334
  99  تهران 49 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  ديبنبسته و چاپ - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9335
  99  بابل 4 واحد هنر و فرهنگ  بابل  مازندران  زن  15  20  ديبنبسته و چاپ - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9336
  99  بابل 4 واحد هنر و فرهنگ  بابل  مازندران  مرد  15  20  ديبنبسته و چاپ - گرافیک ايحرفه کارشناسی  9337

  ايحرفه کارشناسی  9338
  99  1 ایالم  ایالم  ایالم  زن  15  20  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک 

  ايحرفه کارشناسی  9339
  99  1 ایالم  ایالم  ایالم  مرد  15  20  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک 

   ايحرفه کارشناسی  9340
  99  تهران 12 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک

   ايحرفه کارشناسی  9341
  99  تهران 18 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  30  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک

  ايحرفه کارشناسی  9342
  99  تهران 20 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  30  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک 

   ايحرفه کارشناسی  9343
  99  تهران 25 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک

  ايحرفه کارشناسی  9344
  99  تهران 25 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک 

   ايحرفه کارشناسی  9345
  99  تهران 26 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک

   ايحرفه کارشناسی  9346
  99  تهران 30 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک

  ايحرفه کارشناسی  9347
  99  تهران 34 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک 

   ايحرفه کارشناسی  9348
  99  تهران 44 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک

  ايحرفه کارشناسی  9349
  99  تهران 46 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک 

  ايحرفه کارشناسی  9350
  99  تهران 49 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک 
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  شاغل  آزاد  اشتغال

   ايحرفه کارشناسی  9351
   آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  30  30  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک

  99  دانش عصر نوآوران

   ايحرفه کارشناسی  9352
  99  رضويخراسان 1 واحد هنر و فرهنگ  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک

   ايحرفه کارشناسی  9353
  99  رضويخراسان 1 واحد هنر و فرهنگ  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک

  ايحرفه کارشناسی  9354
  99   1 نیشابور  نیشابور  رضوي خراسان  زن  15  20  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک 

   ايحرفه کارشناسی  9355
  99   1 نیشابور  نیشابور  رضوي خراسان  مرد  15  20  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک

   ايحرفه کارشناسی  9356
  99  2 بجنورد  بجنورد  شمالی خراسان  زن  15  20  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک

   ايحرفه کارشناسی  9357
  99  2 بجنورد  بجنورد  شمالی خراسان  مرد  15  20  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک

   ايحرفه کارشناسی  9358
  99  1 مرودشت  مرودشت  فارس  زن  15  20  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک

   ايحرفه کارشناسی  9359
  99  1 مرودشت  مرودشت  فارس  مرد  15  20  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک

9360  
  ايحرفه کارشناسی *

  قم واحد هنر و فرهنگ  قم  قم  زن  15  20  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک 
99  

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  ايحرفه کارشناسی  9361
  99  کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ  سنندج  کردستان  زن  15  20  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک 

  ايحرفه کارشناسی  9362
  99  کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ  سنندج  کردستان  مرد  15  20  محیطی و تزیینی گرافیک - گرافیک 

  99  کرمان دانشگاهی جهاد  کرمان  کرمان  زن  15  20  تاریخی بناهاي احیاء و مرمت ايحرفه کارشناسی  9363
  99  کرمان دانشگاهی جهاد  کرمان  کرمان  مرد  15  20  تاریخی بناهاي احیاء و مرمت ايحرفه کارشناسی  9364

  ايحرفه کارشناسی  9365
  99  داش تیکمه شهریار استاد  داشتیکمه  شرقی آذربایجان  زن  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري 

   ايحرفه کارشناسی  9366
  99  داش تیکمه شهریار استاد  داشتیکمه  شرقی آذربایجان  مرد  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري

  ايحرفه کارشناسی  9367
  99  ارومیه دانشگاهی جهاد  ارومیه  غربی آذربایجان  زن  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري 

   ايحرفه کارشناسی  9368
  99  ارومیه دانشگاهی جهاد  ارومیه  غربی آذربایجان  مرد  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري

   ايحرفه کارشناسی  9369
  99  پارسه رسم و طرح شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري

  ايحرفه کارشناسی  9370
  99  پارسه رسم و طرح شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري 

  ايحرفه کارشناسی  9371
  99  تهران 25 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري 

  ايحرفه کارشناسی  9372
  99  تهران 25 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري 

  ايحرفه کارشناسی  9373
  99  ساختمان نوین هايفناوري  تهران  تهران  زن  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري 

  ايحرفه کارشناسی  9374
  99  ساختمان نوین هايفناوري  تهران  تهران  مرد  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري 

  ايحرفه کارشناسی  9375
 فناوري و مدیریت آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  20  30  بیرونی محیط طراحی - معماري 

  99  امیرکبیر

   ايحرفه کارشناسی  9376
  12  ورامین شهرداري  ورامین  تهران  زن  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري

   ايحرفه کارشناسی  9377
  12  ورامین شهرداري  ورامین  تهران  مرد  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري
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   ايحرفه کارشناسی  9378
  99  چناران  چناران  رضوي خراسان  زن  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري

  ايحرفه کارشناسی  9379
  99  چناران  چناران  رضوي خراسان  مرد  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري 

  ايحرفه کارشناسی  9380
 و سیستان  زن  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري 

  99  2 زاهدان  زاهدان  بلوچستان

   ايحرفه کارشناسی  9381
 و سیستان  مرد  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري

  99  2 زاهدان  زاهدان  بلوچستان

   ايحرفه کارشناسی  9382
  12  شیراز هايشهرداري  شیراز  فارس  زن  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري

  ايحرفه کارشناسی  9383
  12  شیراز هايشهرداري  شیراز  فارس  مرد  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري 

   ايحرفه کارشناسی  9384
  99  بهشهر  بهشهر  مازندران  زن  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري

  ايحرفه کارشناسی  9385
  99  بهشهر  بهشهر  مازندران  مرد  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري 

   ايحرفه کارشناسی  9386
  99  مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ  محمودآباد  مازندران  زن  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري

  ايحرفه کارشناسی  9387
  99  مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ  محمودآباد  مازندران  مرد  15  20  بیرونی محیط طراحی - معماري 

  99  1 آبادپارس  آبادپارس  اردبیل  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9388
  99  1 آبادپارس  آبادپارس  اردبیل  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9389
  99  کرج دانشگاهی جهاد  کرج  البرز  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9390
  99  کرج دانشگاهی جهاد  کرج  البرز  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9391
  99  پارسه رسم و طرح شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9392
  99  پارسه رسم و طرح شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9393
  99  تهران 10 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9394
  99  تهران 10 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9395
  99  تهران 25 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9396
  99  تهران 25 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9397
  99  تهران 29 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9398
  99  تهران 32 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9399
  99  تهران 34 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9400
  99  تهران 47 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9401
  99  ساختمان نوین هايفناوري  تهران  تهران  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9402
  99  ساختمان نوین هايفناوري  تهران  تهران  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9403

   آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  20  30  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9404
  99  امیرکبیر فناوري و مدیریت

   آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  30  30  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9405
  99  دانش عصر نوآوران

  12  پیشوا شهرداري  ورامین  تهران  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9406
  99  2 بجنورد  بجنورد  شمالی خراسان  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9407
  99  2 بجنورد  بجنورد  شمالی خراسان  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9408
  99  کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ  سنندج  کردستان  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9409
  99  کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ  سنندج  کردستان  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9410
  11  گرگان واحد کارگر خانه  گرگان  گلستان  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9411
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  11  گرگان واحد کارگر خانه  گرگان  گلستان  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9412
  99  2 گرگان  گرگان  گلستان  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9413
  99  2 گرگان  گرگان  گلستان  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9414
  99  بهشهر  بهشهر  مازندران  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9415
  99  بهشهر  بهشهر  مازندران  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9416

   تعاونی شرکت  تنکابن  مازندران  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9417
  99  تنکابن شمال سبز مهستان تولیدي

   تعاونی شرکت  تنکابن  مازندران  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9418
  99  تنکابن شمال سبز مهستان تولیدي

  99  خمین 1 واحد هنر و فرهنگ  خمین  مرکزي  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9419
  99  خمین 1 واحد هنر و فرهنگ  خمین  مرکزي  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9420
  99  ورنیم دانشگاهی جهاد  محالت  مرکزي  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9421
  99  ورنیم دانشگاهی جهاد  محالت  مرکزي  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9422
  99  اسدآباد هنر و فرهنگ  اسدآباد  همدان  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9423
  99  اسدآباد هنر و فرهنگ  اسدآباد  همدان  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9424
  99  مالیر  مالیر  همدان  زن  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9425
  99  مالیر  مالیر  همدان  مرد  15  20  داخلی محیط طراحی - معماري ايحرفه کارشناسی  9426
  99  تهران 34 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  نقاشی - نقاشی ايحرفه کارشناسی  9427
  99  رضويخراسان 2 واحد هنر و فرهنگ  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  نقاشی - نقاشی ايحرفه کارشناسی  9428
  99  رضويخراسان 2 واحد هنر و فرهنگ  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  نقاشی - نقاشی ايحرفه کارشناسی  9429

9430  
  قم واحد هنر و فرهنگ  قم  قم  زن  15  20  نقاشی - نقاشی ايحرفه کارشناسی *

  استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *  99

  99  کرمان واحد هنري حوزه  کرمان  کرمان  زن  15  30  نقاشی - نقاشی ايحرفه کارشناسی  9431
  99  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ  آمل  مازندران  زن  15  20  نقاشی - نقاشی ايحرفه کارشناسی  9432
  99  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ  آمل  مازندران  مرد  15  20  نقاشی - نقاشی ايحرفه کارشناسی  9433

   ايحرفه کارشناسی  9434
  99  تهران 32 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  ايرایانه نقاشی - نقاشی

