
 



 1صفحه 
 

  فهرست  مطالب
 
 
 

 صفحه                       عنوان مطالب
  2......................................................................................................................................................................................مقدمه  
  2...................................................................................................................................................................................... اهداف

  2......................................................................................................تعاريف ..............................................................................
  3....................................................................................................................................................................... شرايط ثبت نام

  3.................................................................................................................................................................................... ثبت نام
  5.......................................................................................................... حرفه ها جدول هزينه ثبت نام براساس خوشه بندي

  7.............................................................................................................................................................. مراحل اجراي آزمون
  8....................................................................................................................... تشكيل پرونده جهت معرفي به آزمون عملي

  9....................................................................................................................................................................... توصيه هاي مهم
  10....................................................................... آزمون داوطلبان آزاد(ادواري)پيش نويس اطالعات فردي متقاضيان فرم 

  11...........................) ......................................فرآيند اجرايي ثبت نام الكترونيكي متقاضيان آزمون داوطلبان آزاد(ادواري
  :نشاني محل برگزاري آزمون به تفكيك استانهاي - 2 ها و جدول شماره مشخصات حرفه-1جدول شماره

  12................................................................................................................................................................... آذربايجان شرقي
  13......................................................................................................................................................................آذربايجان غربي

  14.................................................................................................................................................................................... اصفهان
  15......................................................................................................................................................................................... ايالم
  17......................................................................................................................................................................................... البرز

  20.......................................................................................................................................................................................بوشهر
  25...................................................................................................................................................................................... تهران

  31........................................................................................................................................................... چهارمحال و بختياري
  33...................................................................................................................................................................... خراسان جنوبي
  35...................................................................................................................................................................... خراسان رضوي
  46...................................................................................................................................................................... خراسان شمالي

  48................................................................................................................................................................................ خوزستان
  49..................................................................................................................................................................................... زنجان
  51..................................................................................................................................................................................... سمنان

  54.............................................................................................................................................................. سيستان و بلوچستان
  57......................................................................................................................................................................................فارس 
  58..................................................................................................................................................................................... قزوين

  60................................................................................................................................................................................ كردستان
  62..................................................................................................................................................................................... كرمان

  66................................................................................................................................................................................ كرمانشاه
  67............................................................................................................................................................كهگيلويه وبويراحمد  

  71................................................................................................................................................................................... گلستان
  73.......................................................................................................................................................................................گيالن 

  74................................................................................................................................................................................. مازندران
  77....................................................................................................................................................................................مركزي 

  82.................................................................................................................................................................................هرمزگان 
91..........................................................................................................................................................................................يزد 



 2صفحه 
 

  ـ مقدمه1
بــه منظــور ســاماندهي  "رونق توليد"هارت آموزي ، در سال تالشگران عرصه كار و مي تمامي ق برايتوفي زدمنان و آرزويكران به درگاه ايبا سپاس ب   

و سنجش مهارت نيروي كار ؛ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، وابسته به وزارت تعاون ،كــار و رفــاه اجتمــاعي بــه  (ادواري)داوطلبان آزاد آزمون 
كار ،ثبت نام سراسري اين آزمون ها را بــه صــورت الكترونيكــي  نيرويفني و تخصصي عنوان تنها متولي آموزش هاي فني و حرفه اي و تعيين صالحيت 

ور ســنجش در سراسر كشور برگزار مي نمايد.اين آزمون ها در دو مرحله در قالب آزمون هاي كتبي و عملي متناسب با استانداردهاي بين المللي به منظ
  اجرا مي گردد. نگ و هنرفره صنعت ، كشاورزي و ،مهارت نيروي كار مورد نياز بخش هاي مختلف خدمات

تــدوين گرديــده  1398بر اين اساس دفترچه ثبت نام جهت راهنمايي و آشنايي متقاضيان با شرايط، ضوابط و مراحل ثبت نــام الكترونيكــي در ســال   
  .است

  اهداف- 2
 مناسب به متقاضيانيي م ارباب رجوع و پاسخ گويتوسعه و بهبود  طرح تكر -

 ادواريي) طلبان آزاد  (داوتسهيل در ثبت نام آزمون  -

 كيجهت توسعه دستيابي به اهداف دولت الكتروني بسترساز -

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

 اطالع رساني جامع و ايجاد وحدت رويه در سراسركشور -

 تسريع در نهضت خدمت رساني به شهروندان -

  افراداعتبار بخشي به تجارب فني و حرفه اي  -
 تعاريف- 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  نيازمند قدرت بدني و يا استقامت مي باشند. برخي از مشاغل نيازمند دارا بودن گواهي پايان دوره ابتدايي است.
  شود.رود، شغل گفته ميبه مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر جهت اجراي يك فعاليت انتظار مي شغل:  - 3-5
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  شود.به مجموعه اي از چند شغل همگن كه در يك گروه بزرگ دسته بندي شده اند، حرفه گفته مي حرفه: -3-6
 است. و فرهنگ و هنر صنعت، كشاورزي ،ي آموزشي اصلي شامل خدماتخوشه چهاراي در هاي آموزش فني و حرفهدوره خوشه آموزشي: -3-7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  مقررات نظام وظيفه: -4-5
  كارت پايان خدمت -4-5-1
 ن صلح و معافيت تحصيليكارت معافيت كفالت، پزشكي دائم ، معافيت دائم زما -4-5-2

  طالب حوزه هاي علميه -4-5-3
  عدم منع قانوني مشموالن از نظر مراجع نظام وظيفه (در صورت سرباز بودن) -4-5-4
  و بعد از آن 1380متولدين سال  -4-5-5

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

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

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

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

http://advari.irantvto.ir  ذير خواهد بود.امكان پ  
مي تواند  http://advari.irantvto.irسامانه ثبت نام الكترونيكي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به نشانيمراجعه به متقاضي با 

  دفترچه را دانلود و يا مشاهده نمايد.
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ه را تكميل و پس از اطمينان از صحت متقاضيان پس از مطالعه دقيق مفاد دفترچه راهنما الزم است فرم پيش نويس اين دفترچ -5-2-2
  اقدام نمايند.(ادواري)  داوطلبان آزادآزمون اطالعات نسبت به ثبت نام در سامانه ثبت نام الكترونيكي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .نزد خود نگهداري نمايند دريافت تائيديه مهارتتا قبولي نهايي و زمان متقاضيان بايدفرم تكميل شده ثبت نام و كارت ورود به جلسه را : 5تذكر
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  جدول هزينه ثبت نام براساس خوشه بندي حرفه ها

  حق تشريفات  نام حرفه ها  خوشه
  (هزينه ثبت نام)

  خدمات
  
  

و حسابدار حقوق - كمك حسابدار- ي پيشرفتهحسابدار عموم- سئول دفترم -PREMIEREكارور - راهنماي موزه 
پيرايشگر - آشپز - 2آشپز هتل درجه - راهنماي عمومي گردشگري- سرپرست دبيرخانه و بايگاني- بايگان- دستمزد

- نه)(مردا ترميم كننده مو- پيرايشگر مردانه - پيرايشگر موهاي زائد با موم- پيرايشگر ابرو و صورت زنانه- موي زنانه
نانه هره زچمتعادل ساز - آرايشگر موي زنانه- يشگر زنانهآرايشگر و پيرا- متعادل ساز چهره مردانه- چهره پرداز مردانه 

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

 شيريني- 2شيريني پز درجه - Adobe Illustratorكاربر گرافيك رايانه اي با Photoshopكارور - وماسيون اداريات
- وزدمانتو - خياط پيراهن شوميز مردانه و زنانه- نازك دوز زنانه - ضخيم دوز زنانه- كيك ساز- پز شيريني هاي خشك

گوساز ال- ه )كاله گيس باف با موي طبيعي (زنان- دانهنازك دوز مر- كاپشن دوز زنانه- ضخيم دوز مردانه- شلواردوز زنانه 
شكار الگوساز و بر- الگوساز و برشكار لباس ضخيم زنانه- الگوساز و برشكار لباس نازك زنانه- لباس به روش حجمي

  راسته دوز- دوزنده لباس مبل - پرده دوز- الگوساز و برشكار لباس شب و عروس- لباس ضخيم مردانه 

  ريال280000
  
  

  هنرفرهنگ و 
  

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

- فروشنده طال و نقره و جواهر- ه كوبيفيروز- جواهرسازي مهره اي- مرصع كار- جواهر نشان بر روي فلزات قيمتي
- اميكمعرق كار كاشي و سر- سازنده كاشي هفت رنگ- مليله ساز فلزات قيمتي- طراح طال و جواهر با رايانه مقدماتي

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

- نقاش مقدماتي- ينياتور سازم- 2حجم ساز درجه - تذهيب كار- برنامه ريز امور هنري در خانواده- برجسته كار سفال
ار الياف ق كمعر- وخت نگار چوب و نيس- حرق كار ساقه گندمم- راح نقشه قالي با رايانهط- طراح قالي(مقدماتي)

و  قالب باف چرم- اكقالب باف پوش- دوميل بافنده پوشاك- گليم باف- 2ر صدف و چوب درجه معرق منبت كا- گياهي
دوز يا سلسله  پته دوز (فطه- عروسك دوز- صع دوز با دستتكه دوز و مر- لحاقيرودوز سنتي ا- مكرمه باف- جير
وي رطراح و نقاش - سوزن دوز سنتي خاص مناطق- ينيسرمه دوز تزئ- چاپ باتيك- كه دوز با چرخت- رمه دوزس- دوز)
مهره هاي - مكار پارچهكارور چاپ قل- 2ويه كار پارچه درجه ه- گلدوز ماشيني- گلدوز دستي - قالب دوز- پارچه

هاي خمير چيني  سازنده عروسك- قلمزن فلز- مقدماتي)رفوگر قالي (- چهمعرق كار پار- تزييني و پولك و منجوق دوز
  الب باف لوازم تزئيني و كاربرديق- مسوخت نگار چر- حكاك چرم- چرم معرق كار- و اشياي تزئيني

  ريال420000

  صنعت
  
  
  
  
  

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

ولر كتعميركار - تعميركار وسايل گاز سوز خانگي- تعمير كار آبگرمكن ديواري- تعميركار كولر گازي خودرو- ساختمان
-  2هنقاش خودرو درج- نصاب كاغذ ديواري ، موكت و پاركت - تعميركار دستگاه هاي سرد كننده خانگي و تجاري- آبي

ل كانا- ورقكار ( نازك كار )-  2صافكار درجه - SMAWالدي با فرآيند جوشكارسازه هاي فو-   2جوشكار گاز درجه 
- ر تراشكا-  2ماشين ابزار كار درجه  - در و پنجره ساز آلومينيومي- درب و پنجره ساز پروفيل آهني- ساز تهويه 

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

معرق كار - منبت كار دستي - سفالگر با چرخ پايي و برقي-   2سراميك ساز درجه - سازنده كاشي سنتي
پيكر - معرق كار حجمي- ار چوب نازك ك-  2معرق كار چوب ( بدون قالب ) درجه - منبت معرق كار- چوب(مقدماتي)

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

- ردنده تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گ- شين هاي الكتريكي تعميركار ما- مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق
- تعميركار تلفن روميزي و ارتباطات داخلي- الكترونيك كار صنعتي- تعميركار ماشين هاي لباسشويي و ظرفشويي

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

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

  ريال420000
  
  
  
  
  

بات و سازنده نقل و ن- سوهان پز- مكانيك تراكتور و تيلر - م پاش هاسرويس كار و نگهدار س- كاربر گياهان دارويي  كشاورزي
  كارگر فضاي سبز- توليدكننده فرآورده هاي تخميري(ماست)- شكرپنير

  ريال 420000
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  :(ادواري)  داوطلبان آزاد آزمون نحوه ورود اطالعات در سامانه ثبت نام  -3-5
 مراجعه شود.  http://advari.irantvto.irبه سامانه الكترونيكي سازمان به آدرس  -1

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

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

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

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

 .نمي گرددو هيچ گونه تغييري قابل اعمال  اطالعات ثبت نام قطعي محسوب گرديده، ثبت نام،پس از اتمام  -6

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

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

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

 اي كه در نمونه پيش نويس تكميل نموده ايد وارد نمائيد.اطالعات را به گونه ي حاوي اطالعات فردي ، الزم استپس از ورود به صفحه -10

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

بردن مد و  مه اي وارد نمايد (از به كارمتقاضي بايد نام خانوادگي، نام و نام پدر خود را به طور كامل طبق مشخصات شناسنا4و 3،2در رديف هاي
  .تشديد خودداري شود)

  متقاضي بايد جنسيت خود را مشخص نمايد. : 5در رديف 
  متقاضي بايد شماره شناسنامه خود را درج نمايد. : 6در رديف 
  متقاضي بايد تاريخ تولد خود را به تفكيك روز، ماه و سال وارد نمايد. : 7در رديف 
  قاضي بايد محل تولد خود را درج نمايد.مت : 8در رديف 
  متقاضي بايد وضعيت تاهل خود را مشخص نمايد. : 9در رديف 
  متقاضي بايد دين خود را مشخص نمايد. : 10در رديف 
  متقاضي بايد تابعيت خود را مشخص نمايد. : 11در رديف 
  متقاضي بايد وضعيت تحصيلي خود را مشخص نمايد. : 12در رديف 
  متقاضي بايد وضعيت آخرين مقطع تحصيلي خود را مشخص نمايد. : 13در رديف 
  متقاضي بايد رشته تحصيلي خود را وارد نمايد. : 14در رديف 

  متقاضي بايد گرايش تحصيلي خود را وارد نمايد. : 15در رديف  
  متقاضي بايد معدل آخرين مقطع تحصيلي خود را وارد نمايد. : 16در رديف 
  ضي بايد محل برگزاري آزمون را به تفكيك استان، شهرستان و شهر وارد نمايد.متقا :17در رديف 

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

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

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

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

  متقاضي بايد وضعيت ايثارگري و عضويت در بسيج  را مشخص نمايد. : 29و28ر رديف هاي د
  متقاضيان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي بايد گزينه مورد نظر را انتخاب نمايند. :30در رديف 
  متقاضي بايد وضعيت جسماني خود را مشخص نمايد.  :31در رديف 
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  باشد بايد در اين قسمت مشخص نمايد.چنانچه داوطلب، چپ دست مي : 32در رديف 
  رقمي محل سكونت فعلي خود را وارد نمايد. 10متقاضي بايد كد پستي  : 33در رديف 

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

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

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

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

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

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

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

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

  ريال به صورت اينترنتي پرداخت نمايند. 000/50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  پرداخت نمايند. هاي سازمان
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  در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد  متقاضياني كه موفق به اخذ تائيديه مهارت سازمان مي شوند بايد (مهم): 9تذكر 
راحل قانوني صادر و مطابق برنامه اعالمي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان از مهارت قبول شدگان پس از طي متائيديه  (مهم): 10تذكر 

  طريق مركز محل تشكيل پرونده، تحويل متقاضي خواهد شد.
  