  99  تهران 12 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  زرنگاره و نگارگري - نقاشی ايحرفه کارشناسی  9435
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  25  30  زرنگاره و نگارگري - نقاشی ايحرفه کارشناسی  9436
  99  رضويخراسان 1 واحد هنر و فرهنگ  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  زرنگاره و نگارگري - نقاشی ايحرفه کارشناسی  9437
  99  رضويخراسان 1 واحد هنر و فرهنگ  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  زرنگاره و نگارگري - نقاشی ايحرفه کارشناسی  9438

  
  908 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 42( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

   الگوسازي و طراحی ايحرفه کارشناسی 9439
  99  )تهران( چرم  تهران  تهران  زن  15  20 مشاغل و اجتماعی لباس - پوشاك

   الگوسازي و طراحی ايحرفه کارشناسی  9440
  99  )تهران( چرم  تهران  تهران  مرد  15  20  مشاغل و اجتماعی لباس - پوشاك

   الگوسازي و طراحی ايحرفه کارشناسی  9441
  99  بروجرد پوشزاگرس شرکت  بروجرد  لرستان  زن  15  20  مشاغل و اجتماعی لباس - پوشاك

   الگوسازي و طراحی ايحرفه کارشناسی  9442
  99  بروجرد پوشزاگرس شرکت  بروجرد  لرستان  مرد  15  20  مشاغل و اجتماعی لباس - پوشاك
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  908 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 42( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

   الگوسازي و طراحی ايحرفه کارشناسی  9443
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  25  30  نوجوان و کودك لباس - پوشاك

   الگوسازي و طراحی ايحرفه کارشناسی  9444
  99  )تهران( چرم  تهران  تهران  زن  15  20  خانگی و مجلسی لباس - پوشاك

   الگوسازي و طراحی ايحرفه کارشناسی  9445
  99  )تهران( چرم  تهران  تهران  مرد  15  20  خانگی و مجلسی لباس - پوشاك

   الگوسازي و طراحی ايحرفه کارشناسی  9446
  99  تهران 11 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  خانگی و مجلسی لباس - پوشاك

   الگوسازي و طراحی ايحرفه کارشناسی  9447
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  25  30  خانگی و مجلسی لباس - پوشاك

  الگوسازي و طراحی ايحرفه کارشناسی  9448
  99  بابل 4 واحد هنر و فرهنگ  بابل  مازندران  زن  30  30  خانگی و مجلسی لباس - پوشاك 

  
  909 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 43( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  اصفهان 1 واحد هنر و فرهنگ  اصفهان  اصفهان  زن  15  20 کارگردانی - انیمیشن ايحرفه کارشناسی 9449
  99  اصفهان 1 واحد هنر و فرهنگ  اصفهان  اصفهان  مرد  15  20  کارگردانی - انیمیشن ايحرفه کارشناسی  9450

  تولیدي شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  کارگردانی - انیمیشن ايحرفه کارشناسی  9451
  99  سروش تصویري و صوتی محصوالت 

  تولیدي شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  کارگردانی - انیمیشن ايحرفه کارشناسی  9452
  99  سروش تصویري و صوتی محصوالت 

  99  تهران 12 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  کارگردانی - انیمیشن ايحرفه کارشناسی  9453
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  کارگردانی - انیمیشن ايحرفه کارشناسی  9454
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  کارگردانی - انیمیشن ايحرفه کارشناسی  9455
  99  رضويخراسان 2 واحد هنر و فرهنگ  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  کارگردانی - انیمیشن ايحرفه کارشناسی  9456
  99  رضويخراسان 2 واحد هنر و فرهنگ  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  کارگردانی - انیمیشن ايحرفه کارشناسی  9457

   تولیدي شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی  9458
  99  سروش تصویري و صوتی محصوالت

   تولیدي شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی  9459
  99  سروش تصویري و صوتی محصوالت

  99  تهران 4فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  زن  30  30  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی  9460
  99  تهران 11 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی  9461
  99  تهران 12 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی  9462
  99  تهران 46 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی  9463
  99  تهران 48 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی  9464
  99  مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ  ساري  مازندران  زن  15  20  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی  9465
  99  مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ  ساري  مازندران  مرد  15  20  فیلم تدوین - سینما ايحرفه کارشناسی  9466
  99  تهران 48 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  تصویربرداري - سینما ايحرفه کارشناسی  9467
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  سازيفیلم - سینما ايحرفه کارشناسی  9468
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  سازيفیلم - سینما ايحرفه کارشناسی  9469

  تولیدي شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  کارگردانی - سینما ايحرفه کارشناسی  9470
  99  سروش تصویري و صوتی محصوالت 

   تولیدي شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  کارگردانی - سینما ايحرفه کارشناسی  9471
  99  سروش تصویري و صوتی محصوالت

  99  تهران 11 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  کارگردانی - سینما ايحرفه کارشناسی  9472
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  909 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 43( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  کارگردانی - سینما ايحرفه کارشناسی  9473
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  کارگردانی - سینما ايحرفه کارشناسی  9474

  
  910 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 44( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -آموزش علمی مرکز   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

   ايحرفه کارشناسی 9475
  99  نهاوند آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  30  30 ایرانی آهنگسازي - موسیقی

   ايحرفه کارشناسی  9476
  99  تهران 4فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  زن  30  30  ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی

   ايحرفه کارشناسی  9477
  99  نهاوند آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  مرد  30  30  ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی

  
  911 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 45( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20 تبلیغات - عکاسی ايحرفه کارشناسی 9478
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  تبلیغات - عکاسی ايحرفه کارشناسی  9479
  99  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  خبري عکاسی ايحرفه کارشناسی  9480
  99  تهران 41 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  خبري عکاسی ايحرفه کارشناسی  9481
  99  اهواز خبر  اهواز  خوزستان  زن  15  20  خبري عکاسی ايحرفه کارشناسی  9482
  99  اهواز خبر  اهواز  خوزستان  مرد  15  20  خبري عکاسی ايحرفه کارشناسی  9483

  
  912 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 46( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

  99  تهران 7فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  مرد  35  30 انگلیسی خبر - مترجمی ايحرفه کارشناسی 9484
  99  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  انگلیسی خبر - مترجمی ايحرفه کارشناسی  9485
  99  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  انگلیسی خبر - مترجمی ايحرفه کارشناسی  9486
  99  تهران 30 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  انگلیسی خبر - مترجمی ايحرفه کارشناسی  9487
  99  تهران 32 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  انگلیسی خبر - مترجمی ايحرفه کارشناسی  9488
  99  گستر علم آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  30  30  انگلیسی خبر - مترجمی ايحرفه کارشناسی  9489
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  زن  15  20  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی  9490
  33  پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت  تهران  تهران  مرد  15  20  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی  9491
  99  تهران 7فرهنگ و هنر واحد   تهران  تهران  مرد  35  30  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی  9492
  99  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی  9493
  99  تهران 13 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی  9494
  99  تهران 15 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  30  30  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی  9495
  99  گستر علم آزاد عالی آموزش موسسه  تهران  تهران  زن  30  30  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی  9496
  99  مشهد دانشگاهی جهاد  مشهد  رضوي خراسان  زن  15  20  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی  9497
  99  مشهد دانشگاهی جهاد  مشهد  رضوي خراسان  مرد  15  20  انگلیسی همزمان مترجمی ايحرفه کارشناسی  9498
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  912 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 46( شماره جدولادامه 

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

   ايحرفه کارشناسی  9499
  99  کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ  سنندج  کردستان  زن  15  20  انگلیسی همزمان مترجمی

   ايحرفه کارشناسی  9500
  99  کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ  سنندج  کردستان  مرد  15  20  انگلیسی همزمان مترجمی

   ايحرفه کارشناسی  9501
  99  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ  آمل  مازندران  زن  15  20  انگلیسی همزمان مترجمی

   ايحرفه کارشناسی  9502
  99  مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ  آمل  مازندران  مرد  15  20  انگلیسی همزمان مترجمی

  
  913 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هايرشته عناوین و محل رشته کد): 47( شماره جدول

  رشته عنوان  کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت  پذیرش

کد   کاربردي -مرکز آموزش علمی   شهر  استان  پذیرش
  شاغل  آزاد  اشتغال

   ايحرفه کارشناسی 9503
  99  تهران 12 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30 مو پیرایش و آرایش - گریم

   ايحرفه کارشناسی  9504
   تعاونی شرکت  گرگان  گلستان  زن  15  20  مو پیرایش و آرایش - گریم

  99  گلستان نوین فنون و علوم پیشگامان

   ايحرفه کارشناسی  9505
   تعاونی شرکت  گرگان  گلستان  مرد  15  20  مو پیرایش و آرایش - گریم

  99  گلستان نوین فنون و علوم پیشگامان

  99  تهران 11 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  پردازيچهره - گریم ايحرفه کارشناسی  9506
  99  تهران 12 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  پردازيچهره - گریم ايحرفه کارشناسی  9507
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  25  30  پردازيچهره - گریم ايحرفه کارشناسی  9508
  99  تهران 12 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  30  30  ماسک - گریم ايحرفه کارشناسی  9509
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  25  30  ماسک - گریم ايحرفه کارشناسی  9510

   ايحرفه کارشناسی  9511
  99  مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ  ساري  مازندران  زن  15  20  کاربردي تئاتر - نمایشی هنرهاي

   ايحرفه کارشناسی  9512
  99  مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ  ساري  مازندران  مرد  15  20  کاربردي تئاتر - نمایشی هنرهاي

   ايحرفه کارشناسی  9513
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  زن  15  20  صحنه طراحی - نمایشی هنرهاي

  ايحرفه کارشناسی  9514
  99  تهران 38 واحد هنر و فرهنگ  تهران  تهران  مرد  15  20  صحنه طراحی - نمایشی هنرهاي 
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  اي نظام آموزش مهارتی دانشگاه کارشناسی حرفهدوره مهندسی فناوري و  دوره پذیرشراهنماي شرکت در 
  )48واحدهاي متقاضی مندرج در جدول شماره (مختص شاغلین  1392سال مهرماه کاربردي  -جامع علمی 