  تشكيل پرونده جهت معرفي به آزمون عملي:  - 7
  نگام ثبت نام خود مراجعه نمايند:قبول شدگان آزمون كتبي جهت تشكيل پرونده با  به همراه داشتن مدارك ذيل به مركز انتخابي ه

 تمام رخ، با زمينه سفيد، غير اسكن، جديد و با رعايت شئونات اسالمي (عكس اسكن شده در سامانه ثبت نام) 3×4يك قطعه عكس  -7-1

 شناسنامهاصل  به همراه داشتن-7-2

 اصل كارت ملي به همراه داشتن-7-3

  تغال به تحصيلاصل و تصوير مدرك تحصيلي و يا گواهي اش -7-4
 دفترچه  4-5معافيت تحصيلي و يا مدارك مندرج در بند اصل و تصوير كارت پايان خدمت، معافيت پزشكي، يا گواهي  -7-5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  منتخب آزمون را برگزار نمايد.
  آزمون كتبي كليه حرفه ها در استان فقط به صورت الكترونيكي برگزار خواهد شد. -8-15
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  ش فني و حرفه اي كشورسازمان آموز(ادواري)  داوطلبان آزاد فرم پيش نويس اطالعات فردي  متقاضيان آزمون                      
 نام*: -3 *:نام خانوادگي-2 * :شماره ملي-1

 نام پدر*:-4
 

 جنسيت*:-5
      زن مرد 

  *:شناسنامهشماره  -6
 

  تاريخ تولد:*-7
 روز           ماه                 سال     

        31 
 

 محل تولد طبق شناسنامه: *-8
 

  عيت تاهل طبق شناسنامه: *وض -9
 

 دين:-10
 اسالم مسيحي كليمي زرتشتي 

 تابعيت: * -11

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

 خرين مقطع تحصيلي: *آ-13
 ابتدايي          پايان دوره راهنمايي  
          ديپلم  پلمفوق دي 
   كارشناسي كارشناسي ارشد  
 دكتري 

  رشته تحصيلي: -14
 

  گرايش تحصيلي:   -15
 

  عدل آخرين مقطع تحصيلي:م -16
 / 

 

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

  مورد تقاضا: *حرفه-18
  

  رشته: * -21
 

 كد استاندارد: *-19
  

  خوشه: * -22
 

  ساعت آموزشي: * -20
  

  شماره گواهينامه پيش نياز: -23
 

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

 وضعيت اشتغال: *-25
 اغل(بيمه بيكاري)بيكارقبالً ش 
          كارجو     شاغل   دانشجو  
    دانش آموز     سرباز خانه دار 

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

  وضعيت ايثارگري:-28
     خانواده شهدا خانواده جانبازان  
 
   رزمنده نواده آزادگان   خا 

 عضويت در بسيج:-29
                 فعال عادي  
 

  وضعيت جسماني:* -31
   سالم   بيمار قلبي  كم توان

  ذهني          
 حت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) يا بهزيستيت - 30

*  
مباشمي باشمنمي 

  باشممي داوطلب چپ دست -32

  *سكونت فعلي:تي ده رقمي محل كدپس- 33
  

          
 

 : *لفن ثابتتشماره-34
 شماره تلفن:

 كد شهرستان:

 شماره تلفن همراه: * -35

 پست الكترونيك:-36

  آدرس محل سكونت: *-37
 الك:پ                     ه:   وچاستان:                  شهرستان:                     شهر:                          خيابان:                   ك

 فراخواني فايل تصوير متقاضي: *                                -38

ز ر مقطعي اهمي تواند در  نمايم و در صورت نقص يا نادرست بودن ، اداره سنجش و ارزشيابي استانميصحت موارد فوق را تاييداينجانب
 موافق هستم        ون و حتي صدور گواهينامه جلوگيري نمايد.آزمون و بعد از آن، از ادامه آزم

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قبول

 مردود

 گام نهم: مراجعه به مراكزجهت تشكيل پرونده 

 عرفي به كارگاه جهت آزمون عمليگام دهم: م

 اجراي آزمون عملي

 جهت آزمون اقدام
  جددمعملي  

 واريز وجه هزينه آزمون مجدد

 اجراي آزمون كتبي
 پايان

 گام يازدهم: اعالم وضعيت قبولي نهايي

 مهارت تأييديهدريافت 

 دفترچه ثبت نام و خريد كارت اعتباريو دريافتسامانه ثبت نامگام اول: مراجعه به

 دفترچه راهنما و انتخاب حرفه آزمونگام دوم: مطالعه

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

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

 از نهايي شدن ثبت نام پسگام پنجم: اخذ كد رهگيري از سيستم

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

 گام هفتم: تاييد نهايي اطالعات و اتمام مراحل ثبت نام

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

 مردود

 قبول

  پرداخت نمايند. مطابق با تعرفه هاي سازمانو پرداخت هزينه صدور گواهينامه  http://advari.irantvto.ir مراجعه به سامانه الكترونيكيگام دوازدهم:



 

  12صفحه   

  1398سال   آذربايجان شرقياستان  ان آزاد  (ادواري) داوطلب دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون  -  1 جدول شماره 

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

  تبريز  ديپلم ندارد 742120030190002  تعميركار سخت افزار تلفن همراه  الكترونيك  صنعت  1
  تبريز  پايان سوم راهنمايي يا پايان دوره اول متوسطه ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي  برق  صنعت  2
  تبريز  پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره متوسطه اول ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق  صنعت  3

تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و   برق  صنعت  4
  تبريز  وره راهنماييپايان د ندارد 741220050100001  گردنده

جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند   جوشكاري و بازرسي جوش  صنعت  5
SMAW  

  تبريز  پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110120001

  تبريز  پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره راهنمايي) ندارد753120510010001  نازك دوز زنانه صنايع پوشاك خدمات  6
  تبريز  پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره راهنمايي) ندارد 815320510100001  راسته دوز  پوشاكصنايع   خدمات  7
  تبريز  پايان دوره اول متوسطه ( پايان دوره راهنمايي ) ندارد711520190010002  در و پنجره ساز چوبي صنايع چوب صنعت 8
  تبريز  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010020001 تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني صنايع خودرو صنعت  9
  تبريز  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور) صنايع خودرو صنعت 10
  تبريز  پايان راهنمايي ندارد741220010010001  تعميركار برق خودرو صنايع خودرو صنعت 11
  تبريز  پايان دوره راهنمايي نداردICDL  732120530140001كاربر  فناوري اطالعات خدمات 12
  تبريز  پايان دوره اول متوسطه ندارد511320550100001  راهنماي عمومي گردشگري گردشگري خدمات 13
  تبريز  ه راهنمايي)پايان دوره متوسطه اول (پايان دور ندارد611121050910001  كاربر گياهان دارويي گياهان دارويي و داروهاي گياهي كشاورزي 14
  تبريز  پايان دوره متوسط اول ندارد514120570010001  پيرايشگر موي زنانه مراقبت و زيبايي خدمات 15
  تبريز  پايان دوره راهنمايي ندارد514120570050001  پيرايشگر مردانه مراقبت و زيبايي خدمات 16

  
    1398سال   شرقياستان آذربايجان  (ادواري)  آزمون داوطلبان آزاد  ني محل برگزاري نشا- 2جدول شماره 

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

 41 32853998  تبريز سه راه قراملك مركز شماره يك تبريز  دو منظوره  مركز شماره يك تبريز تبريز 1
  



 

  13صفحه   

  1398سال   آذربايجان غربياستان  طلبان آزاد  (ادواري) آزمون داورونيكي دفترچه راهنماي ثبت نام الكت -  1جدول شماره 
  شهرستان محل اجراي آزمون  نياز مطابق استانداردپيش حداقل تحصيالت كد استاندارد نام حرفه گروه خوشهرديف

پايان دوره اول متوسطه  711520190010002  دروپنجره ساز چوبي  صنايع چوب صنعت 1
  اروميه  ندارد  (پايان دوره راهنمايي )

  ماكو- ياندواب م- اروميه   ندارد  ديپلم  753420510020001  دوزنده لباس مبل  صنايع پوشاك خدمات 2

  نقده - وكان ب- اروميه     ندارد  پايان دوره راهنمايي  721320010010001  2صافكاردرجه   صنايع خودرو صنعت 3

  بوكان- وي خ - ياندواب م- اروميه   ندارد  ه راهنماييپايان دور  713220010010001  2نقاش خودرو درجه   صنايع خودرو صنعت 4

  
    1398يجان غربي  سال استان آذربا داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 

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

  44  34244727  ولي عصر جنب دانشگاه پيام نور شهرك  دو منظوره  مركز آموزش فني و حرفه اي ماكو  ماكو  1

بلوار آيت اله خوئي مركز آموزش فني   دو منظوره  مركز آموزش فني و حرفه اي خوي  خوي  2
  44  36433112  وحرفه اي خوي

انتهاي خيابان دانشگاه ابتداي جاده بيگم   دو منظوره  مركز آموزش فني و حرفه اي نقده  نقده  3
  44  35677002  قلعه

مركزآموزش فني و حرفه اي شماره يك   وميهار  4
  دو منظوره  اروميه

محل برگزاري ازمون كتبي انالين استان:
بزرگراه خاتم االنبيا خيابان مهارت مركز 

  شماره يك اروميه سايت رايانه
33240014  44  

  
  
  
  
  



 

  14صفحه   

  1398استان اصفهان سال  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  -  1جدول شماره 
  

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

   اهين شهرش - اشان ك - جف آباد ن - اصفهان   پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570050001  پيرايشگر مردانه   مراقبت و زيبايي  خدمات 1

  رين شهر ز - ميني شهر خ - ائين ن- اصفهان   پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي    تاسيسات  صنعت 2

  نائين  - اصفهان   پايان دوره اول متوسطه ندارد 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات  صنعت 3

رسي جوشكاري و باز  صنعت 4
  جوش

جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند 
SMAW  

  پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110120001
 - شهرضا  - اردستان  - مباركه - اصفهان 

 - زرين شهر  - شاهين شهر  - خميني شهر 
  باد آنجف  - گلپايگان 

 - شهرضا  - اردستان  - مباركه  - اصفهان   ايان دوره راهنماييپ ندارد 723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني    صنايع خودرو  صنعت 5
  ميني شهر خ - اهين شهر ش - نائين 

كاشان  - نائين - شهرضا  - اردستان  - اصفهان   پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410150001  تراشكار   مكانيك  صنعت 6
  نجف آباد  - 

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان   برق  صنعت 7
يان دوره راهنمايي يا پايان پا

  دوره اول متوسطه 

 - شهرضا  - اردستان  - مباركه  - اصفهان 
زرين  - خميني شهر  - شاهين شهر  - نائين 

  نجف آباد- اشان ك - لپايگان گ - شهر 

 - ا رضشه - ردستان ا - باركه م - اصفهان   پايان راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو  صنعت 8
  زرين شهر  - نائين 

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي   برق  صنعت 9
پايان سوم راهنمايي يا پايان   

  دوره اول متوسطه

 - اردستان  - كاشان  - مباركه  - اصفهان 
زرين شهر  - خميني شهر  - ائين ن - - شهرضا 

  نجف آباد  - گلپايگان  - 

  



 

  15صفحه   

    1398سال   اصفهاناستان  اوطلبان آزاد  (ادواري) د آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 
  

پيش   تلفن  آدرس حوزه  جنسيت  نام مركز   نام استان رديف
  شماره

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

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

 اصفهان 3
خميني  19كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره

  –نتهاي بلوار عموشاهي ا-نظريهم-خميني شهر  دومنظوره  شهر
 31 33664900  خ مهارت- خ پرديس 

 اصفهان 4
شاهين  18كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره

 -ت خيابان مهار-جنوبيخيابان سعدي-شاهين شهر  دومنظوره  شهر(دو منظوره)
 31 45206009  مركز آموزش فني و حرفه اي شاهين شهر

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

 اصفهان 6
ناجي آباد 53كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره

 خيابان امام-فاز يك-بادشهرك ناجي آ-كاشان  دومنظوره  كاشان
 31 55425002  حسن مجتبي

 فني و  مركز آموزش-لوار فتح المبينب-مباركه  دومنظوره  مباركه 5كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره  اصفهان 7
 31 52465330  حرفه اي مباركه

شهيد صالحي (كمربندي بلوار سردار-نجف آباد  دومنظوره  نجف آباد 9كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره  اصفهان 8
 31 6-42490013  جنوبي) مقابل دادگستري

ركز فني م-جنب ترمينال-خيابان صنعت-ن شهرزري  دومنظوره  زرين شهر 22كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره  اصفهان 9
 31 52237400  و حرفه اي

ه ورزش و روبروي ادار-هشتيببلوار شهيد-گلپايگان  دومنظوره  گلپايگان 7كارگاه سنجش الكترونيك مركز شماره  اصفهان 10
 31 57241037  ركز فني و حرفه ايم - جوانان 

ني فمركز آموزش -رخيابان كارگ-بلوار جهاد-نائين  دومنظوره  نائين 37كز شماره كارگاه سنجش الكترونيك مر اصفهان 11
 31 46257067  و حرفه اي خواهران

  



 

  16صفحه   

  1398سال   ايالماستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  -  1جدول شماره 
  شهرستان محل آزمون  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

كنترل بهداشت و ايمني 512020670050001  آشپز  خدمات تغذيه اي  خدمات 1
 در واحد غذا و نوشيدني

پايان دوره متوسطه اول(پايان 
  ايالم  دوره راهنمايي)

  ايالم  ه راهنماييپايان دور ندارد751220670310001  2شيريني پز درجه  خدمات تغذيه اي خدمات 2

نازك دوز زنانه با كد 753120510050002  مانتو دوز  صنايع پوشاك  خدمات 3
753120510010001 

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  ايالم  دوره راهنمايي)

  ايالم  پايان دوره راهنمايي ندارد753420510010001 پرده دوز صنايع پوشاك خدمات 4
  ايالم  ديپلم ندارد753420510020001  لباس مبلدوزنده صنايع پوشاك خدمات 5
  ايالم  پايان دوره راهنمايي ندارد712620090110001 لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي تاسيسات صنعت 6
  ايالم  پايان دوره راهنمايي ندارد712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري تاسيسات صنعت 7
  ايالم  پايان دوره راهنمايي ندارد713220010010001  2درجهنقاش خودرو صنايع خودرو صنعت 8
  ايالم  پايان دوره راهنمايي ندارد721320010010001  2صافكار درجه صنايع خودرو صنعت 9
  ايالم  پايان متوسطه اول ندارد721420250010001 درب و پنجره ساز پروفيل آهني صنايع فلزي صنعت 10
  ايالم  سوم راهنمايي ندارد721420250020001  نجره ساز آلومينيوميدر و پ صنايع فلزي صنعت 11
  ايالم  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010110002  سرويسكار خودرو صنايع خودرو صنعت 12
  ايالم  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010310001  تعميركارموتورسيكلت صنايع خودرو صنعت 13
  ايالم  ديپلم ندارد742120030190002 ركار سخت افزار تلفن همراهتعمي الكترونيك صنعت 14
  ايالم  ديپلم ندارد731320790320001  فروشنده طال و نقره و جواهر طال و جواهرسازي فرهنگ و هنر 15

گياهان دارويي و داروهاي  كشاورزي 16
 ندارد 611121050910001  كاربر گياهان دارويي  گياهي

طه ( پايان پايان دوره اول متوس
  ايالم  دوره راهنمايي)

 ندارد 723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر  ماشين آالت كشاورزي  كشاورزي 17
پايان دوره متوسطه اول (پايان 

  ايالم  دوره راهنمايي)

نازك دوز مردانه با كد 753120510210002  ضخيم دوز مردانه  صنايع پوشاك  خدمات 18
75310510230002 

ره اول متوسطه ( پايان پايان دو
  ايالم  دوره راهنمايي)

    1398سال   ايالماستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 
  پيش شماره  تلفن نشاني مركز  جنسيت پذيرش نام مركز نام شهر رديف

  843  2228273  نتهاي خيابان مهارتا- الوار شهداي چالسرب- هارراه مادر چ- ايالم  زن/مرد  12مركز شماره  ايالم  1

  



 

  17صفحه   

  1398سال    البرزاستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  -  1جدول شماره 
  شهرستان هاي محل اجرا  حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه نام خوشه  رديف

  كرج  ديپلم ندارد431320450010001  حسابدار حقوق و دستمزد رگانيامور مالي و باز خدمات  1
  كرج  پايان دوره اول متوسطه ندارد511320550100001 راهنماي عمومي گردشگري گردشگري خدمات  2

كنترل بهداشت و ايمني 512020670050001  آشپز  خدمات تغذيه اي  خدمات  3
 در واحد غذا و نوشيدني

پايان دوره متوسطه 
  كرج  (پايان دوره راهنمايي)اول

  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد514120570050001  پيرايشگر مردانه مراقبت و زيبايي خدمات  4
  كرج ، هشتگرد  پايان دوره راهنمايي ندارد514220570010002  آرايشگر و پيرايشگر زنانه مراقبت و زيبايي خدمات  5

 ICDLكاربر PhotoShop  732120530120001ايانه اي با كاربر گرافيك ر  فناوري اطالعات  خدمات  6
پايان دوره متوسطه 

  كرج ، هشتگرد، اشتهارد  اول(پايان دوره راهنمايي)

  كرج ، هشتگرد، اشتهارد  پايان دوره راهنمايي نداردICDL  732120530140001كاربر  فناوري اطالعات خدمات  7
  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد751220670310001  2شيريني پز درجه  خدمات تغذيه اي خدمات  8

 ندارد 753120510010001  نازك دوز زنانه  صنايع پوشاك  خدمات  9
پايان دوره متوسطه اول 

  كرج ، هشتگرد ، نظرآباد  (پايان دوره راهنمايي)

نازك دوز مردانه با كد 753120510210002  ضخيم دوز مردانه  صنايع پوشاك  خدمات  10
75310510230002 

پايان دوره اول متوسطه ( 
  كرج ، هشتگرد  پايان دوره راهنمايي)

 ندارد 815320510100001  راسته دوز  صنايع پوشاك  خدمات  11
پايان دوره متوسطه اول 

  كرج ، هشتگرد، نظرآباد  (پايان دوره راهنمايي)

  كرج ، هشتگرد  راهنمايي پايان دوره ندارد712620090020001 لوله كش گاز خانگي وتجاري تاسيسات صنعت 12
  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد712620090110001 لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي تاسيسات صنعت 13
  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد712720090070001 تعمير كار آبگرمكن ديواري تاسيسات صنعت 14
  كرج  پايان دوره اول متوسطه ندارد712720090080001 تعميركار وسايل گاز سوز خانگي تاسيسات صنعت 15
  كرج ، هشتگرد، نظرآباد  پايان دوره راهنمايي ندارد721220110010001  2جوشكار گاز درجه  جوشكاري و بازرسي جوش صنعت 16

جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند  جوشكاري و بازرسي جوش  صنعت  17
SMAW  

  كرج ، هشتگرد، نظرآباد  نماييپايان دوره راه ندارد 721220110120001

  كرج ، هشتگرد، نظرآباد  پايان متوسطه اول ندارد721420250010001 درب و پنجره ساز پروفيل آهني صنايع فلزي صنعت 18
  كرج ، هشتگرد، اشتهارد  پايان دوره راهنمايي ندارد722320410150001  تراشكار مكانيك صنعت 19

يا تراشكار2فرزكار درجه 722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك  صنعت  20
 2درجه 

  كرج ، هشتگرد، اشتهارد  پايان دوره راهنمايي

  كرج ، هشتگرد، اشتهارد  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010110002  سرويسكار خودرو صنايع خودرو صنعت 21



 

  18صفحه   

  1398سال    البرزاستان  اد  (ادواري) آزمون داوطلبان آزدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  -  1جدول شماره 
  شهرستان هاي محل اجرا  حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه نام خوشه  رديف

  كرج ، هشتگرد، اشتهارد  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010550001 تعويض كار روغن خودروهاي سبك صنايع خودرو صنعت 22

 ندارد 731720190010002  منبت كار دستي  ع چوبصناي  صنعت  23
پايان دوره اول متوسطه 

  كرج  (پايان دوره راهنمايي)

 ندارد 731720190170001  مشبك كار  صنايع چوب  صنعت  24
پايان دوره متوسطه اول 

  كرج  (پايان دوره راهنمايي)

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي  برق  صنعت  25
ا پايان سوم راهنمايي ي

  كرج ، هشتگرد، نظرآباد  پايان دوره اول متوسطه

تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي  برق  صنعت  26
  كرج ، هشتگرد  پايان دوره راهنمايي ندارد 741220050100001  و گردنده

  كرج ، هشتگرد  پايان دوره اول متوسطه ندارد742120030010001  الكترونيك كار صنعتي الكترونيك صنعت 27
  كرج ، هشتگرد  ديپلم ندارد742120030190002 تعميركار سخت افزار تلفن همراه الكترونيك صنعت 28

 - 753420190010002  رويه كوب مبل چوبي  صنايع چوب  صنعت  29
پايان دوره اول متوسطه 

 (پايان دوره راهنمايي)
  كرج

  كرج  ديپلم ندارد731320790320001 فروشنده طال و نقره و جواهر طال و جواهرسازي فرهنگ و هنر 30

صنايع دستي (چوب، فلز، سفال،  فرهنگ و هنر  31
  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد 731420770100001  معرق كار كاشي و سراميك  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)

  كرج و اشتهارد  پايان دوره راهنمايي ندارد731620830580001  نقاش مقدماتي هنرهاي تجسمي فرهنگ و هنر 32

صنايع دستي (دوخت هاي   فرهنگ و هنر  33
 ندارد 731820810210002  سرمه دوز  سنتي)

پايان دوره اول 
متوسطه(پايان دوره 

  راهنمايي)
  كرج

صنايع دستي (دوخت هاي  فرهنگ و هنر  34
  كرج  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810560001  قالب دوز  سنتي)

، سفال،صنايع دستي (چوب، فلز  فرهنگ و هنر  35
  كرج ، هشتگرد  پايان دوره راهنمايي ندارد 753620770030001  حكاك چرم  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)

 ندارد 611121050910001  كاربر گياهان دارويي  گياهان دارويي و داروهاي گياهي  كشاورزي  36
پايان دوره اول 

متوسطه(پايان دوره 
  راهنمايي)

  كرج ، هشتگرد

  كرج ، هشتگرد، اشتهارد پايان دوره راهنمايي -921511070060001  كارگر فضاي سبز ط زيستفناوري محي كشاورزي 37



 

  19صفحه   

  
    1398سال   البرزاستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 

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

روبروي-سمت حسين آبادهب–داردميدان استان-كرج  دومنظوره  شهيد خدايي  كرج  1
  مجموعه ورزشي شريعتي

32805615 - 
32815056  26  

ب اسالميبلوار انقال-ريميدان شهردا-شهر جديد هشتگرد  دومنظوره  6مركز شماره   هشتگرد  2
  26  44261630  بلوار گل آرا - 

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

  26  37728492  نب پارك مشاهيرج - يدان شهيد سلطاني م - اشتهارد   دومنظوره  8مركز شماره   اشتهارد  4

  



 

  20صفحه   

  1398سال   بوشهراستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 

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

  كنگان- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد512020590020001  2آشپز هتل درجه  هتلداري خدمات 1
  گناوه- بوشهر  ديپلم لسمتصدي خدمات مجا333230590010001 برنامه ريز جشن و تشريفات هتلداري خدمات 2

كنترل بهداشت و ايمني 512020670050001  آشپز  خدمات تغذيه اي خدمات 3
 در واحد غذا و نوشيدني

پايان دوره متوسطه اول(پايان 
  وجخورم - بوشهر  دوره راهنمايي)

  گناوه- خورموج  پايان دوره راهنمايي ندارد514120570050001  پيرايشگر مردانه مراقبت و زيبايي خدمات 4
  ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  ديپلم متوسطه ندارد514120570060001  ترميم كننده مو (مردانه) مراقبت و زيبايي خدمات 5

 514120570070002  چهره پرداز مردانه  مراقبت و زيبايي خدمات 6
متعادل ساز چهره

مردانه با كد 
514120570100002 

پايان دوره اول متوسط (پايان 
  كنگان- بوشهر  دوره راهنمايي)

 ندارد 514120570100002  متعادل ساز چهره مردانه  مراقبت و زيبايي خدمات 7
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  ناوهگ - ورموجخ- بوشهر  دوره راهنمايي)

  بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد514220570070001 كار بر مواد شيميايي در آرايش زنانه مراقبت و زيبايي خدمات 8

 Adobeكاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات خدمات 9
Illustrator  

 ICDLكاربر 732120530010001
پايان دوره متوسطه اول(پايان 

  كنگان- ورمجخ- گناوه  دوره راهنمايي)

  وجخورم - بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد751220670310001  2شيريني پز درجه  خدمات تغذيه اي خدمات 10

 11  ندارد 751220670350001  شيريني پز شيريني هاي خشك  خدمات تغذيه اي خدمات 
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  گناوه- بوشهر  دوره راهنمايي)

 ندارد 751220670340001  كيك ساز  خدمات تغذيه اي خدمات 12
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  كنگان- ورمجخ- گناوه  دوره راهنمايي)

 ندارد 753120510030002  خياط پيراهن شوميز مردانه و زنانه  يع پوشاكصنا خدمات 13
پايان دوره اول متوسطه ( 

  بوشهر  پايان دوره راهنمايي)

نازك دوز مردانه با كد 753120510210002  ضخيم دوز مردانه  صنايع پوشاك خدمات 14
75310510230002 

پايان دوره اول متوسطه ( 
  بوشهر  پايان دوره راهنمايي)

 ندارد 753120510230002  نازك دوز مردانه  صنايع پوشاك خدمات 15
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  بوشهر  دوره راهنمايي)

نازك دوز مردانه با كد 753220510050002  الگوساز و برشكار لباس ضخيم مردانه  صنايع پوشاك خدمات 16
75310510230002 

پايان دوره اول متوسطه ( 
  اهنمايي)پايان دوره ر

- ورموج خ- ناوهگ- بوشهر
  كنگان

  گناوه- خورموج  ديپلم ندارد753420510020001  دوزنده لباس مبل صنايع پوشاك خدمات 17



 

  21صفحه   

  1398سال   بوشهراستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 

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

 ندارد 711520190010002  در و پنجره ساز چوبي  صنايع چوب صنعت 18
پايان دوره اول متوسطه ( 

  بوشهر  پايان دوره راهنمايي )

  گناوه- كنگان  ييپايان دوره راهنما ندارد712620090020001 لوله كش گاز خانگي وتجاري تاسيسات صنعت 19

لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارتي  تاسيسات صنعت 20
  خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090080001  2درجه 

لوله كش و نصاب تاسيسات تهويه مطبوع  تاسيسات صنعت 21
  بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090200001  ساختمان

كش و نصاب تاسيسات گاز رسانيلوله  تاسيسات صنعت 22
  بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090220001  ساختمان

  كنگان- ورمجخ- گناوه  پايان دوره راهنمايي ندارد712720090010001 تعميركار كولر گازي خودرو تاسيسات صنعت 23
  بوشهر  دوره راهنمايي پايان ندارد712720090070001 تعمير كار آبگرمكن ديواري تاسيسات صنعت 24
  بوشهر  پايان دوره اول متوسطه ندارد712720090080001 تعميركار وسايل گاز سوز خانگي تاسيسات صنعت 25

تعميركار دستگاه هاي سرد كننده خانگي  تاسيسات صنعت 26
   پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090200001  و تجاري

 ندارد 713120300010002  ، موكت و پاركتنصاب كاغذ ديواري   معماري صنعت 27 
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  دوره راهنمايي)
- ناوهگ - ورموجخ- بوشهر

  كنگان
  بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد713220010010001  2نقاش خودرو درجه صنايع خودرو صنعت 28

- ورمجخ- ناوهگ- بوشهر  دوره راهنماييپايان  ندارد 721320010010001  2صافكار درجه   صنايع خودرو صنعت 29
  كنگان

  بوشهر  سوم راهنمايي ندارد721320250080001  ورقكار ( نازك كار ) صنايع فلزي صنعت 30
  بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد721320290010001  كانال ساز تهويه ساختمان صنعت 31
  بوشهر  سوم راهنمايي ندارد721420250020001 در و پنجره ساز آلومينيومي صنايع فلزي صنعت 32
  بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد722320410090001  2ماشين ابزار كار درجه   مكانيك صنعت 33
  خورموج- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد722320410150001  تراشكار مكانيك صنعت 34
  گناوه - بوشهر  هنماييپايان دوره را ندارد722320410200001  فرزكار مكانيك صنعت 35

يا2فرزكار درجه 722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك صنعت 36
 2تراشكار درجه 

  بوشهر  پايان دوره راهنمايي



 

  22صفحه   

  1398سال   بوشهراستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 

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

  گناوه- كنگان  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور) صنايع خودرو صنعت 37

تعميركار سيستم هاي تعليق خودروهاي   صنايع خودرو صنعت 38
 723120010100002  سبك (جلوبندي ساز)

تعميركار اتومبيل هاي
سواري بنزيني با كد 

)723120010020001 ( 

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  وهگنا- ورموجخ - بوشهر  دوره راهنمايي)

  بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010110002  سرويسكار خودرو صنايع خودرو صنعت 39

 - نگان ك- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010310001  تعميركارموتورسيكلت  صنايع خودرو صنعت 40
  گناوه- خورموج

 - نگان ك- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010550001  تعويض كار روغن خودروهاي سبك  صنايع خودرو صنعت 41
  گناوه- خورموج

  گناوه- خورموج  راهنماييپايان دوره  ندارد731420150230001 سفالگر با چرخ پايي و برقي سراميك صنعت 42

 ندارد 731720190010002  منبت كار دستي  صنايع چوب صنعت 43
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  گناوه- خورموج  دوره راهنمايي)

  بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد731720190030001  معرق كار چوب(مقدماتي) صنايع چوب صنعت 44

 پايان دوره راهنمائي - 731720190270001  معرق كار روكش  صنايع چوب صنعت 45
 - نگان ك- بوشهر

  گناوه- خورموج

 - نگان ك- بوشهر  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731820280030001  دوزنده كيف با چرم مصنوعي  صنايع چرم وپوست و خز صنعت 46 
  گناوه- خورموج

 - نگان ك- بوشهر  پايان دوره ابتدايي ندارد 731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  صنايع چرم وپوست و خز صنعت 47
  گناوه- خورموج

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان  برق صنعت 48
پايان دوره راهنمايي يا پايان 

  دوره اول متوسطه
 - نگان ك- بوشهر

  گناوه- خورموج

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت 49
پايان سوم راهنمايي يا پايان 

  بوشهر  دوره اول متوسطه

تعميركار ماشين هاي لباسشويي و  برق صنعت 50
 ندارد 741220050120002  ظرفشويي

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  دوره راهنمايي)

 - نگان ك- بوشهر
 گناوه- خورموج

 - نگان ك- بوشهر  پايان دوره اول متوسطه ندارد 742120030010001  الكترونيك كار صنعتي  الكترونيك صنعت 51
  گناوه- خورموج



 

  23صفحه   

  1398سال   بوشهراستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 

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

روميزي و ارتباطاتتعميركار تلفن  الكترونيك صنعت 52
 - نگان ك- بوشهر  پايان دوره اول متوسطه ندارد 742120030070001  داخلي

  گناوه- خورموج

و	LCDتعميركار تلويزيون هاي پيشرفته(  الكترونيك صنعت 53
تعميركار تلويزيون 742120030090001  پالسما)

 رنگي
  نكنگا - بوشهر   پايان دوره اول متوسطه

  بوشهر  پايان دوره اول متوسطه ندارد742120030140001 يركار راديو و ضبط صوتتعم الكترونيك صنعت 54
  بوشهر  ديپلم ندارد742120030190002 تعميركار سخت افزار تلفن همراه الكترونيك صنعت 55

نصاب  وتعميركار كولرهاي گازي پنجره  تاسيسات صنعت 56
  گناوه  اييپايان دوره راهنم ندارد 752720090100001  اي واسپيلت

  بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد753420010010001  تو دوز كار خودرو صنايع خودرو صنعت 57

 - 753420190010002  رويه كوب مبل چوبي  صنايع چوب صنعت 58
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

 دوره راهنمايي)
  كنگان - بوشهر

سازنده و نصاب در و پنجره با  ساختمان صنعت 59
  بوشهر  ديپلم ندارد 814220290010001  و شيشه دوجدارهUPVCفيلپرو

 - نگان ك- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 815420270090001  رنگرز عمومي  صنايع نساجي صنعت 60
  گناوه- خورموج