  »باشند.هاي این بخش نمیمحلسایر متقاضیان مجاز به انتخاب کدرشته«

  مقدمه
مهندسی  دورهدر )، 48واحدهاي متقاضی مندرج در جدول شماره ( شاغلینکاربردي با هدف توانمندسازي نیروي انسانی و افزایش توان تخصصی و مهارتی -دانشـگاه جامع علمی  

پذیرد. ضمن آرزوي موفقیت براي یکایک داوطلبان گرامی دانشجو می 1392سال مهرماه  کاربردي-آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی نظام اي کارشـناسی حرفه دوره فناوري و 
  گردد:برخی از شرایط و ضوابط شرکت در این پذیرش به شرح زیر اعالم می

  د.نمایوزشی میتشکیالتی است که با هدف توانمندسازي نیروي انسانی و افزایش توان تخصصی و مهارتی کارکنان خود، درخواست برگزاري دوره آم ) واحد متقاضی:1
  باشد.مربوط به تفکیک استان می کد زیرگروه آموزشیشامل واحد متقاضی، کد اشتغال، مرکز آموزشی، رشته تحصیلی و  )48(جدول شماره ) 2
  توانند انتخاب رشته نمایند.) می2مطابق جدول شماره ( کد زیرگروه آموزشیداوطلبان صرفا از یک ) 3
شود چنانچه مطابق تعریف شاغل و باشد، لذا به داوطلبان توصیه می) داراي تعریف شاغل، شرایط اختصاصی و کد اشتغال خاص می49ول شماره (هر واحد متقاضـی مطابق جد ) 4

  ) انتخاب نمایند.50هاي مربوط به آن واحد را از جدول شماره (محلباشند کدرشتهشرایط اختصاصی آن واحد واجد شرایط می
توانند از سهمیه شاغل مراکز آموزشی مندرج در این جدول ) تطبیق ندارد، نمی49هاي مندرج در جدول شماره (ها با تعریفکار داشته ولی شرایط آنغال بهداوطلبانی که اشـت ) 5

  گردد.تلقی می» کان لم یکن«ها شدن، قبولی آناستفاده نمایند، لذا در صورت پذیرفته
  .باشندعلمی ـ کاربردي تابع قوانین، مقررات و ضوابط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردي و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري می شدگان در مراکز آموزشکلیه پذیرفته) 6

  باشند. داشتهاین دفترچه را  )4) الی (2بایست شرایط پذیرش عمومی و اختصاصی مندرج در صفحه (داوطلبان می تذکر مهم:

   در هاهر یک از آن کد زیر گروه آموزشیتحصیلی و  ): استان، واحد متقاضی، کد اشتغال، مرکز آموزشی مجري، رشته48جدول شماره (
 1392 سال مهرماهاي مهندسی فناوري و کارشناسی حرفه هايدوره

کد  واحد متقاضی استان
کد زیر گروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی مجري اشتغال

 آموزشی

  تهران

 کاربردي  -مرکز آموزش علمی  80  امام صادق (ع)دانشگاه 
 تهران 55فرهنگ و هنر واحد 

اي مدیریت امور فرهنگی کارشناسی حرفه
 901  ریزي فرهنگیبرنامه -

 کاربردي –مرکز آموزش علمی  81  سازمان امور مالیاتی
 تهران 38فرهنگ و هنر واحد 

 اي کارشناسی حرفه
 802  حسابداري مالیاتی -حسابداري 

 کاربردي  -مرکز آموزش علمی  82  ستاد مبارزه با مواد مخدر
 شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی (تهران)

 شناسی اجتماعیاي آسیبکارشناسی حرفه
 801  پیشگیري از اعتیاد -

 83  اي رفاههاي زنجیرهشرکت فروشگاه

 کاربردي  -مرکز آموزش علمی 
 اتحادیه صنف مشاورین امالك تهران

 804  حقوق ثبتی -اي حقوق کارشناسی حرفه

 اي کارشناسی حرفه کاربردي سوانح طبیعی -مرکز آموزش علمی 
 807  حفاظت و پیشگیري از حریق و حوادث

 کاربردي  -مرکز آموزش علمی 
 تهران 13فرهنگ و هنر واحد 

 ايکارشناسی حرفه
 901  مدیریت تبلیغات تجاري 

 کاربردي  -مرکز آموزش علمی 
 تهران 18فرهنگ و هنر واحد 

 اي کارشناسی حرفه
 802  حسابداري مالی -حسابداري 

 اي کارشناسی حرفه
 901  مدیریت تبلیغات فرهنگی

 کاربردي –مرکز آموزش علمی 
 تهران 41فرهنگ و هنر واحد  

 اي کارشناسی حرفه
 901  الکترونیک -روابط عمومی 

 مهندسی فناوري  موسسه آموزش عالی آزاد هادي
 605  فناوري اطالعات -اطالعات 

 کاربردي  -مرکز آموزش علمی  84  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 تهران 10فرهنگ و هنر واحد 

 اي کارشناسی حرفه
 907  طراحی محیط داخلی -معماري 

 مهندسی فناوري 
 605  نویسی تحت وببرنامه -اطالعات 

 مهندسی فناوري 
 605  طراحی صفحات وب -اطالعات 

 605  هاي کامپیوتريمهندسی فناوري شبکه
  -مهندسی فناوري معماري 

 607  هاي فرسودهطراحی و نوسازي بافت
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   در هاهر یک از آن گروه آموزشیکد زیر تحصیلی و  ): استان، واحد متقاضی، کد اشتغال، مرکز آموزشی مجري، رشته48جدول شماره (ادامه 
 1392 اي مهرماه سالمهندسی فناوري و کارشناسی حرفه هايدوره

کد  واحد متقاضی استان
کد زیر گروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی مجري اشتغال

 آموزشی

خراسان 
 رضوي

 کاربردي  -مرکز آموزش علمی  85  آهناداره راه
 تصمیم یارتوس

 607  آهنبرداري راهبهرهمهندسی فناوري 
 مهندسی فناوري 

 607  آهنخط و ابنیه راه -عمران 
 موسسه مالی و اعتباري فردوسی

 کاربردي –مرکز آموزش علمی  86  (الزهرا سابق) 
 803  اي مدیریت شعب بانککارشناسی حرفه رضويبازرگانی واحد خراسان 

خراسان 
 شمالی

 کاربردي شیروان - مرکز آموزش علمی 87  بانک تجارت

 -اي حسابداري کارشناسی حرفه
 802  حسابداري خدمات و تولیدات صنعتی

 804  حقوق ثبتی -اي حقوق کارشناسی حرفه
 مهندسی فناوري

 605  فناوري اطالعات -اطالعات  

 مهندسی فناوري کاربردي شیروان -مرکز آموزش علمی  88  بانک توسعه تعاون
 605  فناوري اطالعات -اطالعات  

 کاربردي شیروان -مرکز آموزش علمی  89  نیروگاه 3فاز 
 -اي حسابداري کارشناسی حرفه

 802  حسابداري خدمات و تولیدات صنعتی

 804  حقوق ثبتی -اي حقوق کارشناسی حرفه

 اي کارشناسی حرفه کاربردي جاجرم -مرکز آموزش علمی  90  مجمع امور صنفی
 802  حسابرسی -حسابداري 

 سازمان آمار و فناوري  قزوین
 کاربردي  -مرکز آموزش علمی  91  اطالعات شهرداري قزوین

 کاسپین (پویش پارت سیمین)
 مهندسی فناوري

 605  فناوري اطالعات -اطالعات  

 گلستان
 اداره کل ارتباطات و فناوري 

 کاربردي –مرکز آموزش علمی  92  اطالعات استان گلستان
 2گنبد کاووس  

 مهندسی فناوري 
 605  فناوري اطالعات -اطالعات 

  واحدهاي متقاضی مندرج در جدول زیر شاغلیناستان، واحد متقاضی، تعریف شاغل، شرایط اختصاصی و کد اشتغال مختص  )49(جدول شماره 
  1392 سال مهرماهاي مهندسی فناوري و کارشناسی حرفه هايدورهدر  

 کد اشتغال تعریف شاغل و شرایط اختصاصی واحد متقاضی استان

  تهران

 80  کار باشد.گردد که در دانشگاه امام صادق (ع) مشغول بهشاغل به فردي اطالق می تعریف شاغل:  دانشگاه امام صادق (ع)
 81  گردد که از کارکنان و کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور باشد.شاغل به فردي اطالق می تعریف شاغل:  سازمان امور مالیاتی

 82 د.کار باشگردد که در دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوري مشغول بهشاغل به فردي اطالق میتعریف شاغل:  ستاد مبارزه با مواد مخدر
هاي شرکت فروشگاه

 اي رفاهزنجیره
کار وقت مشغول بهتمام یاصورت ساعتی اي رفاه بههاي زنجیرهگردد که در فروشگاهشـاغل به فردي اطالق می  تعریف شـاغل: 

 83 باشد.
وزارت فرهنگ و ارشاد 

  اسالمی
صـورت رسمی یا پیمانی با بیمه دولتی در حرفه منطبق با رشته انتخابی  گردد که بهشـاغل به فردي اطالق می  تعریف شـاغل: 

 84  کار باشد.مشغول به

خراسان 
 رضوي

آهن و سایر مشاغل مرتبط با آن (کارخانجات و خدمات) مشغول گردد که در اداره راهشاغل به فردي اطالق می تعریف شاغل:  آهن اداره راه
 85  فعالیت باشد. به

موسسه مالی و اعتباري 
 86  گردد که از کارکنان موسسه مالی و اعتباري فردوسی (الزهرا سابق) باشد.شاغل به فردي اطالق می تعریف شاغل:  فردوسی (الزهرا سابق)

خراسان 
  شمالی

  بانک تجارت
 کار و مشمول قانون کارهاي دولتی یا غیردولتی مشغول بهگردد که در یکی از بانکشـاغل به فردي اطالق می  تعریف شـاغل: 