 -  نكنگا- بوشهر  پايان دوره راهنمائي درودگر 821920190010001  مونتاژ كار مصنوعات چوبي  صنايع چوب صنعت 61 
  گناوه- خورموج

 - 821920190020002  رنگ كار مبلمان چوبي  صنايع چوب صنعت 62
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

 دوره راهنمايي)
 - نگان ك- بوشهر

  گناوه- خورموج

 فرهنگ و هنر 63
صنايع دستي (چوب، فلز،

سفال، چاپ، سنگ ،شيشه ، 
  چرم)

  بوشهر  راهنمايي پايان دوره ندارد 721320770010001  حكاك روي فلز

 فرهنگ و هنر 64
صنايع دستي (چوب، فلز،

سفال، چاپ، سنگ ،شيشه ، 
  چرم)

  بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 721320770040001  زير ساخت كار مينا

گوهر تراش سنگ هاي قيمتي و نيمه  طال و جواهرسازي فرهنگ و هنر 65
 ندارد 731320790040002  قيمتي (دامله تراش)

ن دوره اول متوسطه (پايان پايا
  بوشهر  دوره راهنمايي)



 

  24صفحه   

  1398سال   بوشهراستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 

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

گوهر تراش سنگ هاي قيمتي و نيمه   طال و جواهرسازي هنگ و هنرفر 66
 731320790050001  قيمتي(تراش زاويه)

گوهر تراش سنگ هاي
قيمتي و نيمه 

 قيمتي(تراش دامله)
  بوشهر  ديپلم

  بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد731320790130001  سازنده زيور آالت سنتي طال و جواهرسازي فرهنگ و هنر 67

 ندارد 731620830380002  تذهيب كار  هنرهاي تجسمي فرهنگ و هنر 68
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  دوره راهنمايي)
 - نگان ك- بوشهر

  گناوه- خورموج

 - نگان ك- بوشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد 731620830490001  مينياتور ساز  هنرهاي تجسمي فرهنگ و هنر 69
  گناوه- خورموج

 فرهنگ و هنر 70
صنايع دستي (دوخت هاي

 ندارد 731820810190002  پته دوز (فطه دوز يا سلسله دوز)  سنتي)
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  گناوه- خورموج  دوره راهنمايي)

  وجخورم - بوشهر  پايان دوره ابتدايي ندارد731820890060001  رفوگر قالي (مقدماتي) فرش فرهنگ و هنر 71

 ندارد 723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر  كشاورزي ماشين آالت كشاورزي 72
پايان دوره متوسطه اول (پايان 

  گناوه- خورموج  دوره راهنمايي)

توليدكننده فرآورده هاي   صنايع غذايي كشاورزي 73
 - نگان ك- بوشهر  ديپلم ندارد 751320680030001  تخميري(ماست)

  گناوه- خورموج
    1398ال س  بوشهراستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزمون نشاني محل برگزاري- 2جدول شماره 

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

-33554944  درو كاردانيپشت ايران خو- .. طالقانيبلوار آيت ا.- بوشهر  دومنظوره  مركز سنجش بوشهر 1
33551503 77 

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

  دومنظوره  مركز دشتي خورموج 3
بشن-ابان دادگستريخي-شهرك بسيجيان-خورموج

  - خيابان مهارت
  دشتي9مركز آموزش فني و حرفه اي شماره

35329210 77 

 -انك صادراتبروبروي-لوار امامب-هربنكش-كنگان  دومنظوره  مركز كنگان كنگان 4
 77 37343712  كنگان7مركز آموزش فني و حرفه اي شماره



 

  25صفحه   

  1398سال  تهراناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 
 رديف

نام
  اي آزمونشهرستانهاي محل اجر  حداقل مقطع تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  خوشه

 ندارد 732120530150001  كاربر اتوماسيون اداري  فناوري اطالعات خدمات 1
پايان دوره اول متوسطه   

  ( پايان دوره راهنمايي) 

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

 Adobeفيك رايانه اي با كاربر گرا  فناوري اطالعات خدمات 2
Illustrator  

 ICDLكاربر 732120530010001
پايان دوره متوسطه 

اول(پايان دوره 
  راهنمايي)

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

 ندارد 753120510030002  خياط پيراهن شوميز مردانه و زنانه  صنايع پوشاك خدمات 3
پايان دوره اول متوسطه 

  پايان دوره راهنمايي) (

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

  پايان دوره راهنمايي ندارد 753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك خدمات 4
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

مشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. اسال
  دماوند.بهارستان. قرچك

  ديپلم ندارد 753420510020001  دوزنده لباس مبل  صنايع پوشاك خدمات 5
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

 اردند 815320510100001  راسته دوز  صنايع پوشاك خدمات 6
پايان دوره متوسطه اول 

  (پايان دوره راهنمايي)

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

 ندارد 711520190010002  در و پنجره ساز چوبي  صنايع چوب صنعت 7
پايان دوره اول متوسطه 

  پايان دوره راهنمايي )(

.رباط كريم .پرديس. تهران . ورامين
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت 8
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي    تاسيسات صنعت 9
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك



 

  26صفحه   

  1398سال  تهرانتان اس آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 
 رديف

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

لوله كش و نصاب تاسيسات تهويه مطبوع   تاسيسات صنعت 10
  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090200001  ساختمان

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
مشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. اسال

  دماوند.بهارستان. قرچك

  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090010001  تعميركار كولر گازي خودرو  تاسيسات صنعت 11
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090070001  گرمكن ديواريتعمير كار آب  تاسيسات صنعت 12
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

  پايان دوره اول متوسطه ندارد 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات صنعت 13
ريم .پرديس. تهران . ورامين.رباط ك

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات صنعت 14 
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

ميركار دستگاه هاي سرد كننده خانگي تع  تاسيسات صنعت 15
  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090200001  و تجاري

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند   جوشكاري و بازرسي جوش صنعت 16
SMAW  

  پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110120001
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

  پايان متوسطه اول   ندارد 721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي صنعت 17
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

شهرري. شهريار.  اسالمشهر. پاكدشت .
  دماوند.بهارستان. قرچك

  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410150001  تراشكار   مكانيك صنعت 18
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك



 

  27صفحه   

  1398سال  تهراناستان  لبان آزاد  (ادواري) آزمون داوطدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 
 رديف

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

  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410200001  فرزكار   مكانيك صنعت 19
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

. شهرري. شهريار.  اسالمشهر. پاكدشت
  دماوند.بهارستان. قرچك

  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو صنعت 20
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010550001  تعويض كار روغن خودروهاي سبك  صنايع خودرو صنعت 21
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

 ندارد 731720190010002  منبت كار دستي   صنايع چوب صنعت 22
پايان دوره اول متوسطه 

  (پايان دوره راهنمايي)

.پرديس.  تهران . ورامين.رباط كريم
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720190030001  معرق كار چوب(مقدماتي)  صنايع چوب صنعت 23 
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

 ندارد 731720190050001  منبت معرق كار  بصنايع چو صنعت 24
پايان دوره متوسطه اول 
  (پايان دوره راهنمايي )

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720190080001  معرق كار حجمي  صنايع چوب صنعت 25
رامين.رباط كريم .پرديس. تهران . و

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

 ندارد 731720190170001  مشبك كار  صنايع چوب صنعت 26
پايان دوره متوسطه اول 
  (پايان دوره راهنمايي) 

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  ن. قرچكدماوند.بهارستا

 پايان دوره راهنمايي - 731720190250001  2معرق كار چوب (بدون قالب ) درجه   صنايع چوب صنعت 27
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك



 

  28صفحه   

  1398سال  تهراناستان  اد  (ادواري) آزمون داوطلبان آزدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 
 رديف

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

  پايان دوره اول متوسطه   ندارد 731820280030001  دوزنده كيف با چرم مصنوعي  صنايع چرم وپوست و خز صنعت 28
ريم .پرديس. تهران . ورامين.رباط ك

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

  پايان دوره ابتدايي ندارد 731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  صنايع چرم وپوست و خز صنعت 29
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و   برق نعتص 30
  پايان دوره راهنمايي   ندارد 741220050100001  گردنده 

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

تعميركار ماشين هاي لباسشويي و   برق صنعت 31
 ندارد 741220050120002  ظرفشويي

پايان دوره اول متوسطه   
 (پايان دوره راهنمايي)

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

 دماوند.بهارستان. قرچك

و 	LCDتعميركار تلويزيون هاي پيشرفته(  الكترونيك صنعت 32 
تعميركار  742120030090001  پالسما) 

 تلويزيون رنگي
  متوسطهپايان دوره اول 

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

 - 753420190010002  رويه كوب مبل چوبي  صنايع چوب صنعت 33
پايان دوره اول متوسطه   

 (پايان دوره راهنمايي)

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
شهريار. اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

سازنده و نصاب در و پنجره با   ساختمان صنعت 34
  ديپلم    ندارد 814220290010001  و شيشه دوجدارهUPVCپروفيل

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

فرهنگ و  35
 هنر

،صنايع دستي (چوب، فلز
سفال، چاپ، سنگ ،شيشه ، 

  چرم)
  پايان دوره راهنمايي ندارد 731620770020001  نقاشي روي چرم

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

فرهنگ و  36
 هنر

  پايان دوره اول متوسطه دندار 731620830210001  نقاش شيشه هاي تزئيني ( ويتراي )  هنرهاي تجسمي
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك



 

  29صفحه   

  1398سال  تهراناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 
 رديف

نام
  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  حداقل مقطع تحصيلي  پيشنياز  انداردكد است  نام استاندارد  گروه  خوشه

فرهنگ و  37
 هنر

 ندارد 731620830380002  تذهيب كار  هنرهاي تجسمي
پايان دوره اول متوسطه  

  (پايان دوره راهنمايي)

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

فرهنگ و  38
 هنر

  پايان دوره راهنمايي ندارد 731620830580001  نقاش مقدماتي  هنرهاي تجسمي
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

فرهنگ و  39
 هنر

  پايان دوره راهنمايي ندارد 731620890010001  طراح قالي(مقدماتي)  فرش
ان . ورامين.رباط كريم .پرديس. تهر

اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 
  دماوند.بهارستان. قرچك

فرهنگ و  40
 هنر

 ندارد 731820750190001  گليم باف  صنايع دستي(بافت)
پايان دوره متوسطه اول 

  (پايان دوره راهنمايي)

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
يار. اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهر

  دماوند.بهارستان. قرچك

فرهنگ و  41 
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي 
 ندارد 731820810020002  تكه دوز و مرصع دوز با دست  سنتي)

پايان دوره اول متوسطه 
  (پايان دوره راهنمايي )

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

فرهنگ و  42
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي 
 ندارد 731820810180001  عروسك دوز  سنتي)

پايان دوره اول متوسطه 
  (پايان دوره راهنمايي )

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

فرهنگ و  43
 هنر

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

پايان دوره اول متوسطه 
  پايان دوره راهنمايي )(

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

فرهنگ و  44
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي 
  پايان دوره راهنمايي داردن 731820810390001  تكه دوز با چرخ  سنتي)

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. 
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك

فرهنگ و  45
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي 
 ندارد 731820810600002  گلدوز دستي   سنتي)

پايان دوره اول متوسطه 
  (پايان دوره راهنمايي)

ريم .پرديس. تهران . ورامين.رباط ك
اسالمشهر. پاكدشت . شهرري. شهريار. 

  دماوند.بهارستان. قرچك



 

  30صفحه   

  1398سال  تهراناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 
 رديف

نام
حداقل مقطع   پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  خوشه

  حل اجراي آزمونشهرستانهاي م  تحصيلي

فرهنگ و  46
 هنر

تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. اسالمشهر.   پايان دوره ابتدايي ندارد 731820890060001  رفوگر قالي (مقدماتي)  فرش
  پاكدشت . شهرري. شهريار. دماوند.بهارستان. قرچك

فرهنگ و  47
 هنر

سازنده عروسك هاي خمير چيني و   هنرهاي تزئيني
تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. اسالمشهر.   پايان دوره راهنمايي ندارد 731920850130001  ياشياي تزئين

  پاكدشت . شهرري. شهريار. دماوند.بهارستان. قرچك

كشاورز 48
 ي

مشهر. تهران . ورامين.رباط كريم .پرديس. اسال  پايان دوره راهنمايي ندارد 921511070060001  كارگر فضاي سبز  فناوري محيط زيست
  پاكدشت . شهرري. شهريار. دماوند.بهارستان. قرچك

  
    1398سال   تهراناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 

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

 021 55346261-55346300  گل جنب بيمارستان اميرالمومنين عنازي آباد پشت پارك سردار جن  مرد - زن   شهيد مروتي تهران 1

 021 76280080  3پرديس ميدان عدالت انتهاي فاز   مرد - زن   30مركز  پرديس 2

 021 36726995  ورامين سه راه پيشوا ميدان اردستاني  مرد - زن   شهيد قمي ورامين 3

 021 56339233  ر ابتداي حصار مهترجاده رباط كريم به شهريا  مرد - زن   نبي اكرم ص رباط كريم 4

 021 56345777  اسالمشهر انتهاي خيابان زرافشان بعد از پارك ندايي  مرد - زن   15مركز  اسالمشهر 5

 021 36020657  پاكدشت بلوار قمي بلوار د انش آموز قبل از ميدان جهاد  مرد - زن   16مركز  پاكدشت 6

 021 55224974  راه ترانسفر خيابان انبار نفتاتوبان رجايي سه   مرد - زن   17مركز شهرري 7

 021 65567134  (شهرك صدف) ميدان شاهد خيابان استاد شهريار2انديشه فازه   مرد - زن   19مركز شهريار 8

 021 76315535  دماوند بلوار بهشتي جيالرد بعداز بيمارستان سوم شعبان  مرد - زن   11مركز دماوند 9

 021 56773560  بهارستان انتهاي نسيم شهر ميدان رجايي خ مهارت  مرد - زن   28مركز بهارستان 10

 021 36277129  دي ايستگاه قاسم آباد شهرك فجر خيابان دانش 9ورامين ميدان وليعصر بلوار  مرد - زن   25مركز قرچك 11

  



 

  31صفحه   

  1398سال   هارمحال و بختياريچاستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 
  شهرستان محل اجراي آزمون  مقطع تحصيلي پيشنياز استاندارد نام استاندارد نام گروه خوشه رديف

 ندارد 431120450070001  كمك حسابدار  امور مالي و بازرگاني  خدمات 1
پايان دوره اول متوسطه 

  شهركرد  (پايان سوم راهنمايي)

  شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد512020590020001  2رجهآشپز هتل د هتلداري خدمات 2
  بروجن- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد514120570020001  پيرايشگر ابرو و صورت زنانه مراقبت و زيبايي خدمات 3
  گانلرد - فارسان  پايان دوره راهنمايي ندارد514120570050001  پيرايشگر مردانه مراقبت و زيبايي خدمات 4
  لردگان- ارسانف- روجنب- شهركرد  پايان دوره متوسطه اول ندارد514220570020001  آرايشگر موي زنانه مراقبت و زيبايي خدمات 5
  لردگان- ارسانف- روجنب- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد514220570010002  آرايشگر و پيرايشگر زنانه مراقبت و زيبايي خدمات 6
  شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد514220570030001 متعادل ساز چهره زنانه (آرايش صورت) يباييمراقبت و ز خدمات 7
  شهركرد  پايان دوره متوسطه اول ندارد514220570060001 آرايشگر ناخن مراقبت و زيبايي خدمات 8
  شهركرد  نماييپايان دوره راه ندارد751220670310001  2شيريني پز درجه خدمات تغذيه اي خدمات 9

 ندارد 751220670350001  شيريني پز شيريني هاي خشك  خدمات تغذيه اي  خدمات 10
پايان دوره اول متوسطه 

  لردگان- ارسانف- روجنب- شهركرد  (پايان دوره راهنمايي)

 ندارد 751220670340001  كيك ساز  خدمات تغذيه اي  خدمات 11
پايان دوره اول متوسطه 

  بروجن- هركردش  (پايان دوره راهنمايي)

 ندارد 753120510010001  نازك دوز زنانه  صنايع پوشاك  خدمات 12
پايان دوره متوسطه اول 

  لردگان- ارسانف- روجنب- شهركرد  (پايان دوره راهنمايي)

  لردگان- ارسانف- روجنب- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري تاسيسات صنعت 13
  فارسان- بروجن- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي تاسيسات صنعت 14
  فارسان- بروجن- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد713220010010001  2نقاش خودرو درجه صنايع خودرو صنعت 15

با فرآيند جوشكارسازه هاي فوالدي  جوشكاري و بازرسي جوش  صنعت 16
SMAW 

  لردگان- ارسانف- روجنب- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110120001

  بروجن- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد721320010010001  2صافكار درجه صنايع خودرو صنعت 17
  شهركرد  سوم راهنمايي ندارد721320250080001  ورقكار ( نازك كار ) صنايع فلزي صنعت 18
  لردگان- ارسانف- روجنب- شهركرد  سوم راهنمايي ندارد721420250020001  در و پنجره ساز آلومينيومي صنايع فلزي صنعت 19
  لردگان- ارسانف- روجنب- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني صنايع خودرو صنعت 20
  لردگان- ارسانف- روجنب- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010110002  يسكار خودروسرو صنايع خودرو صنعت 21
  لردگان- ارسانف- روجنب- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010550001  تعويض كار روغن خودروهاي سبك صنايع خودرو صنعت 22
  شهركرد  پايان دوره ابتدايي ندارد731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست صنايع چرم وپوست و خز صنعت 23



 

  32صفحه   

  1398سال   چهارمحال و بختيارياستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 
  شهرستان محل اجراي آزمون  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان  برق  عتصن 24
پايان دوره متوسطه اول 

  لردگان- ارسانف- روجنب- شهركرد  (پايان دوره راهنمايي)

  لردگان- ارسانف- روجنب- شهركرد  پايان راهنمايي ندارد741220010010001  تعميركار برق خودرو صنايع خودرو صنعت 25
  شهركرد  ديپلم ندارد731320790320001  ده طال و نقره و جواهرفروشن طال و جواهرسازي فرهنگ و هنر 26
  شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد731620830580001  نقاش مقدماتي هنرهاي تجسمي فرهنگ و هنر 27

 ندارد 731820750190001  گليم باف  صنايع دستي(بافت)  فرهنگ و هنر 28
پايان دوره متوسطه اول 

  لردگان- ارسانف- روجنب- شهركرد  (پايان دوره راهنمايي)

صنايع دستي (دوخت هاي  فرهنگ و هنر 29
 ندارد 731820810180001  عروسك دوز  سنتي)

پايان دوره اول متوسطه 
  شهركرد  پايان دوره راهنمايي )(

صنايع دستي (دوخت هاي  فرهنگ و هنر 30
  ردشهرك  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810610001  گلدوز ماشيني  سنتي)

گياهان دارويي و داروهاي  كشاورزي 31
 ندارد 611121050910001  كاربر گياهان دارويي  گياهي

پايان دوره متوسطه اول 
  فارسان- بروجن- شهركرد  (پايان دوره راهنمايي)

  نبروج- شهركرد  پايان دوره راهنمايي ندارد751220680030001  سازنده نقل و نبات و شكرپنير صنايع غذايي كشاورزي 32

 ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق  صنعت 33
پايان دوره متوسطه اول 

  شهركرد  (پايان دوره راهنمايي)

  فارسان  پايان دوره راهنمايي ندارد712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري تاسيسات صنعت 34
  فارسان  پايان دوره اول متوسطه ندارد712720090080001 تعميركار وسايل گاز سوز خانگي تاسيسات صنعت 35

  
    1398سال   حال و بختياريچهارماستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 

جنسيت  نام مركز  نام شهر رديف
پيش   تلفن  نشاني مركز  پذيرش

  شماره
 32244997038-32262682 روازه سامان جنب پل هوايد-دشهركر دومنظوره مركز شماره يك شهركرد شهركرد1
 34220664038 حله صادقيهم-فه ايلوار فني وحرب-ميدان معلم-بروجن دومنظوره مركز شماره دو بروجن بروجن2
 34444099038 لردگان4ركز شمارهم-هرك فجرش-طب صنعتيق-لردگان  دومنظوره مركز شماره چهار لردگان لردگان3
 33221688038 خيابان محرم-خيابان هالل احمر-فارسان دومنظوره مركز شماره شش فارسان فارسان4

  



 

  33صفحه   

  1398سال   خراسان جنوبياستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 
  شهرستان هاي محل اجراي آزمون  قطع تحصيليم  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه  رديف

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

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

  دبيرجن  اول(پايان دوره راهنمايي)

  بيرجند- هسربيش- ائنق- طبس  پايان دوره راهنمايي ندارد ICDL  732120530140001كاربر    فناوري اطالعات خدمات 3

 ندارد 753120510010001  نازك دوز زنانه  صنايع پوشاك خدمات 4
پايان دوره متوسطه اول 

  بشرويه- طبس   (پايان دوره راهنمايي)

 753120510050002  مانتو دوز  صنايع پوشاك خدمات 5
نازك دوز زنانه با

كد 
753120510010001 

پايان دوره اول متوسطه 
  (پايان دوره راهنمايي)

-ربيشهس- رايانس- رمياند- خوسف
  بشرويه

-فردوس- سربيشه- نهبندان- درميان  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت 6
  بيرجند- طبس- قائن

  جندبير- سربيشه- درميان  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي  تاسيسات صنعت 7

-فردوس- سربيشه- نهبندان- درميان  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090220001  لوله كش و نصاب تاسيسات گاز رساني ساختمان  تاسيسات صنعت 8
  بيرجند- طبس- قائن

-ربيشهس- سرايان- ندرميا- خوسف  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  ساتتاسي صنعت 9
  بيرجند

  درميان- بيرجند  پايان دوره اول متوسطه ندارد 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات صنعت 10

- درميان- طبس- سرايان- فردوس- بيرجند  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات صنعت 11
  بشرويه- خوسف- قائن

تعميركار دستگاه هاي سرد كننده خانگي و   تاسيسات صنعت 12
  بيرجند- سرايان  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090200001  تجاري

- قائن- بسط- هبندانن- ربيشهس- درميان  پايان متوسطه اول ندارد 721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي صنعت 13
  فردوس

- شرويهب- ردوسف- ائنق- هبندانن- طبس  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني  صنايع خودرو صنعت 14
  بيرجند

  بيرجند- فردوس- خوسف  ان دوره راهنماييپاي ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو  صنايع خودرو صنعت 15



 

  34صفحه   

  1398سال   خراسان جنوبياستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 
  شهرستان هاي محل اجراي آزمون  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه  رديف

 ندارد 741120050010001  ر ساختمانبرقكا  برق صنعت 16
پايان دوره راهنمايي يا پايان 

  دوره اول متوسطه
-بيرجند- ردوسف- شرويهب- ائنق- طبس

  خوسف

- شرويهب- ردوسف- ائنق- هبندانن- طبس  پايان راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت 17
  بيرجند

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت 18
پايان سوم راهنمايي يا پايان 

  بيرجند- ردوسف- بشرويه- قائن- طبس  دوره اول متوسطه

 ندارد 741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي  برق صنعت 19
پايان دوره راهنمايي يا پايان 

  قائن- طبس- بيرجند  دوره متوسطه اول

  بيرجند- فردوس- درميان  پايان دوره راهنمايي ندارد741220050100001  رتي و گردندهتعميركار لوازم خانگي برقي حرا برق صنعت 20
  

  1398راسان جنوبي سالخاستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 

جنسيت  نام مركز  نام شهر رديف
پيش   تلفن  نشاني مركز  پذيرش

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

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

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

 056 32819055  اجنب صداوسيم - بلوارحرم  - طبس   مختلط  مركزبرادران طبس طبس 4

 056 32777501  انتهاي بلوارجهاد - بشرويه   مختلط  مركزبرادران بشرويه بشرويه 5

 056 28226330  ميدان آزادي - سرايان   مختلط  مركزبرادران سرايان سرايان 6

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

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

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

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



 

  35صفحه   

  1398سال  خراسان رضوياستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1 جدول شماره 

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

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي ندارد 751220670310001  2شيريني پز درجه   خدمات تغذيه اي خدمات 1

 ندارد 751220670350001  شيريني پز شيريني هاي خشك  خدمات تغذيه اي خدمات 2
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  بردسكن  دوره راهنمايي)

 ندارد 751220670340001  كيك ساز  خدمات تغذيه اي خدمات 3
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  بردسكن  دوره راهنمايي)

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090010001  تعميركار كولر گازي خودرو  تاسيسات صنعت 4
  بردسكن  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات صنعت 5

ر دستگاه هاي سرد كننده خانگي وتعميركا  تاسيسات صنعت 6
  بردسكن  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090200001  تجاري

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني  صنايع خودرو صنعت 7
  بردسكن  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731820280030001  دوزنده كيف با چرم مصنوعي  صنايع چرم وپوست و خز صنعت 8
  بردسكن  پايان دوره ابتدايي ندارد 731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  صنايع چرم وپوست و خز صنعت 9

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان  برق صنعت 10
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  بردسكن  دوره راهنمايي)

  بردسكن  پايان راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  وصنايع خودر صنعت 11

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت 12
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  بردسكن  دوره راهنمايي)

 ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت 13
 پايان دوره راهنمايي يا پايان

  بردسكن  دوره متوسطه اول

  بردسكن  پايان دوره راهنمايي ندارد 741220050100001  تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده  برق صنعت 14

فرهنگ و 15
 هنر

 ندارد 731820750190001  گليم باف  صنايع دستي(بافت)
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  بردسكن  دوره راهنمايي)

فرهنگ و 16
 رهن

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

  بردسكن  دوره راهنمايي)



 

  36صفحه   

  1398سال  خراسان رضوياستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1 جدول شماره 

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

فرهنگ و 17
 هنر

  بردسكن  پايان دوره ابتدايي ندارد 731820890060001  رفوگر قالي (مقدماتي)  فرش

 كشاورزي 18
گياهان دارويي و داروهاي

 ندارد 611121050910001  كاربر گياهان دارويي  گياهي
ط (پايان پايان دوره اول متوس

  بردسكن  دوره راهنمايي)

 ندارد 723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر  ماشين آالت كشاورزي كشاورزي 19
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  بردسكن  دوره راهنمايي)

  بردسكن  ديپلم ندارد 751220680020001  سوهان پز  صنايع غذايي كشاورزي 20
  بردسكن  پايان دوره راهنمايي ندارد 921511070060001  گر فضاي سبزكار  فناوري محيط زيست كشاورزي 21

لوله كش و نصاب تاسيسات تهويه مطبوع  تاسيسات صنعت 22
  تايباد  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090200001  ساختمان

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان  برق صنعت 23
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  تايباد  نمايي)دوره راه

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت 24
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  تايباد  دوره راهنمايي)

 ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت 25
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  تايباد  دوره راهنمايي)

 ندارد 741220050040001  اي الكتريكيتعميركار ماشين ه  برق صنعت 26
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  تايباد  دوره راهنمايي)

فرهنگ و 27
 هنر

گوهر تراش سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي  طال و جواهرسازي
 ندارد 731320790040002  (دامله تراش)

پايان دوره اول متوسط (پايان 
  تايباد  دوره راهنمايي)

  تايباد  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090020001  وله كش گاز خانگي وتجاريل  تاسيسات صنعت 28
  تايباد  پايان متوسطه اول ندارد 721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي صنعت 29
  تايباد  داييپايان دوره ابت ندارد 731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  صنايع چرم وپوست و خز صنعت 30
  تربت جام  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010550001  تعويض كار روغن خودروهاي سبك  مكانيك صنعت 31
  تربت جام  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي  تاسيسات صنعت 32



 

  37صفحه   

  1398سال  خراسان رضوياستان  زمون داوطلبان آزاد  (ادواري) آدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1 جدول شماره 

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

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان  برق صنعت 33
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  جغتاي  دوره راهنمايي)

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت 34
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  جغتاي  دوره راهنمايي)

 ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت 35
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  جغتاي  دوره راهنمايي)

 ندارد 741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي  برق صنعت 36
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  جغتاي  دوره راهنمايي)

 ندارد 815320510100001  راسته دوز  صنايع پوشاك خدمات 37
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  جغتاي  دوره راهنمايي)

  جغتاي  پايان دوره راهنمايي ندارد 753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك خدمات 38

 ندارد 753120510060002  شلواردوز زنانه  صنايع پوشاك ماتخد 39
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  جغتاي  دوره راهنمايي)

  جغتاي  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731820280030001  دوزنده كيف با چرم مصنوعي  صنايع چرم وپوست و خز صنعت 40
  جغتاي  پايان دوره ابتدايي ندارد 731820280040001  دستدوزنده كيف چرمي با   صنايع چرم وپوست و خز صنعت 41

 ندارد 732120530130001  كاربر رايانه *  فناوري اطالعات خدمات 42
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  جغتاي  دوره راهنمايي)

 ندارد 732120530150001  كاربر اتوماسيون اداري  فناوري اطالعات خدمات 43
ان پايان دوره اول متوسط (پاي

  جغتاي  دوره راهنمايي)

 Photoshop  732120530160001كارور   فناوري اطالعات خدمات 44
كار با سيستم
عامل و كار با 

 اينترنت

پايان دوره اول متوسط (پايان 
  جغتاي  دوره راهنمايي)

 كشاورزي 45
گياهان دارويي و داروهاي

 ندارد 611121050910001  كاربر گياهان دارويي  گياهي
وره اول متوسط (پايان پايان د

  جغتاي  دوره راهنمايي)

فرهنگ و 46
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 ندارد 731820810180001  عروسك دوز  سنتي)

پايان دوره اول متوسط (پايان 
  جغتاي  دوره راهنمايي)



 

  38صفحه   

  1398سال  اسان رضويخراستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1 جدول شماره 

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

فرهنگ و  47
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
  جغتاي  پايان دوره راهنمايي ندارد  731820810390001  تكه دوز با چرخ  سنتي)

  جغتاي  پايان دوره راهنمايي ندارد  723120010020001  تومبيل هاي سواري بنزينيتعميركارا  صنايع خودرو صنعت  48
  جغتاي  پايان راهنمايي ندارد  741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت  49

فرهنگ و  50
 هنر

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

  جغتاي  دوره راهنمايي)

  رشتخوار  پايان دوره راهنمايي ندارد  514120570050001  پيرايشگر مردانه  مراقبت و زيبايي خدمات  51
  رشتخوار  ديپلم متوسطه ندارد  514120570060001  ترميم كننده مو (مردانه)  مراقبت و زيبايي خدمات  52

 ندارد  514120570100002  متعادل ساز چهره مردانه  مراقبت و زيبايي خدمات  53
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  رشتخوار  دوره راهنمايي)

 ندارد  732120530130001  كاربر رايانه *  فناوري اطالعات خدمات  54
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  رشتخوار  دوره راهنمايي)

  رشتخوار  دوره راهنماييپايان  ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت  55

  رشتخوار  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090080001  2لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارتي درجه   تاسيسات صنعت  56

  رشتخوار  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي  تاسيسات صنعت  57
  رشتخوار  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090070001  مكن ديواريتعمير كار آبگر  تاسيسات صنعت  58
  رشتخوار  پايان دوره اول متوسطه ندارد  712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات صنعت  59
  رشتخوار  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات صنعت  60
  رشتخوار  پايان متوسطه اول ندارد  721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  يع فلزيصنا صنعت  61
  رشتخوار  پايان دوره راهنمايي ندارد  731720190250001  2معرق كار چوب ( بدون قالب ) درجه   صنايع چوب صنعت  62
  رشتخوار  مائيپايان دوره راهن ندارد  731720190270001  معرق كار روكش  صنايع چوب صنعت  63
  رشتخوار  پايان دوره اول متوسطه ندارد  731820280030001  دوزنده كيف با چرم مصنوعي  صنايع چرم وپوست و خز صنعت  64