  باشد.
  گردد.ها خارج از وقت اداري برگزار میالمقدور کالسحتی شرایط اختصاصی:

87 

  بانک توسعه تعاون
 کار و مشمول قانون کارهاي دولتی یا غیردولتی مشغول بهگردد که در یکی از بانکشـاغل به فردي اطالق می  تعریف شـاغل: 

  باشد.
  گردد.ها خارج از وقت اداري برگزار میالمقدور کالسحتی شرایط اختصاصی:

88 

  کار و مشمول قانون کار باشد.گردد که در یکی از واحدهاي صنعتی مشغول بهشاغل به فردي اطالق می تعریف شاغل:  نیروگاه 3فاز 
 89  گردد.ها خارج از وقت اداري برگزار میالمقدور کالسحتی شرایط اختصاصی:

  .کار باشدها و مجامع امور صنفی مشغول بهگردد که در صنوف مورد تایید اتحادیهشاغل به فردي اطالق می تعریف شاغل:  امور صنفی مجمع
 90  هاي شاغلین با هماهنگی مجمع خواهد بود.ساعات برگزاري کالس شرایط اختصاصی:

سازمان آمار و فناوري   قزوین
  اطالعات شهرداري قزوین

 به مدت بوده وهاي تابعه گردد که از پرسنل سازمان آمار و فناوري اطالعات و سازمانشاغل به فردي اطالق می تعریف شاغل:
  کار باشد.سال در حوزه فناوري اطالعات مشغول بهیک

  گردد.ها در خارج از ساعات اداري برگزار میکلیه کالس شرایط اختصاصی:
91 

اداره کل ارتباطات و فناوري   گلستان
  اطالعات استان گلستان

روســتایی و ادارات و  –شــهري  ICTگردد که از کارکنان دفاتر پیشــخوان دولت، شــاغل به فردي اطالق می تعریف شــاغل:
  باشد. استان گلستانهاي تابعه یا تحت نظارت اداره کل ارتباطات و فناوري اطالعات شرکت

تقسیط شهریه دانشجویان معرفی شده در  -2گردد. اداري برگزار میها خارج از وقت المقدور کالسحتی -1 شرایط اختصاصی:
  باشد.پذیر میسال تحصیلی امکانهر نیم

92 
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  )48مندرج در جدول شماره (واحدهاي متقاضی هاي مختص شاغلین کدرشته محل )50(جدول شماره 
  ».ها را ندارندسایر متقاضیان حق استفاده از این کدرشته محل «

گروه 
  آموزشی

کد زیر گروه 
  عنوان رشته  کدرشته  آموزشی

ظرفیت 
کد   مرکز آموزش علمی ـ کاربردي  شهر  استان  جنسیت  پذیرش

  شاغل  اشتغال

صنعت
  

 -مهندسی فناوري اطالعات  6580 605
 84  تهران 10فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  زن 38 نویسی تحت وببرنامه

 -اطالعات مهندسی فناوري  6581 605
 84  تهران 10فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  مرد 37 نویسی تحت وببرنامه

 -مهندسی فناوري اطالعات  6582 605
 84  تهران 10فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  زن 38 طراحی صفحات وب

 -مهندسی فناوري اطالعات  6583 605
 طراحی صفحات وب

 84  تهران 10واحد فرهنگ و هنر   تهران تهران  مرد 37

  مهندسی فناوري 6584 605
 فناوري اطالعات -اطالعات  

 83  موسسه آموزش عالی آزاد هادي  تهران تهران  زن 15

  مهندسی فناوري  6585 605
 فناوري اطالعات -اطالعات 

 83  موسسه آموزش عالی آزاد هادي  تهران تهران  مرد 15

  مهندسی فناوري 6586 605
 فناوري اطالعات -اطالعات  

خراسان   زن 30
 شمالی

 87  شیروان  شیروان

  مهندسی فناوري 6587 605
 فناوري اطالعات -اطالعات  

خراسان   مرد 30
 شمالی

 88  شیروان  شیروان

  مهندسی فناوري  6588 605
 91  کاسپین (پویش پارت سیمین)  قزوین قزوین  زن 35 فناوري اطالعات -اطالعات 

  مهندسی فناوري 6589 605
 91  کاسپین (پویش پارت سیمین)  قزوین قزوین  مرد 35 فناوري اطالعات -اطالعات  

  مهندسی فناوري  6590 605
 گلستان  زن 20 فناوري اطالعات -اطالعات 

 گنبد
 92  2گنبد کاووس   کاووس

  مهندسی فناوري 6591 605
 فناوري اطالعات -اطالعات  

 گنبد گلستان  مرد 20
 92  2گنبد کاووس   کاووس

  مهندسی فناوري  6592 605
 هاي کامپیوتريشبکه

 84  تهران 10فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  زن 38

  مهندسی فناوري  6593 605
 هاي کامپیوتريشبکه

 84  تهران 10فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  مرد 37

  مهندسی فناوري 6594 607
 آهنبرداري راهبهره 

خراسان   مرد 75
 رضوي

 85  تصمیم یارتوس  مشهد

  مهندسی فناوري 6595 607
 آهنخط و ابنیه راه -عمران  

خراسان   مرد 75
 رضوي

 85  تصمیم یارتوس  مشهد

607 6596 
  مهندسی فناوري 

طراحی و نوسازي  -معماري 
 هاي فرسودهبافت

 84  تهران 10فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  زن 38

607 6597 
  مهندسی فناوري

طراحی و نوسازي  -معماري  
 هاي فرسودهبافت

 84  تهران 10فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  مرد 37

مدیریت و خدمات اجتماعی
 

ی شناساي آسیبکارشناسی حرفه 8580 801
 پیشگیري از اعتیاد -اجتماعی 

  شرکت تعاونی  تهران تهران  زن 10
 82  پیشتازان آیین زندگی (تهران) 

ی شناساي آسیبکارشناسی حرفه 8581 801
 پیشگیري از اعتیاد -اجتماعی 

  شرکت تعاونی  تهران تهران  مرد 10
 82  پیشتازان آیین زندگی (تهران) 

802 8582 
  اي کارشناسی حرفه

  حسابداري  -حسابداري 
 خدمات و تولیدات صنعتی

خراسان   زن 30
 87  شیروان  شیروان شمالی

802 8583 
  ايحرفهکارشناسی 

  حسابداري  -حسابداري  
 خدمات و تولیدات صنعتی

خراسان   مرد 30
 شمالی

 89  شیروان  شیروان

  اي کارشناسی حرفه 8584 802
 حسابداري مالی -حسابداري 

 83  تهران 18فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  زن 15

  اي کارشناسی حرفه 8585 802
 حسابداري مالی -حسابداري 

 83  تهران 18فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  مرد 15
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  )48مندرج در جدول شماره (واحدهاي متقاضی هاي مختص شاغلین کدرشته محل )50(جدول شماره  ادامه
  ».ها را ندارندسایر متقاضیان حق استفاده از این کدرشته محل «

گروه 
  آموزشی

کد زیر گروه 
  عنوان رشته  کدرشته  آموزشی

ظرفیت 
کد   مرکز آموزش علمی ـ کاربردي  شهر  استان  جنسیت  پذیرش

  شاغل  اشتغال

مدیریت و خدمات اجتماعی
 

  اي کارشناسی حرفه 8586 802
 81  تهران 38فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  زن 100 حسابداري مالیاتی -حسابداري 

  اي کارشناسی حرفه 8587 802
 81  تهران 38فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  مرد 100 حسابداري مالیاتی -حسابداري 

  اي کارشناسی حرفه 8588 802
خراسان   زن 15 حسابرسی -حسابداري 

 90  جاجرم  جاجرم شمالی

  اي کارشناسی حرفه 8589 802
خراسان   مرد 15 حسابرسی -حسابداري 

 90  جاجرم  جاجرم شمالی

  اي کارشناسی حرفه 8590 803
خراسان   زن 50 مدیریت شعب بانک

 86  رضويبازرگانی واحد خراسان  مشهد رضوي

  ايکارشناسی حرفه 8591 803
خراسان   مرد 50 مدیریت شعب بانک 

 86  رضويبازرگانی واحد خراسان  مشهد رضوي

  اي کارشناسی حرفه 8592 804
 83  اتحادیه صنف مشاورین امالك تهران  تهران تهران  زن 15 حقوق ثبتی -حقوق 

  اي کارشناسی حرفه 8593 804
 83  اتحادیه صنف مشاورین امالك تهران  تهران تهران  مرد 15 حقوق ثبتی -حقوق 

  ايکارشناسی حرفه 8594 804
خراسان   زن 30 حقوق ثبتی -حقوق  

 87  شیروان  شیروان شمالی

  ايکارشناسی حرفه 8595 804
خراسان   مرد 30 حقوق ثبتی -حقوق  

 89  شیروان  شیروان شمالی

اي حفاظت و کارشناسی حرفه 8596 807
 83  سوانح طبیعی  تهران تهران  مرد 30 پیشگیري از حریق و حوادث

گ و هنر
فرهن

 

  اي کارشناسی حرفه 9580 901
 83  تهران 41فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  زن 15 الکترونیک -روابط عمومی 

  اي کارشناسی حرفه 9581 901
 83  تهران 41فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  مرد 15 الکترونیک -روابط عمومی 

اي مدیریت امور کارشناسی حرفه 9582 901
 80  تهران 55فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  مرد 22 ریزي فرهنگیبرنامه -فرهنگی 

  ايکارشناسی حرفه 9583 901
 83  تهران 13فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  زن 15 مدیریت تبلیغات تجاري 

  ايکارشناسی حرفه 9584 901
 83  تهران 13فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  مرد 15 مدیریت تبلیغات تجاري

  ايکارشناسی حرفه 9585 901
 83  تهران 18فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  زن 15 مدیریت تبلیغات فرهنگی 

  ايکارشناسی حرفه 9586 901
 83  تهران 18فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  مرد 15 مدیریت تبلیغات فرهنگی 