 ندارد  741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت  65
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  رشتخوار  دوره راهنمايي)



 

  39صفحه   

  1398سال  خراسان رضوياستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) ام الكترونيكي دفترچه راهنماي ثبت ن - 1 جدول شماره 

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

 ندارد  741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت  66
سط (پايان پايان دوره اول متو

  رشتخوار  دوره راهنمايي)

 ندارد  741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي  برق صنعت  67
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  رشتخوار  دوره راهنمايي)

  رشتخوار  ديپلم ندارد  742120030190002  تعميركار سخت افزار تلفن همراه  الكترونيك صنعت  68

تعميركار كولرهاي گازي پنجرهنصاب  و  تاسيسات صنعت  69
  رشتخوار  پايان دوره راهنمايي ندارد  752720090100001  اي واسپيلت

 ندارد  731820750190001  گليم باف  صنايع دستي(بافت) فرهنگ و هنر  70
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  رشتخوار  دوره راهنمايي)

 ندارد  731820750280001  بافنده پوشاك دوميل  صنايع دستي(بافت) فرهنگ و هنر  71
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  رشتخوار  دوره راهنمايي)

 ندارد  731820750350001  قالب باف پوشاك  صنايع دستي(بافت) فرهنگ و هنر  72
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  رشتخوار  دوره راهنمايي)

  رشتخوار  پايان دوره اول متوسطه ندارد  731820750400001  قالب باف چرم و جير  صنايع دستي(بافت) فرهنگ و هنر  73
  رشتخوار  پايان دوره راهنمايي ندارد  731820750470001  مكرمه باف  صنايع دستي(بافت) فرهنگ و هنر  74

 فرهنگ و هنر  75
صنايع دستي (دوخت هاي

  رشتخوار  پايان دوره راهنمايي ندارد  731820810510001  طراح و نقاش روي پارچه  سنتي)

 هنگ و هنرفر  76
صنايع دستي (دوخت هاي

 ندارد  731820810450001  سرمه دوز تزئيني  سنتي)
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  رشتخوار  دوره راهنمايي)

  قوچان  پايان دوره راهنمايي ندارد  723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور)  صنايع خودرو صنعت  77

 ندارد  741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت  78
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  قوچان  دوره راهنمايي)

 ندارد  741120050010001  برقكار ساختمان  برق صنعت  79
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  قوچان  دوره راهنمايي)

  قوچان  پايان راهنمايي ندارد  741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت  80



 

  40صفحه   

  1398سال  خراسان رضوياستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1 جدول شماره 

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

  قوچان  نماييپايان دوره راه ندارد  722320410150001  تراشكار  مكانيك صنعت  81
  قوچان  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت  82
  قوچان  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي  تاسيسات صنعت  83
  قوچان  پايان دوره راهنمايي اردند  712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت  84

 صنعت  85
جوشكاري و بازرسي

  قوچان  پايان دوره راهنمايي ندارد  721220110010001  2جوشكار گاز درجه   جوش

فرهنگ و  86
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 ندارد  731820810600002  گلدوز دستي  سنتي)

پايان دوره اول متوسط (پايان 
  قوچان  دوره راهنمايي)

رهنگ وف  87
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
  قوچان  پايان دوره راهنمايي ندارد  731820810610001  گلدوز ماشيني  سنتي)

  كاشمر  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت  88
  كاشمر  ان دوره راهنماييپاي ندارد  712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات صنعت  89
  كاشمر  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات صنعت  90
  كاشمر  پايان دوره راهنمايي ندارد  723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني  صنايع خودرو صنعت  91
  كاشمر  پايان دوره راهنمايي ندارد  723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور)  صنايع خودرو صنعت  92
  كاشمر  پايان دوره راهنمايي ندارد  723120010110002  سرويسكار خودرو  صنايع خودرو صنعت  93

 ندارد  741120050010001  برقكار ساختمان  برق صنعت  94
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  كاشمر  دوره راهنمايي)

  كاشمر  پايان راهنمايي ندارد  741220010010001  ر برق خودروتعميركا  صنايع خودرو صنعت  95

 ندارد  741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت  96
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  كاشمر  دوره راهنمايي)

 ندارد  741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت  97
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  كاشمر  يي)دوره راهنما

  كاشمر  پايان دوره راهنمايي ندارد  741220050100001  تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده  برق صنعت  98



 

  41صفحه   

  1398سال  خراسان رضوياستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1 جدول شماره 

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

 ندارد  741220050120002  تعميركار ماشين هاي لباسشويي و ظرفشويي  برق صنعت  99
پايان دوره اول متوسط (پايان 

 كاشمر  دوره راهنمايي)

  كاشمر  پايان دوره راهنمايي ندارد  921511070060001  كارگر فضاي سبز  فناوري محيط زيست كشاورزي  100
  گناباد  پايان دوره راهنمايي ندارد  731420150230001  سفالگر با چرخ پايي و برقي  سراميك صنعت  101

 ندارد  431120450070001  كمك حسابدار  امور مالي و بازرگاني خدمات  102
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  گناباد  دوره راهنمايي)

 ندارد  711520190010002  و پنجره ساز چوبي در  صنايع چوب صنعت  103
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  مركز دو  دوره راهنمايي)

  مركز دو  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي  تاسيسات صنعت  104
  مركز دو  ان دوره راهنماييپاي ندارد  712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات صنعت  105

 صنعت  106
جوشكاري و بازرسي

  مركز دو  پايان دوره راهنمايي ندارد  SMAW  721220110120001جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند   جوش

  مركز دو  پايان دوره راهنمايي ندارد  722320410150001  تراشكار  مكانيك صنعت  107

وUPVCنجره با پروفيلسازنده و نصاب در و پ  ساختمان صنعت  108
  مركز دو  ديپلم ندارد  814220290010001  شيشه دوجداره

  مركز دو  پايان دوره راهنمايي ندارد  921511070060001  كارگر فضاي سبز  فناوري محيط زيست كشاورزي  109
  فيض آباد  يپايان دوره راهنماي ندارد  514220570010002  آرايشگر و پيرايشگر زنانه  مراقبت و زيبايي خدمات  110
  فيض آباد  پايان دوره راهنمايي ندارد  514120570050001  پيرايشگر مردانه  مراقبت و زيبايي خدمات  111

  Photoshop  732120530160001كارور   فناوري اطالعات خدمات  112
كار با سيستم
عامل و كار با 

 اينترنت

پايان دوره اول متوسط (پايان 
  فيض آباد  دوره راهنمايي)

 ندارد  751220670340001  كيك ساز  خدمات تغذيه اي دماتخ  113
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  فيض آباد  دوره راهنمايي)

 ندارد  753120510010001  نازك دوز زنانه  صنايع پوشاك خدمات  114
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  فيض آباد  دوره راهنمايي)

  فيض آباد  پايان دوره اول متوسطه ندارد  712720090080001  انگيتعميركار وسايل گاز سوز خ  تاسيسات صنعت  115



 

  42صفحه   

  1398سال  خراسان رضوياستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1 جدول شماره 

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

  فيض آباد  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات صنعت  116
  فيض آباد  پايان دوره ابتدايي ندارد  731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  صنايع چرم وپوست و خز صنعت  117

 ندارد  741120050010001  برقكار ساختمان  برق صنعت  118
يان دوره اول متوسط (پايان پا

  فيض آباد  دوره راهنمايي)

نصاب  وتعميركار كولرهاي گازي پنجره اي  تاسيسات صنعت  119
  فيض آباد  پايان دوره راهنمايي ندارد  752720090100001  واسپيلت

 ندارد  741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت  120
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  فيض آباد  دوره راهنمايي)

 ندارد  741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت  121
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  فيض آباد  دوره راهنمايي)

 ندارد  741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي  برق صنعت  122
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  فيض آباد  دوره راهنمايي)

  فيض آباد  پايان دوره راهنمايي ندارد  741220050100001  تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده  قبر صنعت  123

 ندارد  741220050120002  تعميركار ماشين هاي لباسشويي و ظرفشويي  برق صنعت  124
پايان دوره اول متوسط (پايان 

 فيض آباد  دوره راهنمايي)

فرهنگ و   125
 هنر

لز،صنايع دستي (چوب، ف
سفال، چاپ، سنگ 

  ،شيشه ، چرم)
  فيض آباد  پايان دوره ابتدائي ندارد  712320770010001  گچبر سنتي

فرهنگ و  126
 هنر

 ندارد  731620830030001  نقاش رنگ وروغن  هنرهاي تجسمي
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  فيض آباد  دوره راهنمايي)

فرهنگ و  127
 هنر

  فيض آباد  پايان دوره راهنمايي ندارد  731620830310001  سفالنقش برجسته كار   هنرهاي تجسمي

فرهنگ و  128
 هنر

 ندارد  731820750190001  گليم باف  صنايع دستي(بافت)
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  فيض آباد  دوره راهنمايي)

فرهنگ و  129
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 ندارد  731820810210002  سرمه دوز  سنتي)

ره اول متوسط (پايان پايان دو
  فيض آباد  دوره راهنمايي)



 

  43صفحه   

  1398سال  خراسان رضوياستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1 جدول شماره 

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

فرهنگ و  130
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 ندارد  731820810600002  گلدوز دستي  سنتي)

پايان دوره اول متوسط (پايان 
  فيض آباد  دوره راهنمايي)

 كشاورزي  131
گياهان دارويي و داروهاي

 ندارد  611121050910001  كاربر گياهان دارويي  گياهي
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  يض آبادف  دوره راهنمايي)

  مركزنجمه  پايان دوره ابتدايي ندارد  14+�7.3182  دوزنده كيف چرمي با دست  صنايع چرم وپوست و خز صنعت  132

 خدمات  133
صنايع دستي (چوب، فلز،

سفال، چاپ، سنگ 
  ،شيشه ، چرم)

  مركزنجمه  پايان دوره راهنمايي ندارد  14+�7.31721  سوخت نگار چوب و ني

فرهنگ و   134
 هنر

دستي (چوب، فلز،صنايع
سفال، چاپ، سنگ 

  ،شيشه ، چرم)
 ندارد  14+�7.31921  قلمزن فلز

پايان دوره اول متوسط (پايان 
  مركزنجمه  دوره راهنمايي)

فرهنگ و  135
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 ندارد  14+�7.31821  پته دوز (فطه دوز يا سلسله دوز)  سنتي)

پايان دوره اول متوسط (پايان 
  مركزنجمه  دوره راهنمايي)

فرهنگ و  136
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 ندارد  14+�7.31821  رودوز سنتي الحاقي  سنتي)

پايان دوره اول متوسط (پايان 
  مركزنجمه  دوره راهنمايي)

فرهنگ و  137
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 ندارد  14+�7.31821  سرمه دوز  سنتي)

ايان دوره اول متوسط (پايان پ
  مركزنجمه  دوره راهنمايي)

فرهنگ و  138
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 ندارد  14+�7.31821  سرمه دوز تزئيني  سنتي)

پايان دوره اول متوسط (پايان 
  مركزنجمه  دوره راهنمايي)

 ندارد  14+�7.31621  تذهيب كار  هنرهاي تجسمي خدمات  139
ايان پايان دوره اول متوسط (پ

  مركزنجمه  دوره راهنمايي)

 ندارد  713120300010002  نصاب كاغذ ديواري ، موكت و پاركت  معماري صنعت  140
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  نيشابور  دوره راهنمايي)

 صنعت  141
جوشكاري و بازرسي

  نيشابور  ماييپايان دوره راهن ندارد  SMAW  721220110120001جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند   جوش

  نيشابور  پايان دوره راهنمايي ندارد  722320410150001  تراشكار  مكانيك صنعت  142
  نيشابور  پايان دوره راهنمايي ندارد  722320410200001  فرزكار  مكانيك صنعت  143



 

  44صفحه   

  1398سال  رضوي خراساناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1 جدول شماره 

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

  نيشابور  پايان دوره راهنمايي ندارد  723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني  صنايع خودرو صنعت  144

 ندارد  731720190010002  منبت كار دستي  صنايع چوب صنعت  145
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  نيشابور  دوره راهنمايي)

  نيشابور  پايان دوره ابتدايي ندارد  731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  صنايع چرم وپوست و خز صنعت  146
  ابورنيش  پايان راهنمايي ندارد  741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت  147
  نيشابور  ديپلم ندارد  742120030190002  تعميركار سخت افزار تلفن همراه  الكترونيك صنعت  148

 ندارد  753420190010002  رويه كوب مبل چوبي  صنايع چوب صنعت  149
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  نيشابور  دوره راهنمايي)

فرهنگ و  150
 هنر

  نيشابور  پايان دوره اول متوسطه ندارد  731620830210001  يتراي )نقاش شيشه هاي تزئيني ( و  هنرهاي تجسمي

فرهنگ و   151
 هنر

صنايع دستي (چوب، فلز،
سفال، چاپ، سنگ 

  ،شيشه ، چرم)
  نيشابور  پايان دوره راهنمايي ندارد  731720770060001  سوخت نگار چوب و ني

فرهنگ و  152
 هنر

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

  نيشابور  دوره راهنمايي)

 كشاورزي  153
گياهان دارويي و داروهاي

 ندارد  611121050910001  كاربر گياهان دارويي  گياهي
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  نيشابور  دوره راهنمايي)

  نيشابور  يان دوره راهنماييپا ندارد  722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك صنعت  154
  مركز هتلداري  ديپلم ندارد  511320550100001  راهنماي عمومي گردشگري  گردشگري خدمات  155

 صنعت  156
جوشكاري و بازرسي

  درگز  پايان دوره راهنمايي ندارد  SMAW  721220110120001جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند   جوش

 ندارد  741120050010001  برقكار ساختمان  برق صنعت  157
پايان دوره اول متوسط (پايان 

  درگز  دوره راهنمايي)

  درگز  پايان راهنمايي ندارد  741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت  158



 

  45صفحه   

  1398سال  خراسان رضوياستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1 جدول شماره 

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

  درگز  پايان راهنمايي ندارد  741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت  159
  مشهد  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت  160
  مشهد  پايان دوره راهنمايي ندارد  723120010020001  تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني  صنايع خودرو صنعت  161
  مشهد  پايان راهنمايي ندارد  741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت  162

 ندارد  741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت  163
ايي يا پايان پايان سوم راهنم

  مشهد  دوره اول متوسطه

 ندارد  741120050010001  برقكار ساختمان  برق صنعت  164
پايان دوره راهنمايي يا پايان 

  مشهد  دوره اول متوسطه

  مشهد  پايان دوره راهنمايي ندارد  722320410200001  فرزكار  مكانيك صنعت  165
  
  

  1398سال رضويان خراس استان  زاد  (ادواري) داوطلبان آ آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 

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

  051  55421480 بردسكن ، خيابان محيط زيست  دو منظوره بردسكن28مركز شماره بردسكن 1
  051  45623170  تختخوابي 64وبروي بيمارستانجغتاي ، بلوار پاسداران ، ر  دو منظوره جغتاي15مركز شماره جغتاي 2
  051  56222383 رشتخوار ، نرسيده به ميدان بسيج  دو منظوره رشتخوار21مركز شماره رشتخوار 3
  051  472241851  به ميدان الغدير ، جنب پست برققوچان ، بلوار بسيج ، نرسيده  دو منظوره قوچان14مركز شماره قوچان 4
  051  55250640  كاشمر ، بلوارسيد مرتضي ، باالتر ازدانشگاه پيام نور   دو منظوره  كاشمر 17ماره مركز ش  كاشمر 5
  051  56727321 ورزبلوار كشا -ميدان شهدا  دو منظوره مركز مه والت فيض آباد 6

سنجش3مركز شماره  مشهد  7
ني ، ميدان مشهد ، قاسم آباد ، بلوار حجت االسالم هاشمي رفسنجا  دو منظوره  ثامن 

  051  35240491   10و  8، بين صادقيه  37مجيديه هفت آذر ، 

  051  5157288351  ، مركز ديزل شرق كشور 20گناباد ، خيابان حافظ ، انتهاي حافظ   دو منظوره  گناباد 7مركز شماره   گناباد 8
  051  52523595 10آزاديتربت جام ، خيابان آزادگان ، نبش  دو منظوره تربت جام20مركز شماره تربت جام 9
  051  54525677 وار خرمشهر ، ميدان سيف باخرزيتايباد ، بل  دو منظوره تايباد27مركز شماره تايباد 10
  051  6-46238005  درگز ، نرسيده به پليس راه   دو منظوره  درگز 16مركز شماره   درگز 11



 

  46صفحه   

  1398سال   خراسان شمالياستان  وطلبان آزاد  (ادواري) دا آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1جدول شماره 
  شهرستان محل برگزاري آزمون  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشهرديف

  بجنورد  پايان دوره راهنمايي ندارد  722320410200001  فرزكار  مكانيك صنعت  1

 ندارد  741220050030001  اي برقمونتاژكار و نصاب تابلوه  برق صنعت  2
پايان دوره راهنمايي يا پايان 

  بجنورد  دوره متوسطه اول

  بجنورد پايان دوره راهنمايي -  731720190250001  2معرق كار چوب ( بدون قالب ) درجه   صنايع چوب صنعت  3

  جنوردب  پايان دوره راهنمايي ندارد  723120010110002  سرويسكار خودرو  صنايع خودرو صنعت  4

  بجنورد  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت  5

 صنعت  6
جوشكاري و بازرسي

  بجنورد  پايان دوره راهنمايي ندارد  SMAW  721220110120001جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند   جوش

  جاجرم  پايان دوره راهنمايي ندارد  512020670050001  آشپز  خدمات تغذيه اي خدمات  7

  جاجرم  پايان دوره راهنمايي ندارد  751220670310001  2شيريني پز درجه  خدمات تغذيه اي خدمات  8
  جاجرم  پايان دوره راهنمايي ندارد  611121050910001  كاربر گياهان دارويي  گياهان داروريي كشاورزي  9
  اسفراين  پايان دوره راهنمايي ندارد  511320550100001  راهنماي عمومي گردشگري  گردشگري خدمات  10
  اسفراين  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات صنعت  11
  اسفراين  پايان دوره راهنمايي ندارد  723120010070001  تون آپ(تنظيم كار موتور)  صنايع خودرو صنعت  12
  اسفراين  پايان دوره راهنمايي ندارد  741120050010001  ار ساختمانبرقك  برق صنعت  13
  اسفراين  پايان دوره راهنمايي ندارد  741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت  14

 ندارد  431120450070001  كمك حسابدار  امور مالي و بازرگاني خدمات  15
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  شيروان  ي)سوم راهنماي

  شيروان  پايان دوره راهنمايي ندارد  723120010110002  سرويسكار خودرو  صنايع خودرو صنعت  16

 ندارد  741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت  17
پايان سوم راهنمايي يا پايان 

  شيروان  دوره اول متوسطه

  



 

  47صفحه   

  1398استان  خراسان شمالي سال ) داوطلبان آزاد  (ادواري آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 

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

 بجنورد  1
بجنورد(شهيد 1مركز شماره

  58  32413984  شهريورشمالي كوچه مهارت17  مرد - زن  توكلي زاده)

 جاجرم  2
جاجرم  5مركز شماره 

  58  32277444  احيه بسيجلوار امام (ره) جنب نب - جاجرم   مرد - زن  هيد عزيز زاده)ش - (دومنظوره 

 اسفراين  3
اسفراين  4مركز شماره 

  58  37267800  نب بيمارستانج- يدان ابن سينا م - بلوار امام رضا   مرد- زن   هيد رحيم زاده)ش- (دومنظوره 

 شيروان  4
شيروان (برادران  3مركز شماره 

  58  36244499  وار مهارتلب - انتهاي خيابان دانشگاه   مرد - زن  شهيد حاجيلو) - 

  



 

  48صفحه   

  1398سال   خوزستاناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  -  1جدول شماره 
  شهرستان هاي محل آموزش  مقطع تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090020001 نگي وتجاريلوله كش گاز خا تاسيسات صنعت  1
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090010001 تعميركار كولر گازي خودرو تاسيسات صنعت  2
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090070001 تعمير كار آبگرمكن ديواري تاسيسات صنعت 3
  اهواز  پايان دوره اول متوسطه ندارد 712720090080001 يركار وسايل گاز سوز خانگيتعم تاسيسات صنعت  4
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090200001  تعميركار دستگاه هاي سرد كننده خانگي و تجاري تاسيسات صنعت  5
  اهواز  ان متوسطه اولپاي ندارد 721420250010001 درب و پنجره ساز پروفيل آهني صنايع فلزي صنعت  6
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410150001 تراشكار مكانيك صنعت 7
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410200001 فرزكار مكانيك صنعت 8

يا تراشكار2فرزكار درجه  722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك  صنعت  9
 2درجه 

  اهواز  پايان دوره راهنمايي

  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني صنايع خودرو صنعت 10
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010070001 تون آپ (تنظيم كارموتور) صنايع خودرو صنعت 11 
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 731420150230001 سفالگر با چرخ پايي و برقي سراميك صنعت 12
  اهواز  پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره اول متوسطه ندارد 741120050010001 برقكار ساختمان برق صنعت 13
  اهواز  پايان راهنمايي ندارد 741220010010001 تعميركار برق خودرو صنايع خودرو صنعت 14
  اهواز  پايان سوم راهنمايي يا پايان دوره اول متوسطه ندارد 741220050010001 برقكار صنعتي برق صنعت 15
  اهواز  پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره متوسطه اول ندارد 741220050030001 مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق برق صنعت 16
  اهواز  متوسطهپايان دوره اول  ندارد 742120030010001 الكترونيك كار صنعتي الكترونيك صنعت 17
  اهواز  پايان دوره اول متوسطه ندارد 742120030070001  تعميركار تلفن روميزي و ارتباطات داخلي الكترونيك صنعت 18
  اهواز  پايان دوره اول متوسطه تعميركار تلويزيون رنگي 742120030090001  و پالسما)	LCDتعميركار تلويزيون هاي پيشرفته( الكترونيك صنعت 19
  اهواز  ديپلم ندارد 742120030190002 تعميركار سخت افزار تلفن همراه الكترونيك عتصن 20
  اهواز  پايان دوره راهنمايي ندارد 752720090100001  نصاب  وتعميركار كولرهاي گازي پنجره اي واسپيلت تاسيسات صنعت 21

  1398سال انخوزست استان داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 
  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر رديف

-دخيابان هنرمن-رفه ايحبلوار فني و-سپيدار-اهواز  دو منظوره  سنجش مهارت اهواز اهواز  1
 61  32278645  مركز تخصصي سنجش مهارت



 

  49صفحه   

  1398سال   زنجاناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  مونآزدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 

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

  زنجان،خدابنده،ابهر،خرمدره  ديپلم ندارد  431320450010001  حسابدار حقوق و دستمزد  امور مالي و بازرگاني خدمات  1
  طارمجان،خدابنده،ابهر،خرمدره،ماهنشان،زن  پايان دوره راهنمايي ندارد ICDL 732120530140001كاربر  فناوري اطالعات خدمات  2

 ندارد  753120510010001  نازك دوز زنانه   صنايع پوشاك خدمات  3
پايان دوره متوسطه اول 
  ارمزنجان،خدابنده،ابهر،خرمدره،ماهنشان،ط  (پايان دوره راهنمايي) 

 ندارد  753120510230002  نازك دوز مردانه  صنايع پوشاك خدمات  4
پايان دوره اول متوسطه 

  زنجان،خدابنده،ابهر،خرمدره،ماهنشان،طارم  (پايان دوره راهنمايي)

  زنجان،خدابنده،ابهر،خرمدره،ماهنشان،طارم  پايان دوره راهنمايي ندارد 753420510010001 پرده دوز صنايع پوشاك خدمات  5

 ندارد  815320510100001  راسته دوز  صنايع پوشاك خدمات  6
پايان دوره متوسطه اول 

  زنجان،خدابنده،ابهر،خرمدره،ماهنشان،طارم  (پايان دوره راهنمايي)

  زنجان  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري تاسيسات صنعت  7
  زنجان  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090110001 ب وسايل بهداشتي  لوله كش و نصا تاسيسات صنعت  8
  زنجان  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري تاسيسات صنعت  9
  زنجان  پايان دوره اول متوسطه ندارد 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي تاسيسات صنعت  10

تعميركار دستگاه هاي سرد كننده خانگي و  تاسيسات صنعت  11
  زنجان  پايان دوره راهنمايي ندارد   712720090200001  تجاري

  زنجان  پايان دوره راهنمايي ندارد SMAW 721220110120001جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند  جوشكاري و بازرسي جوش صنعت  12
  زنجان  پايان متوسطه اول   ندارد  721420250010001  ز پروفيل آهنيدرب و پنجره سا  صنايع فلزي صنعت  13
  زنجان  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410150001 تراشكار مكانيك صنعت  14
  زنجان  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور) صنايع خودرو صنعت  15
  زنجان،خدابنده،خرمدره،ماهنشان  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  خودرو سرويسكار صنايع خودرو صنعت  16
  زنجان،خدابنده،خرمدره،ماهنشان  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010550001 تعويض كار روغن خودروهاي سبك صنايع خودرو صنعت  17
  زنجان،خدابنده،ابهر،ماهنشان،طارم  پايان دوره ابتدايي ندارد 731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست صنايع چرم وپوست و خز صنعت  18

 ندارد  741120050010001  برقكار ساختمان   برق صنعت  19
پايان دوره راهنمايي يا پايان 

  زنجان  دوره اول متوسطه 

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

  زنجان  دوره متوسطه اول 

  زنجان  پايان دوره راهنمايي  ندارد 741220050100001 تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده برق صنعت  21



 

  50صفحه   

    1398سال   زنجاناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري  - 2جدول شماره 

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

  024  33036280  زنجان ،انتهاي خيابان فاتح، بلوار شيخ اشراق ،جنب اداره برق  دومنظوره شهيد مفتح زنجان1مركزشماره زنجان 1

  024  35535542  كمربندي ابهرخرمدره ،ضلع شمالي دانشگاه آزاد، مركز شهيد چمران  برادران شهيد چمران4مركزشماره خرمدره 2

  024  35530970  خرمدره ،خيابان امام خميني ،مركزآموزش فني و حرفه اي سميه  خواهران سميه7مركز شماره خرمدره 3

  024  34227574  خدابنده ،بلوار شهيد فهميده، مركزآموزش و فني و حرفه اي  سهروردي   دومنظوره سهروردي5مركز شماره خدابنده 4

  024  35251071  ابهر شهرك گلسار ،خ مالصدرا مركز آموزش فني و حرفه اي فجر  خواهران رفج11مركز شماره ابهر 5

  024  32823991  آب بر ، خيابان امام خميني ،مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد مطهري  دومنظوره شهيد مطهري8مركز شماره طارم 6

  024  36223504  آيت اله خويي ،مركز آموزش فني و حرفه اي امام خمينيماهنشان، خيابان  دومنظوره امام خميني6مركز شماره ماهنشان 7

  



 

  51صفحه   

  1398سال   سمناناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 
  ونشهرستانهاي محل اجراي آزم  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

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

  دامغان- ديشهر مه- سمنان  پايان دوره راهنمايي

 ندارد  741120050010001  برقكار ساختمان  برق صنعت  2
پايان دوره راهنمايي يا 
  ندامغا- رمسارگ- ياميم- هديشهرم- سمنان  پايان دوره اول متوسطه

 ندارد  741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت  3
پايان سوم راهنمايي يا 
  پايان دوره اول متوسطه

- رمسارگ- هديشهرم- اهرودش- سمنان
  دامغان- ميامي

  دامغان- شهرمهدي- سمنان  پايان دوره راهنمايي ندارد  722320410150001  تراشكار  مكانيك صنعت  4

  دامغان- ياميم- هديشهرم- سمنان  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090070001  واريتعمير كار آبگرمكن دي تاسيسات صنعت  5

تعمير كار دستگاههاي سردكننده   تاسيسات صنعت  6
  دامغان- يميام- مهديشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090200001  خانگي و تجاري

تعميركار سيستم هاي تعليق   صنايع خودرو صنعت  7
  723120010100002  لوبندي ساز)خودروهاي سبك (ج

تعميركار اتومبيل هاي 
سواري بنزيني با كد ( 

723120010020001 ( 

پايان دوره اول متوسطه 
  دامغان- يميام- مهديشهر  (پايان دوره راهنمايي)

 ندارد  741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي  برق صنعت  8
پايان دوره راهنمايي يا 

  ميامي- مهديشهر  اولپايان دوره متوسطه 

  دامغان- ياميم- رمسارگ- هديشهرم- سمنان  پايان راهنمايي ندارد 741220010010001 تعميركار برق خودرو صنايع خودرو صنعت  9
  دامغان- رمسارگ- ياميم- هديشهرم- سمنان  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090190001 تعميركار كولر آبي تاسيسات صنعت  10

يركار لوازم خانگي برقي حرارتي تعم  برق صنعت  11
  دامغان- يميام- مهديشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد  741220050100001  و گردنده

  دامغان- ياميم- رمسارگ- هديشهرم- سمنان  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني صنايع خودرو صنعت  12
  دامغان- ياميم- هديشهرم- اهرودش- سمنان  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010070001  آپ (تنظيم كارموتور)تون صنايع خودرو صنعت  13

جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند   جوشكاري و بازرسي جوش صنعت  14
SMAW 

  دامغان- مسارگر- مهديشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد  721220110120001

فرهنگ و  15
 هنر

  سمنان  پايان دوره راهنمايي ندارد  731320790130001  سازنده زيور آالت سنتي  ازيطال و جواهرس

  مهديشهر  پايان دوره راهنمايي 2شيريني پز درجه 751220670300001 1شيريني پز درجه خدمات تغذيه اي صنعت  16
  شاهرود  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410200001 فرزكار مكانيك صنعت  17



 

  52صفحه   

  1398سال   سمناناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1اره جدول شم
  شهرستانهاي محل اجراي آزمون  مقطع تحصيلي پيشنياز استاندارد نام استاندارد نام گروه خوشه رديف

فرهنگ و  18
 هنر

صنايع دستي ( دوخت هاي
  مهديشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد  731820810560001  قالب دوز  سنتي )

  دامغان- ياميم- هديشهرم- شاهرود  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت  19

  مغاندا- ميامي- هديشهرم- سمنان  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي  تاسيسات صنعت  20

-امغاند- هديشهرم- اهرودش- سمنان  پايان دوره راهنمايي ندارد  731720190030001  معرق كار چوب(مقدماتي)  صنايع چوب صنعت  21
  گرمسار

 ندارد  741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت  22
پايان دوره راهنمايي يا 
  دامغان- اميمي- گرمسار- هديشهرم- سمنان  پايان دوره متوسطه اول

نصاب  وتعميركار كولرهاي گازي   تاسيسات صنعت  23
  دامغان- مهديشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد  752720090100001  پنجره اي واسپيلت

فرهنگ و  24
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
  مهديشهر  پايان دوره راهنمايي ندارد  731820810560001  قالب دوز  سنتي)

  سمنان  پايان دوره راهنمايي ندارد  514120570050001  پيرايشگر مردانه  ييمراقبت و زيبا خدمات  25

فرهنگ و  26
 هنر

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

  سمنان  (پايان دوره راهنمايي)

  سمنان  پايان دوره ابتدايي ندارد  731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  صنايع چرم وپوست و خز صنعت  27

  



 

  53صفحه   

    1398استان سمنان  سال  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 

جنسيت  نام مركز  نام شهر  نام استان رديف
پيش   تلفن  نشاني محل برگزاري آزمون  پذيرش