  ايکارشناسی حرفه 9587 907
 84  تهران 10فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  زن 38 طراحی محیط داخلی -معماري  

  ايکارشناسی حرفه 9588 907
 84  تهران 10فرهنگ و هنر واحد   تهران تهران  مرد 37 طراحی محیط داخلی -معماري  
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  کاربردي - علمی جامع دانشگاه استانی واحدهاي دورنگار تلفن و شماره آدرس،): 51( شماره جدول

 آدرس  واحد استانی ردیف
شماره 

 تلفن
 دورنگار

کد 
 شهرستان

 0411 5430403 5430401 انتهاي خ طالقانی -تبریز آذربایجان شرقی 1

 0441 3369668 3370064 عمران آذربایجان غربیجنب شرکت  -بلوار امامت -ارومیه آذربایجان غربی 2

 0451 5516325 5520465 48پالك  -آبان 13خیابان  -خیابان دانشگاه -اردبیل اردبیل 3

 0311 3377140 3355083 نبش صمدیه لباف غربی -بزرگراه شهید خرازي -اصفهان اصفهان 4

 0841 2237873 2237871 روديابتداي بلوار شهید خرم -میدان مخابرات -ایالم ایالم 5

 البرز 6
   - 1397قطعه  -بین خیابان کسري شمالی و فرمانداري شمالی  -بلوار موالنا  -جهانشهر -کرج 

 ساختمان نیلوفر
4493589 - 0263 

 0771 4551719 4551717 خیابان بهمنی -بوشهر بوشهر 7

 تهران 8
  امچال بن بست پ -خیابان فرشید  -عصر شمالی ابتداي خیابان ولی -عصر باالتر از میدان ولی -تهران 

 2پالك 
88899528 888000657 021 

 0381 2240866 2226237 1پالك  -72کوچه  -بعد از چهارراه طالقانی -بلوار آیت ا... کاشانی غربی -شهرکرد بختیاريو  چهارمحال 9

 0561 4437339 4423225 26پاسداران نبش  -پاسداران -بیرجند خراسان جنوبی 10

 0511 8531907 8531901 8پالك  -کوچه همت -خیابان رازي -میدان بیمارستان امام رضا (ع) -مشهد مقدس خراسان رضوي 11

 0584 2229594 2226010 58پالك  -الهديروبروي بیمارستان بنت -خیابان هنر -بجنورد خراسان شمالی 12

 خوزستان 13
  خیابان شهید رستگاري (کیکاوس)  -متري) 24خیابان آزادگان ( -اهواز

 جنب بیمارستان شهید رجایی
2210101 2236041 0611 

 0241 7271001 7271002 30پالك  -خیابان سوم شعبان -خیابان خرمشهر -زنجان زنجان 14

 سمنان 15
  کودکان و نوجوانجنب کانون پرورشی  -میدان امام رضا (ع) -بلوار معلم -سمنان

 روبروي پایگاه انتقال خون 
4455516 4454069 0231 

 0541 2445730 2425897 اي استانخیابان دانشگاه ـ سه راه دانش ـ ساختمان قدیم اداره کل فنی و حرفه -زاهدان سیستان و بلوچستان 16

 0711 6332223 6332495 سمت چپ -کوچه باغ سروانتهاي  -جنب مجتمع قضایی -15ایستگاه  -بلوار فرهنگ شهر -شیراز فارس 17

 0281 3369852 3369851 خیابان فلسطین شرقی ـ نبش خیابان توحید -قزوین قزوین 18

 0253 2902600 2918272 219پالك  -متري کوکب 20 -متري صدوق 45 -قم قم 19

 0871 3287271 3287270 13پالك  -کوچه گالیول -خیابان فلسطین -سنندج کردستان 20

 0341 2133820 2133822 ساختمان سوم سمت چپ -خیابان هاتف اصفهانی -بلوار هوشنگ مرادي -کرمان کرمان 21

 0831 8231078 8231115 روبروي سازمان اتوبوسرانی -بلوار شهید دکتر بهشتی -کرمانشاه  کرمانشاه 22

 0741 3343365 3343363 به آموزش و پرورشنرسیده  -بلوار ارم -یاسوج داحمو بویر کهگیلویه 23

 0171 2235868 2225583 خیابان ششم غربی -میدان مالقاتی -گرگان گلستان 24

 گیالن 25
  180پالك  -روبروي اداره کل ارشاد اسالمی -خیابان سعدي  -رشت  :1ساختمان شماره 

 عمارت نمونه -کوچه همت  -بلوار دیلمان گلسار  -رشت  :2ساختمان شماره 
7755882 7755881 0131 

 0661 3239202  3240012 خیابان شهید صحرایی -بعد از هنر دهم -فاز یک -بهمن 22میدان  -آبادخرم لرستان 26

 0151 2235918 2235919 خیابان شهید رضایی -روبروي بیمارستان بوعلی -) شهرجاده قائمبلوار پاسداران ( -ساري مازندران 27

 0861 3679883  3679880 روبروي اداره کل دادگستري -خیابان جهاد سازندگی (هپکو) -اراك مرکزي 28

 0761 6678702 6678703 28پالك  -المبینخیابان فتح -خیابان رسالت جنوبی -بندرعباس هرمزگان 29

 0811 8352074 8352071 ابتداي خیابان دیباج -خیابان میرزاده عشقی -همدان همدان 30

 0351 8249980 8249982 ساختمان پارك علم و فناوري -مجتمع ادارات استان -بلوار حاج ابوالقاسم رشتی -بلوار دانشجو -یزد یزد 31
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): نام و کد استان، نام و کد شهرستان محل اقامت52جدول شماره (  

 و کد شهرستان نام
  کد

 استان
 نام استان

)، 1021)، شبستر(1017)، سراب(1016()، چاراویماق1014)، جلفا(1008داش ()، تیکمه1012)، تبریز(1010()، بناب1009آباد()، بستان1006اهر()، 1005)، اسکو(1001آذرشهر(
 ).1041)، هشترود(1040()، هریس1038)، ورزقان(1036()، میانه1032)، ملکان(1029)، مرند(1028)، مراغه(1026)، کلیبر(1023شیر(عجب

 شرقی ایجانآذرب 10

)، 1124)، سردشت(1123)، خوي(1119)، چایپاره(1117)، چالدران(1115)، تکاب(1113پیرانشهر()، 1111پلدشت ()، 1109)، بوکان(1106()، اشنویه1104(ارومیه
 ).1140)، نقده(1138)، میاندوآب(1135)، مهاباد(1133)، ماکو(1131)، شوط(1129دژ()، شاهین1127سلماس(

  غربیآذربایجان 11

  اردبیل 12 ).1225)، نیر(1222()، نمین 1219شهر()، مشگین1215()، گرمی1213)، کوثر(1201)، سرعین (1211()، خلخال1208آباد()، پارس1205سوار()، بیله1202(اردبیل

)، 1340)، خور و بیابانک (1318)، خوانسار(1317شهر()، خمینی1316)، چادگان(1314(وکرونتیران)، 1312()، برخوار1310)، اصفهان(1304)، اردستان(1302(وبیدگلآران
 )، لنجان1334)، گلپایگان(1332()، کاشان1329()، فالورجان1327)، فریدونشهر(1326)، فریدن(1324، شهرضا()1322شهر و میمه()، شاهین1320()،  سمیرم1321دهاقان (

 ).1345)، نطنز (1342آباد()، نجف1341)، نائین(1343)، مهردشت (1338(، مبارکه)1336(
  اصفهان 13

  البرز  40  ).4010)، نظرآباد(4008)، کرج(4005)، طالقان(4003ساوجبالغ(
  ایالم 14 ).1418()، مهران1419()، ملکشاهی 1415( و چرداول )، شیروان1412()، دهلران1410شهر()، دره1407)، ایوان(1405()، ایالم1403آبدانان(

 بوشهر  15 ).1522()، گناوه1520)، کنگان(1519)، عسلویه (1518)، دیلم(1516)، دیر(1514)، دشتی(1511()، دشتستان1506)، جم(1504()، تنگستان1502بوشهر(

)، قدس 1627()، فیروزکوه1624)، شهریار(1620)، شمیرانات(1615()، ري1608رودهن()، 1612کریم()، رباط1609)، دماوند(1607)، تهران(1604)، پاکدشت(1602اسالمشهر(
 ).1636)، ورامین(1625)، مالرد (1623(

  تهران 16

  بختیاريچهارمحال و  17 ).1717()، لردگان1713)، کیار(1712)، کوهرنگ(1710( )، فارسان1709)، شهرکرد(1705()، بروجن1701(اردل

 جنوبی  خراسان 18 ).1818()، نهبندان1815)، قائنات(1811(فردوس)، 1825(طبس)، 1808)، سربیشه(1807)، سرایان(1805)، درمیان(1801)، خوسف (1802)، بیرجند(1810بشرویه (

)، 1928)، چناران(1926)، جوین(1923)، جغتاي(1922(حیدریهتربت)، 1916جام()، تربت1912(فیروزه)، 1909)، تایباد(1906)، بینالود(1905)، بردسکن(1901بجستان(
)، 1953)،  کاشمر(1956)، کاخک(1951)، قوچان(1949)، فریمان(1947)، سرخس(1945)، سبزوار(1920)، زاوه (1940)، رشتخوار(1937)، درگز(1934()، خواف1930آباد(خلیل

 ).1965)، نیشابور(1962والت()، مه1960)، مشهد(1957)، گناباد(1955کالت(
 رضوي  خراسان 19

 شمالی  خراسان 20 ).2016وسملقان()، مانه2017)، گرمه (2013)، فاروج(2011()، شیروان2008)، جاجرم(2005)، بجنورد(2002اسفراین(

)، 2125)، خرمشهر(2124)، بهبهان(2120بندرماهشهر( )،2117ملک()، باغ2115)، ایذه(2112)، اهواز(2109)، اندیمشک(2107)، اندیکا(2104)، امیدیه(2102آبادان(
)، 2146()، مسجدسلیمان2144)، اللی(2142)، گتوند(2140)، شوشتر(2138()، شوش2135)، شادگان(2134)، رامهرمز(2132)، رامشیر(2131آزادگان()، دشت2129دزفول(

 ).2151)، هویزه(2150)، هندیجان(2148گل(هفت
  خوزستان 21

  زنجان 22 ).2216(نشان)، ماه2214)، طارم(2212()، زنجان2209)، خرمدره(2208()، خدابنده2204)، ایجرود(2202ابهر(

  سمنان 23 ).2313شهر()، مهدي2311)، گرمسار(2307)، شاهرود(2304)، سمنان(2302()، دامغان2306بیارجمند(

)، 2429)، سرباز(2425)، سراوان(2422)، زهک(2418()، زاهدان2416(مهرستان)، 2414()، زابل2411)، دلگان(2408()، خاش2406)، چابهار(2402)، بمپور (2403ایرانشهر(
 ).2435)، هیرمند (2440شهر()، نیک2433)، کنارك(2430سوران(سیب

  و بلوچستان سیستان 24

)، 2524)، رستم(2522()، داراب2519)، خنج(2516بید()، خرم2515)، جهرم(2510)، پاسارگاد(2509)، بوانات(2507)، اقلید(2504)، استهبان(2502()، ارسنجان2501آباده(
)، 2535)، کوار (2551()، کازرون2546)، قیروکارزین(2543)، فیروزآباد(2541)، فسا(2538)، فراشبند(2536)، شیراز(2531)، سروستان(2528()، سپیدان2526دشت(زرین

 ).2576ریز()، نی2571)، مهر(2568)، ممسنی(2565)، مرودشت(2561)، المرد(2558الرستان(
 فارس 25

  قزوین 26 ).2603)، محمدیه (2619()، قزوین2615)، رودبار الموت (2614)، تاکستان(2610زهرا( )، بوئین2604)، البرز(2602آبیک(

 قم  27 ).2704( قم

  کردستان 28 ).2827()، مریوان2823)، کامیاران(2822()، قروه2819()، سنندج2817)، سقز(2814)، سروآباد(2812()،دیواندره2809)، دهگالن(2807)، بیجار(2802بانه(

)، 2924)، زرند(2923)، ریگان(2921رودبارجنوب()، 2918)، رفسنجان(2914)، راور(2902)، رابر (2912)، جیرفت(2908)، بم(2905)، بردسیر(2903()، بافت2915انار (
 ).2946)، منوجان(2944()، کهنوج2942بنان()، کوه2940)، کرمان(2934گنج()، قلعه2907)، فهرج (2932)، عنبرآباد(2929)، شهربابک(2927(سیرجان

  کرمان 29

)، 3018)، صحنه(3016)، سنقر(3014ذهاب()، سرپل3013)، روانسر(3011، داالهو()3009)، جوانرود(3007باباجانی()، ثالث3004()، پاوه3002(آبادغرباسالم
 ).3029( )، هرسین3023)، ماهیدشت (3027غرب()، گیالن3025)، کنگاور(3024)، کرمانشاه(3020(قصرشیرین

  کرمانشاه 30

 و بویراحمد  کهگیلویه 31 ).3116()، گچساران3114)، کهگیلویه(3108)، دنا(3105)، بهمئی(3103بویراحمد(

)، 3207)، گمیشان (3217()، گرگان3215()، کالله3213()، کردکوي3212آباد()، علی3210)، رامیان(3208)، ترکمن(3205)، بندرگز(3203قال()، آق3202آزادشهر(
 ).3223()، مینودشت3221تپه()، مراوه3219(گنبدکاووس

  گلستان 32

)، 3327()، شفت3325) ،سیاهکل(3323)، رودسر(3319)، رودبار(3315)، رضوانشهر(3313)، رشت(3307)، بندرانزلی(3306)، املش(3304(فیهاشر)، آستانه3302آستارا(
 ).3343)، ماسال(3341)، لنگرود(3338()، الهیجان3336)، فومن(3334()، طوالش3329سرا(صومعه

 گیالن 33

  لرستان 34 ).3427)، کوهدشت(3422()، سلسله3418)، دوره(3417)، دورود(3415()، دلفان3413آباد()، خرم3408)، پلدختر(3407بروجرد()، 3405)، الیگودرز(3402ازنا(

)، 3516آباد()، عباس3530(سوادکوه)، 3527()، ساري3523)، رامسر(3522()، چالوس3520)، جویبار(3517)، تنکابن(3513)، بهشهر(3512)، بابلسر(3509)، بابل(3503آمل(
 ).3545)، نوشهر(3543)، نور(3539)، نکا(3538)، محمودآباد(3536)، گلوگاه(3533)، کیاکال(3521)، کالردشت(3546)، کالرآباد(3534شهر()، قائم3532کنار(فریدون

  مازندران 35

  مرکزي 36 ).3620)، محالت(3618)، کمیجان(3617)، شازند(3613)، ساوه(3612)، زرندیه(3610)، دلیجان(3609خنداب()، 3607()، خمین3605()،  تفرش3602(اراك )،3603آشتیان(

)، 3726()، رودان3722)، خمیر(3720آباد()، حاجی3717()، جاسک3714)، پارسیان(3712)، بندرلنگه(3709)، بندرعباس(3715)، بشاگرد (3705)، بستک(3702ابوموسی(
 ).3734)، میناب(3711)، کیش (3730()، قشم3728سیریک(

  هرمزگان 37

  همدان 38 ).3823()، همدان3820)، نهاوند(3816)، مالیر(3803)، اللجین(3812)، کبودرآهنگ(3822)، فامنین (3809)، رزن(3806)، تویسرکان(3804)، بهار(3801اسدآباد(

 یزد  39 ).3920)، یزد(3918)، میبد(3917)، مهریز(3913()، صدوق3910)، خاتم(3908)، تفت(3906)، بهاباد (3907()، بافق3905()، اردکان3902ابرکوه(

  خارج از کشور  41  نام درج نمایند.را در بند مربوط در تقاضا نامه ثبت 9999باشد، داوطلبانی که محل تولد و صدور شناسنامه آنان خارج از کشور می
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  هاي تابعههاي ممنوعه جهت اقامت اتباع خارجی (افغانی و عراقی) به تفکیک شهرستاناسامی استان): 53جدول شماره (
 

  هاي ممنوعهشهرستان  استان  ردیف

  باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع می  آذربایجان شرقی  1
  باشد.اقامت اتباع غیرایرانی ممنوع میباشد. کلیه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع افغانی ممنوع می  آذربایجان غربی  2

آباد، بیله سـوار، گرمی، مشکین شهر و نمین ممنوع هاي پارسباشد و اقامت اتباع عراقی در شهرستاناقامت اتباع افغانی ممنوع می  اردبیل  3
  باشد.می

دهاقان، نائین، گلپایگان، برخوار، اردستان و ابوزید نطنز، فریدن، فریدون شـهر، سـمیرم، چادگان، خوانسار، بخش مرکزي اصفهان،     اصفهان  4
  باشد.براي اقامت اتباع افغانی ممنوع می

  اقامت اتباع غیرایرانی بالمانع است.  البرز  5

ــتان اقامت اتباع افغانی ممنوع می  ایالم  6 ــهرس ــد. بخش جوار و ش ــتان براي اقامت اتباع  باش ــهرهاي مرزي اس هاي مهران و دهلران و ش
  باشد.غیرایرانی ممنوع می

  باشد.هاي دیلم و گناوه براي اقامت اتباع افغانی ممنوع میشهرستان  بوشهر  7
  شهرداري تهران براي اتباع افغانی اقامت اتباع غیرایرانی بالمانع است. 13به استثناي منطقه خجیر در منطقه   تهران  8
  باشد.میاقامت اتباع افغانی ممنوع   چهارمحال و بختیاري  9

هاي مرزي استان براي اقامت اتباع غیرایرانی و نیز کل استان براي اقامت اتباع عراقی هاي فردوس و سرایان و شهرستانشهرستان  خراسان جنوبی  10
  باشد.ممنوع می

  .باشداقامت اتباع افعانی ممنوع میهاي مرزي، تربت جام، قوچان، تایباد، خواف، سرخس، کالت نادري و درگز براي شهرستان  خراسان رضوي  11
  باشد.اقامت اتباع افغانی و عراقی ممنوع می  خراسان شمالی  12

  خوزستان  13
هاي آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان جهت تردد و باشـد. شهرستان اقامت اتباع افغانی به اسـتثناي شـهرسـتان گنوند ممنوع می   

  باشد.اسکان اتباع غیرایرانی ممنوع می
  هاي آبادان و خرمشهر بالمانع است.تبصره: اقامت اتباع خارجی دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان

  باشد.هاي زنجـان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقی مجاز میباشد. صرفـا شهرستاناقامت اتباع افغانی ممنوع می  زنجان  14

منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مرکز آزمایش معراج یک و منطقه دامغان از جاده جندق به تردد و اقامت اتباع غیرایرانی در   سمنان  15
  هاي شاهرود و دامغان ممنوع است. باشد. اقامت اتباع ایرانی در شهرستانطرف مرکز آزمایش سراج ممنوع می

هاي زابل، هیرمند، زهک و . اقامت و تردد اتباع خارجی در شـهرســتان باشــددر کل اسـتان اقامت اتباع افغانی و عراقی ممنوع می   سیستان و بلوچستان  16
  هاي خاش، ایرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع است.هاي مرزي شهرستانبخش

  باشد.ریز و خنج براي اقامت اتباع افغانی ممنوع میفیروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، نی  فارس  17
  باشد.استان به جز شهرستان قزوین براي اقامت اتباع افغانی ممنوع می تمام  قزوین  18
  اقامت اتباع غیرایرانی بالمانع است.  قم  19

هاي بانه و مریوان و شهرهاي مرزي استان براي باشـد. بخش مرکزي شـهرسـتان سـقز و شهرستان    اقامت اتباع افغانی ممنوع می  کردستان  20
  باشد. (به استثناي مهمانشهرها)می اقامت اتباع غیرایرانی ممنوع

ــیر، کهنوج، جیرفت، انار و   کرمان  21 اقامت اتباع افغانی در شــهر بابک، بافت، منوجان، عنبرآباد، قلعه گنج، بم، فهرج، رودبار، فاریاب، نرماش
  باشد.باشد. اقامت اتباع عراقی در کل استان ممنوع میریگان ممنوع می

  باشد.باشد و کلیه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع غیرایرانی ممنوع میافغانی ممنوع می اقامت اتباع  کرمانشاه  22
  باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع می  کهگیلویه و بویراحمد  23
  باشد.هاي گرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغانی مجاز میصرفا شهرستان  گلستان  24
  باشد.ممنوع میاقامت اتباع افغانی   گیالن  25
  باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع می  لرستان  26
  باشد. اقامت اتباع افغانی در کل استان ممنوع می  مازندران  27
  اشد.بآشتیان، تفرش، خمین، شازند، محالت، زرندیه، کمیجان، بخش خنداب از توابع اراك براي اقامت اتباع افغانی ممنوع می  مرکزي  28

باشد. کل استان براي اقامت اتباع افغانی آباد، قشـم، ابوسعید و جاسک براي اقامت عراقی ممنوع می هاي کیش، حاجیشـهرسـتان    هرمزگان  29
  باشد.ممنوع می

  باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع می  همدان  30
  باشد.هاي خاتم، بافق براي اقامت اتباع افغانی ممنوع میشهرستان  یزد  31
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  بسمه تعالی

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  کاربردي: -دانشگاه جامع علمی

  
ــیله بدین ــماره ..... گواهی میوس ــنامه ش ــناس ــود: خانم/ آقاي ............................................ فرزند .............................. دارنده ش   ............................ و ش

ــادره از ......................... مت ولــد .............................. از تــاریخ ......................... در زمینــه تخصـــصـــی کــد ملی ............................................  صـ
  ......... ماه در:................................................................................................... به مدت .......... سال و .

  
     /موسسه/ شرکت .................................................................................. وابسته به.....................بخش دولتی: سازمان..................................................  
  در ............................................................................................................................بخش غیردولتی: اتحادیه/ تعاونی/ شرکت/ شخصی ......................

  باشد.کار میشهرستان .......................................................... مشغول به

ش نظام آموزاي کارشناسی حرفهدوره مهندسی فناوري و  دوره پذیرشحصرا جهت استفاده از سهمیه شاغل براي شرکت در نامه مناین معرفی
،  جهت شرکت در رشته .................................................... که با شغل نامبرده منطبق 1392مهرماه سـال   کاربردي -دانشـگاه جامع علمی مهارتی 
  ادر گردیده و ارزش دیگري ندارد.است ص

  
  

  
  شاغلین بخش دولتی      

  نام و نام خانوادگی رئیس کارگزینی:     
  تاریخ:      
  مهر و امضاء:     
  

  شاغلین بخش خصوصی   
  نام و نام خانوادگی مقام مجاز:

  تاریخ: 
  مهر و امضاء:  

  
هاي آموزشی توسط بخش الزم اسـت گواهی تقبل پرداخت هزینه باشـند  داوطلبان شـاغلی که متقاضـی بورسـیه می   : 1تذکر مهم 

  نام ارایه نمایند.دولتی یا بخش غیردولتی بورس کننده را هنگام ثبت
گواهی اشتغال به کار بایست این فرم مخصـوص داوطلبان شـاغل متقاضـی اسـتفاده از سـهمیه شاغل است که می     : 2تذکر مهم 

  داشته باشند.مرتبط 
  

  

  فرم استفاده از سهمیه شاغل
  اي مهندسی فناوري و دوره کارشناسی حرفه پذیرش دورهداوطلبان شاغل متقاضی شرکت در  براي

   1392کاربردي مهرماه سال -نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی 
  

 1فرم شماره 
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  بسمه تعالی
  
  

    
  فرم تایید معدل 

  اي حرفه مهندسی فناوري و دوره کارشناسی دورهمتقاضی شرکت در پذیرش و دانشجویان سال آخر التحصیالن فارغ براي
  براي آنان صادر نشده است. کاردانیکه گواهی  1392سال  مهرماه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردينظام آموزش مهارتی 

  
  محل درج شماره پرونده  

    
  

  کاربردي:  -دانشگاه جامع علمی
  اینجانب با مشخصات زیر: 

ــ ــامــه   ن ــن ــاســ ــن ــمــاره شــ ــام ............................................. شــ ــوادگــی ................................................ ن   ....................................  ام خــان
  .................................................... فرزنــد ............................ در تــاریخ ......................... در رشـــتــه تحصـــیلی ........................متولــد ســــال 

ــده فارغ ــیل ش ــی پذیرش در التحص ــی فناوري دورهام و متقاض ــی  و مهندس ــناس ــگاهمهارتی نظام آموزش اي حرفه دوره کارش   جامع  دانش
  و فرهنگ و هنر   خدمات اجتماعی مدیریت و    کشاورزي    در گروه آموزشـی صـنعت    1392 سـال مهرماه کاربردي -علمی

  باشم.می
باشـــد که عینا  اینجانب: به عدد                       و به حروف                             می کاردانیدارم که معدل کل وسیله اعالم میبدین

  ام.معدل مربوط را در فرم تقاضانامه نیز درج نموده
باشـم و میانگین نمرات واحدهاي درســی  می اینجانب دانشـجوي سـال آخر دوره کاردانی در رشـته ...................................................................   

     ام. جاي معدل کل کاردانی درج نمودهنام اینترنتی را بهگذرانده شده تا تاریخ ثبت
داوطلب باید این فرم را تکمیل و پس از تایید رئیس مرکز یا موسسه آموزش عالی/ واحد استانی محل تحصیل نزد خود نگهدارد تا در  تذکر مهم:
و به  1392کاربردي مهرماه سال -اي نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمییرش در دوره مهندسی فناوري  و دوره کارشناسی حرفهصورت پذ

  نام در مرکز آموزش محل قبولی به مسئول ذیربط تحویل دهد.هنگام ثبت

  ردد.گاین فرم تایید میمراتب فوق به استناد مدارك موجود ارایه شده دقیقا تطبیق گردید و صحت مندرجات  
  

  محل مهر و امضاء رئیس مرکز یا موسسه آموزش عالی:                           محل مهر و امضاء رئیس واحد استانی:

  

  دانشـــگاه جامع نظام آموزش مهارتی اي حرفه کارشـــناســـیمهندســـی فناوري و دوره  دورهنام در پذیرش این گواهی صـــرفا براي ثبت
  گونه ارزش دیگري ندارد.صادر گردیده و هیچ 1392سال مهرماه کاربردي -علمی

   تذکرات:
بایست میانگین التحصـیل خواهند شد، می فارغ 31/6/92دانشـجویان سـال آخر دوره کاردانی متقاضـی شـرکت در این پذیرش که حداکثر تا تاریخ      )1

رج دجاي معدل کل کاردانی بهدر این فرم را نام اینترنتی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور نمرات واحدهاي درسـی گذرانده شـده تا زمان ثبت  
  ند.نمای

ب وجهرگونه مغایرت در معدل کل کاردانی اعالم شده از جانب داوطلب با معدل کل مندرج در گواهی معتبر کاردانی ارایه شده به مرکز آموزشی، م )2
  گردد.قبولی فرد می »ملغی شدن«
  

 2 فرم شماره

 )کاربردي –التحصیالن دانشگاه جامع علمی (براي فارغ
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  الف
24 

  اي نظام آموزش مهارتی دوره مهندسی فناوري و دوره کارشناسی حرفهجهت شرکت در پذیرش  نامثبت تکمیل تقاضانامه نحوه
  1392کاربردي مهرماه سال  -دانشگاه جامع علمی

نویس، با مراجعه به نویس تقاضانامه مندرج در این دفترچه را تکمیل نموده و سپس براساس پیششود مطابق دستورالعمل زیر ابتدا پیشبه داوطلبان توصیه می
نام وارد نمایند. ضمنا راهنماي جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه افزاري ثبتسـازمان سـنجش آموزش کشـور اطالعات الزم را براسـاس بندهاي برنامه نرم    سـایت  

  توانند به این راهنما مراجعه نمایند.نام اینترنتی موجود بوده و داوطلبان براي کسب اطالعات بیشتر میافزاري ثبتنرم

  

 ول صفحه ا  
خوانا وارد نماید (از به کاربردن مد، و  کاملبطورشـــناســـنامه  بامطابق را خود پدر  نام، نام و خانوادگیمورد نظر نام در محلباید  : داوطلب3و 2، 1هايدر ردیف

  تشدید، الف محذوف یا همزه خودداري شود).
  باشد دایره مربوط را عالمتگذاري نماید. ا مرد میی زن اینکه باید برحسب داوطلب :4 در ردیف

داوطلب باید از سـمت چپ به راســت فقط شـماره شــناسـنامه خود را در محل مربوط درج نماید (از درج حروف، ممیز و یا خط تیره که در بعضــی     :5در ردیف 
  ها درج گردیده خودداري نماید). شناسنامه

  در این قسمت وارد نماید.داوطلب باید سري و سریال شناسنامه خود را که به رنگ قرمز در حاشیه باالي صفحات شناسنامه درج شده است،  :6در ردیف 

  .شود مینام درج در تقاضانامه ثبت                                                   که به صورت             574896مثال: 

  درج گردیده است). 13داوطلب باید سال تولد خود را در محل مربوط درج نماید (دو رقم اول سال تولد یعنی :7در ردیف 

  نماید.مشخص ها، دین خود را در یکی از دایرهداوطلب باید با عالمتگذاري  :8در ردیف 

  سهمیه رزمندگان باید این ردیف را با عالمتگذاري مشخص نماید. : داوطلب متقاضی استفاده از9 در ردیف

  بایست مدت حضور داوطلبانه در جبهه را (برحسب ماه) درج نماید.: داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان می10 در ردیف

  اري مشخص نماید. : داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان باید یکی از موارد را با عالمتگذ11 در ردیف

  رقمی خود را در این بند درج نمایند. 12بایست کد پیگیري : متقاضیان سهمیه رزمندگان سپاه پاسداران و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران می12 در ردیف

  13تا  1مندرج در این دفترچه با یکی از اعداد شـــرایط پذیرش داوطلبان،  2-3: داوطلبـان مرد بـاید وضـــعیت نظام وظیفه خود را با توجه به بند   13 در ردیف

  مشخص نمایند.

باشند نام و شرکت در پذیرش میدفترچه راهنما (همین دفترچه) مجاز به ثبت 2داوطلبان اتباع خارجی که براسـاس توضیحات ارایه شده در صفحه  : 14در ردیف 

  رقمی خود را در محل مخصوص درج نمایند. 13یگیري ها را عالمتگذاري نموده و کد پبر حسب ملیت خود یکی از گزینه

  باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نماید (از درج ممیز و یا خط تیره خودداري نماید). داوطلب باید شماره کد ملی خود را که ده رقم می :15در ردیف 

  در محل مربوط درج نماید (از درج ممیز و یا خط تیره خودداري نماید). باشدداوطلب بایدکد پستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی می :16در ردیف 

 داوطلب باید شـماره تلفن ثابت با کد شـهر و شـماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید (ضمنا براي استفاده از خدمات پیام کوتاه    :18و  17در ردیف 

  ترجیحا شماره تلفن همراه را وارد نماید).

 داوطلب باید آدرس دقیق پستی خود را مطابق موارد خواسته شده در این ردیف تکمیل نماید (چنانچه طی مراحل پذیرش آدرس داوطلب تغییر کند :19 در ردیف

  الزم است آدرس جدید خود را کتبا به سازمان سنجش آموزش کشور اطالع دهد).

  الف /  24   574896
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  صفحه دوم  
  خود را از چپ به راست در محل مربوط درج نماید. داوطلب باید سال اخذ مدرك کاردانی: 20در ردیف 
  داوطلب باید وضعیت اشتغال خود را با عالمتگذاري یکی از موارد درج شده مشخص نماید. :21در ردیف 
واحدهاي . داوطلبان شاغل ) مندرج در این دفترچه استخراج و در محل مربوط درج نمایند5داوطلبان شاغل باید کد اشتغال خود را از جدول شماره (: 22در ردیف 

  ) مندرج در این دفترچه استخراج و در محل مربوط درج نمایند.49بایست کد اشتغال خود را از جدول شماره (می )48متقاضی مندرج در جدول شماره (
 داوطلب باید معدل کل دوره کاردانی خود را در محل مربوط درج نماید.: 23در ردیف 

میانگین نمرات واحدهاي درسی گذرانده شده تا زمان التحصـیل خواهند شد،  فارغ 31/6/92که حداکثر تا تاریخ براي دانشـجویان سـال آخر دوره کاردانی    :تذکر
ه و در صورت قبولی را تهی» فرم تایید معدل« 2این داوطلبان ضرورت دارد فرم شماره  نام اینترنتی در سـایت سازمان سنجش آموزش کشور مورد نظر است. ثبت

  به مراکز آموزشی محل قبولی ارایه نمایند.
  داوطلبان باید گروه آموزشی خود را با عالمتگذاري مشخص نمایند.: 24در ردیف 
  ) مندرج در این دفترچه استخراج و در محل مربوط درج نماید.2باید کد زیرگروه آموزشی خود را از جدول شماره ( شاغل داوطلب: 25در ردیف 
  ) انتخاب و در محل مربوط درج نماید.3کد رشته دوره کاردانی خود را مطابق جدول شماره (نام و باید داوطلب : 26در ردیف 

  را در محل مربوط درج نمایند. 9999کد ) درج نشده است 3رشته دوره کاردانی آنان در جدول شماره (کدنام و داوطلبانی که  تذکر:
) استخراج و در محل 47تا  6هاي انتخابی خود را بر اساس اولویت عالقه و متناسب با گروه آموزشی از جداول شماره (کدرشـته محل داوطلب باید : 27در ردیف 

با هاي انتخابی خود را براساس اولویت عالقه و متناسب محلبایست کدرشتهمی) 48واحدهاي متقاضی مندرج در جدول شماره (مربوط درج نماید. داوطلبان شاغل 
  ) استخراج و در محل مربوط درج نماید.50گروه آموزشی از جدول شماره (

  ) استخراج و سپس کد مربوط را از چپ به راست در محل مربوط درج نماید.52داوطلب بایدکد استان اقامت فعلی خود را از جدول شماره (: 28در ردیف 
  باشند از سمت چپ به راست آدرس الکترونیکی خود را در این ردیف درج نمایند. ی میآن دسته از داوطلبانی که داراي پست الکترونیک :29در ردیف 

  
  :مهم توصیه

  نام الکترونیکی (اینترنتی) از کلیه صفحات، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارد.بایست پس از پایان ثبتمی داوطلب -1

 جاري گرفته شده باشد (عکس تمام رخ).بایست در سال می 6 × 4یا  3 × 4عکس اسکن شده  -2

 باشد. JPGعکس اسکن شده فقط باید با فرمت  -3

 باشد.پیکسل  200 × 300پیکسل و حداقل  300 × 400اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر  -4

 تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر؛ منگنه و یا هرگونه لکه باشد. -5

 کیلوبایت بیشتر باشد. 70خیره شده عکس نباید از حجم فایل ذ -6

 شده باید حذف شده باشد. هاي زاید عکس اسکنحاشیه -7

 االمکان عکس رنگی و داراي زمینه سفید باشد.حتی -8
ه چاپ ر قسمت مشاهدتوانند دود مینام خنام و ارسـال عکس و پس از دریافت کد رهگیري ثبت داوطلبان توجه داشـته باشـند پس از تکمیل تقاضـانامه ثبت    -9

  ، اطالعات صفحه اول و دوم خود را مشاهده و از آن پرینت تهیه نمایند. جز عکس)(به نامیاطالعات ثبت
  

 :یادداشت
و در   www.sanjesh.org)، سایت سازمان سنجش به آدرس سنجش سازمان رسانیو اطالع نامه خبري(هفتهسنجش  پیک نشـریه  از طریق تغییريهرگونه  -1

   خواهد شد.اعالم گروهی هاياز طریق رسانه لزوم صورت

 آموزش سنجش سازمانبا دفتر روابط عمومی  15875 -1365پستی  و یا صندوق 021 - 88923595 -9هاي تلفن با شماره تواندمی داوطلب لزوم درصورت -2
  نماید. حاصل کشور تماس
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  (کارشناسی ناپیوسته) اي مهندسی فناوري و دوره کارشناسی حرفه دوره جهت شرکت در پذیرشنام ثبتنویس تقاضانامه پیش
 1392ال مهرماه سکاربردي  -نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی

  صفحه اول 
  

        مرد   جنسیت:  زن  -4                                              نام پدر: -3                                   نام:    -2            نام خانوادگی:                                                 -1

     13سال تولد:                 - 7                                /                                    سري و سریال شناسنامه: -6         شماره شناسنامه:                                                -5

    زرتشتی               کلیمی               مسیحی         دین:     اسالم  - 8

               باشم. متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان می -9

 جمهوري اسالمی ایران:  مدت حضور داوطلبانه در جبهه (ماه) فقط براي داوطلبان استفاده از سهمیه رزمندگان سپاه پاسداران، وزارت جهاد کشاورزي و نیروهاي مسلح -10

  اسالمی ایران  رزمنده نیروهاي مسلح جمهوري -  3رزمنده وزارت جهاد کشاورزي  -  2رزمنده سپاه پاسداران   -1  سهمیه رزمندگان: -11
  فرزند شهید، مفقوداالثر و اسرا  -  6آزادگان  -  5و باالتر  %25جانباز  -4  بنیاد شهید و امور ایثارگران:

  همسر شهید  -  9فرزند آزاده  -  8و باالتر  %50 فرزند جانباز -7  
    همسر آزاده  -  11و باالتر  %50 همسر جانباز -10  

  پیگیري مخصوص متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان سپاه پاسداران و یا نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایرانرقمی  12کد  -12

  کد نظام وظیفه:           -13

  هستم.  سایر کشورها  هند  لبنان  عراق  ترکیه  پاکستان  فغانستانااز اتباع خارجی:     -14

  تلفن ثابت:  -17         کدپستی:                                                   -16                      کد ملی:                                                -15

                                 شهر                         آدرس: استان                                            -19                    تلفن همراه:                                            -18

  ادامه آدرس 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  صفحه دوم 

  13سال اخذ مدرك کاردانی:                   -20
                                                              )  شاغل    2) آزاد 1وضعیت اشتغال:   -21

  صحیح                       ردانی:  اعشار                 معدل دوره کا -23                                                کد اشتغال ( براي داوطلبان شاغل): -22

  ) فرهنگ و هنر      4) مدیریت و خدمات اجتماعی     3)کشاورزي        2) صنعت 1گروه آموزشی:         -24

   :کاردانیتحصیلی رشته  -26                                     :(براي داوطلبان شاغل) زیرگروه آموزشی کد -25

   هاي انتخابی براساس اولویت عالقه:کد رشته محل -27
  

   5اولویت   4اولویت   3اولویت   2اولویت   1اولویت 
   10اولویت   9اولویت   8اولویت   7اولویت   6اولویت 
   15اولویت   14اولویت   13اولویت   12اولویت   11اولویت 
   20اولویت   19اولویت   18اولویت   17اولویت   16اولویت 

  

 ):                                                                                    Email( پست الکترونیکیآدرس  -29                                     :کد استان محل اقامت -28

  

 

 رقمی اتباع خارجی 13محل درج کد پیگیري 

 کد چهاررقمی                                     عنوان                 
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