  شماره

خيابان مالك اشتر –شهريور 17ار بلو- سمنان  نظورهدو م  مركز شماره دو سمنان (خواهران)  سمنان  سمنان  1
  23  33463119  مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران –

خيابان دانشجو جنب  خيابان نادر - شاهرود   دو منظوره  مركز شماره سه  شاهرود( برادران)  شاهرود  سمنان 2
  هتل رويال

32371160 -
32361166 -

32361155  
23  

- 35235110  6دامغان بلوار جانباز نبش كوچه صنعتگر   دو منظوره  شت دامغان( خواهران)مركزشماره ه  دامغان  سمنان 3
35235249  23  

ميامي بلوار مهارت مركز آموزش فني و حرفه   دو منظوره  مركزشماره ده ميامي  ميامي  سمنان 4
  23  32622696  اي ميامي

  دو منظوره  مهديشهر  مهديشهر  سمنان 5
ابند  خيابان مهديشهر  روبروي پمپ بنزين ر

مهارت مركز فني و حرفه اي برادران 
  مهديشهر

33626330    
33627272 
33623330  

23  

  گرمسار  سمنان 6
(شعبه شهري شماره يك مركز شماره نه 
گرمسار)( برادران) (مركز شماره دوازده 

  مركز خواهران گرمسار )
گرمسار بلوار آزادگان ميدان شهيد تفضلي   دو منظوره

  23  34245134  صيرالدين طوسي كوچه خواجه ن

  
  
  
  
  
  
  



 

  54صفحه   

  1398سال   سيستان و بلوچستاناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  -  1جدول شماره 

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

 732120530140001با كد     ICDLكاربر   411020430010002  مسئول دفتر  امور اداري  خدمات  1
پايان دوره متوسطه اول ( 

  زاهدان  پايان دوره راهنمايي)

  زاهدان  ديپلم حسابداري عمومي تكميلي 431120450020001  حسابدار عمومي پيشرفته امور مالي و بازرگاني خدمات  2

 ندارد  431120450070001  كمك حسابدار  انيامور مالي و بازرگ  خدمات  3
پايان دوره اول متوسطه 

  زاهدان  (پايان سوم راهنمايي)

  زاهدان  ديپلم ندارد 431320450010001  حسابدار حقوق و دستمزد امور مالي و بازرگاني خدمات  4
  زاهدان  ديپلم مقدماتيICDLدوره 441520430010001 بايگان امور اداري خدمات  5

 732120530140001با كد  ICDLكاربر  441520430060002  سرپرست دبيرخانه و بايگاني  امور اداري  ماتخد  6 
پايان دوره اول متوسطه 

  زاهدان  (پايان سوم راهنمايي)

 ICDLكاربر   Corel Draw  732120530110001كاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات  خدمات  7
پايان دوره متوسطه 

  زاهدان  وره راهنمايي)اول(پايان د

 ندارد  732120530130001  كاربر رايانه *  فناوري اطالعات  خدمات  8
پايان دوره متوسطه 

  زاهدان  اول(پايان دوره راهنمايي)

 ندارد  732120530150001  كاربر اتوماسيون اداري  فناوري اطالعات  خدمات  9
پايان دوره اول متوسطه ( 

  زاهدان  پايان دوره راهنمايي)

  زاهدان  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090190001  تعميركار كولر آبي تاسيسات صنعت  10

جوشكاري و بازرسي  صنعت  11
  زاهدان  پايان دوره راهنمايي ندارد  721220110010001  2جوشكار گاز درجه   جوش

جوشكاري و بازرسي  صنعت  12
  جوش

جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند 
SMAW 

  زاهدان  پايان دوره راهنمايي ندارد  721220110120001

  زاهدان  سوم راهنمايي ندارد 721320250080001  ورقكار ( نازك كار ) صنايع فلزي صنعت  13
  زاهدان  پايان متوسطه اول ندارد 721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني صنايع فلزي صنعت  14
  زاهدان  پايان دوره راهنمايي ردندا 722320410150001 تراشكار مكانيك صنعت  15
  زاهدان  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410200001 فرزكار مكانيك صنعت  16
  زاهدان  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور) صنايع خودرو صنعت  17

تعميركار سيستم هاي تعليق خودروهاي  صنايع خودرو  صنعت  18
تومبيل هاي سواري بنزيني با كد تعميركار ا  723120010100002  جلوبندي ساز)سبك (

)723120010020001( 
پايان دوره اول متوسطه 

  زاهدان  (پايان دوره راهنمايي)



 

  55صفحه   

  1398سال   سيستان و بلوچستاناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  -  1جدول شماره 

شهرستانهاي   حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه نام خوشه يفرد
  محل برگزاري

  زاهدان  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو صنايع خودرو صنعت  19
  زاهدان  ان دوره راهنماييپاي ندارد 723120010550001 تعويض كار روغن خودروهاي سبك صنايع خودرو صنعت  20

صنايع چرم وپوست و  صنعت  21
  زاهدان  پايان دوره ابتدايي ندارد  731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  خز

  زاهدان  پايان راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو صنايع خودرو صنعت  22

 ندارد  741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق  صنعت  23
پايان دوره راهنمايي يا پايان 

  زاهدان  دوره متوسطه اول

 ندارد  741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي  برق  صنعت  24
پايان دوره راهنمايي يا پايان 

  زاهدان  دوره متوسطه اول

  زاهدان  پايان دوره راهنمايي ندارد 731520850010001  سازنده بطري هاي تزئيني هنرهاي تزئيني فرهنگ و هنر  25 

 ندارد  731820750190001  گليم باف  صنايع دستي(بافت)  فرهنگ و هنر  26
پايان دوره متوسطه اول 

  زاهدان  (پايان دوره راهنمايي)

  زاهدان  پايان دوره راهنمايي ندارد  731820750470001  مكرمه باف  صنايع دستي(بافت)  فرهنگ و هنر  27

صنايع دستي (دوخت  فرهنگ و هنر  28
 ندارد  731820810180001  عروسك دوز  هاي سنتي)

پايان دوره اول متوسطه 
  زاهدان  پايان دوره راهنمايي )(

صنايع دستي (دوخت   فرهنگ و هنر  29
 ندارد  731820810210002  سرمه دوز  هاي سنتي)

پايان دوره اول 
متوسطه(پايان دوره 

  راهنمايي)
  زاهدان

دستي (دوختصنايع  فرهنگ و هنر  30
  زاهدان  پايان دوره راهنمايي ندارد  731820810560001  قالب دوز  هاي سنتي)

صنايع دستي (دوخت  فرهنگ و هنر  31
 ندارد  731820810600002  گلدوز دستي  هاي سنتي)

پايان دوره اول متوسطه 
  زاهدان  (پايان دوره راهنمايي)

صنايع دستي (دوخت  فرهنگ و هنر  32
  زاهدان  پايان دوره راهنمايي ندارد  731820810610001  ماشينيگلدوز   هاي سنتي)

صنايع دستي (دوخت  فرهنگ و هنر  33
  زاهدان  پايان دوره راهنمايي ندارد  731820810620001  2هويه كار پارچه درجه   هاي سنتي)



 

  56صفحه   

  1398سال   سيستان و بلوچستانن استا آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  -  1جدول شماره 

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

صنايع دستي (دوخت  فرهنگ و هنر  34
  زاهدان  پايان دوره راهنمايي ندارد  731820810660001  مهره هاي تزييني و پولك و منجوق دوز  هاي سنتي)

سازنده عروسك هاي خمير چيني و اشياي  هنرهاي تزئيني  فرهنگ و هنر  35
  زاهدان  پايان دوره راهنمايي ندارد  731920850130001  تزئيني

  زاهدان  پايان دوره اول متوسطه ندارد  731820750390001  قالب باف لوازم تزئيني و كاربردي  صنايع دستي(بافت)  فرهنگ و هنر  36

 ندارد  723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر  الت كشاورزيماشين آ  كشاورزي  34
پايان دوره متوسطه اول 

  زاهدان  (پايان دوره راهنمايي)

  
  

    1398سال  ن و بلوچستانسيستااستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 

پيش   تلفن  نشاني مركز جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهررديف
 شماره

 زاهدان 1
حوزه سنجش و آزمونهاي 

  زن - مرد  الكترونيكي شهرستان زاهدان
ره كلساختمان ادا-ارسبلوارخليج ف-زاهدان

طبقه - آموزش فني و حرفه اي سيستان و بلوچستان
  وزه سنجش و ارزشيابي مهارتح - اول

33294841-33294838 054 

  



 

  57صفحه   

  1398سال فارس استان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) كترونيكي دفترچه راهنماي ثبت نام ال - 1جدول شماره 
  مقطع تحصيلي پيشنياز استاندارد نام استاندارد نام گروه خوشه رديف

 دوره راهنمايي پايان ندارد  512020590020001 2درجه  آشپز هتل هتلداري خدمات  1

 پوشاك صنايع خدمات  2
پيراهن شوميز مردانه و  خياط

 زنانه
 دوره اول متوسطه ( پايان دوره راهنمايي) پايان ندارد  753120510030002

 دوره اول متوسطه ( پايان دوره راهنمايي ) پايان ندارد  711520190010002 پنجره ساز چوبي در و صنايع چوب صنعت  3

 فلزي صنايع صنعت  4
پنجره ساز پروفيل  درب و

 آهني
 پايان متوسطه اول ندارد  721420250010001

 دوره راهنمايي پايان ندارد  722320410200001 فرزكار مكانيك صنعت  5

 پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي) -  753420190010002 مبل چوبي رويه كوب صنايع چوب صنعت  6

 ساختمان صنعت  7
نصاب در و پنجره با  سازنده و

و شيشه UPVCپروفيل
 دوجداره

 مديپل ندارد  814220290010001

  
    1398ال س فارساستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 

پيش   تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهررديف
  شماره

 71 37230308  يدان فرصت شيرازيم- شيراز  دومنظوره  مركز آي تي شيراز 1

  



 

  58صفحه   

  1398سال   قزويناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزمونلكترونيكي دفترچه راهنماي ثبت نام ا  -  1جدول شماره 
  شهرستان هاي محل اجراي آزمون  حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

  البرز - قزوين   ديپلم ندارد 431320450010001  حسابدار حقوق و دستمزد  امور مالي و بازرگاني خدمات 1
  البرز - قزوين   پايان دوره راهنمايي ندارد 512020590020001  2آشپز هتل درجه   هتلداري خدمات 2

 ICDLكاربر PhotoShop  732120530120001كاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات خدمات 3
پايان دوره متوسطه اول(پايان 

  آبيك - لبرز ا - قزوين   دوره راهنمايي)

  آبيك - لبرز ا - قزوين   پايان دوره راهنمايي ندارد ICDL  732120530140001كاربر    اطالعاتفناوري  خدمات 4
  البرز - قزوين   پايان دوره راهنمايي ندارد 751220670310001  2شيريني پز درجه   خدمات تغذيه اي خدمات 5

 ندارد 815320510100001  راسته دوز  صنايع پوشاك خدمات 6
پايان پايان دوره متوسطه اول (

  خوزنين  - آبيك   دوره راهنمايي)

  ويين زهراب - لبرز ا - قزوين   پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي    تاسيسات صنعت 7
  زهرا بويين - البرز   پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات صنعت 8

 صنعت 9
جوشكاري و بازرسي

  جوش
جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند 

SMAW 
  اكستانت - ويين زهرا ب  - لبرزا - قزوين   پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110120001

 - خوزنين - بويين زهرا - البرز  - قزوين   پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410150001  تراشكار   مكانيك صنعت 10
  تاكستان

  البرز - قزوين   پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410200001  فرزكار   مكانيك صنعت 11

 - خوزنين - بويين زهرا - البرز  - قزوين   پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني    صنايع خودرو صنعت 12
  تاكستان

- بويين زهرا - البرز  - قزوين - آبيك  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  و سرويسكار خودر  صنايع خودرو صنعت 13
  تاكستان - خوزنين 

 صنعت 14
صنايع چرم وپوست و

  البرز - قزوين   پايان دوره اول متوسطه   ندارد 731820280030001  دوزنده كيف با چرم مصنوعي  خز

 صنعت 15
صنايع چرم وپوست و

  البرز - قزوين   پايان دوره ابتدايي ندارد 731820280040001  ا دستدوزنده كيف چرمي ب  خز

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان   برق صنعت 16
پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره 

  ويين زهراب - وزنين خ - قزوين   اول متوسطه 

- بويين زهرا - البرز  - قزوين - آبيك  هنماييپايان را ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت 17
  تاكستان - خوزنين 



 

  59صفحه   

  1398سال   قزويناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 
  زمونشهرستان هاي محل اجراي آ  حداقل مدرك تحصيلي  پيشنياز  كد استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي   برق صنعت 18
پايان سوم راهنمايي يا پايان  

  دوره اول متوسطه
- بويين زهرا - البرز  - قزوين - آبيك

  تاكستان - خوزنين 

 ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت 19
پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره 

  اكستانت - وزنين خ- ويين زهراب - قزوين   ول متوسطه ا

  قزوين  ديپلم   ندارد 742120030190002  تعميركار سخت افزار تلفن همراه  الكترونيك صنعت 20

فرهنگ و 21
 هنر

 ندارد 731820750190001  گليم باف  صنايع دستي(بافت)
پايان دوره متوسطه اول (پايان 

  البرز - قزوين   دوره راهنمايي)

 زيكشاور 22
گياهان دارويي و
 ندارد 611121050910001  كاربر گياهان دارويي  داروهاي گياهي

پايان دوره متوسطه اول (پايان 
  ينخوزن- ويين زهراب - قزوين   دوره راهنمايي)

  

    1398سال  قزويناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 
  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  نسيت پذيرشج  نام مركز  نام شهررديف 

 28 35228780  تاكستان ابتداي كمربندي تاكستان جنب مجتمع مسكوني ميالد  مرد  تاكستان (برادران) 3مركز شماره  تاكستان 1

 28 35233100  تاكستان خيابان امام خميني جنب اداره دارايي  زن  تاكستان (خواهران) 7مركز شماره  تاكستان 3

 28 32828874  آبيك شهرك قدس انتهاي بلوار امام رضا  زن و مرد  ( باهنر ) آبيك (برادران) 9مركز شماره  آبيك 4

بوئين  5
 زهرا

انتهاي شهرك كارمندان بلوارشهيد انصاري  جنب  _بوئين زهرا  زن و مرد  شهيدرجائي بوئين زهرا 5مركزشماره 
 28 34220830  هنرستان پاكنام

 28 33591029  قزوين كيلومتر پنج جاده رشت اول جاده ناصر آباد پشت مسجد صفا  مرد  (برادران شهر قزوين) 6مركز شماره  قزوين 6

 البرز  7
شهر صنعتي البرز 2مركز شماره 

 28 32225989  شهر صنعتي البرز سه راه مدرسه جنب اداره كار  زن  (خواهران)

عداز شهرك خوزنين جنب ببين جاده شال دانسفهان –شال  - تاكستان  زن و مرد  خوزنين  4شماره مركز  خوزنين 8
 28 34324832  جاده ترانزيت



 

  60صفحه   

  
  1398سال   كردستاناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  -  1جدول شماره 

  شهرستانهاي محل اجرا  حداقل مدرك تحصيلي  ييش نيازپ  كد استاندارد  نام حرفه  گروه نام خوشه  رديف
فرزكاريا تراشكار 722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك  صنعت  1

 2درجه
  سنندج  پايان دوره راهنمايي

صنايع دستي (دوخت هاي  فرهنگ وهنر  2
 ندارد 731820810190002  پته دوز (فطه دوز يا سلسله دوز)  سنتي)

پايان پايان دوره اول متوسطه(
  سنندج  دوره راهنمايي)

  بيجار - سنندج   پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410150001  تراشكار   مكانيك  صنعت  3
  قروه - بيجار  پايان راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو  صنعت  4
تعميركاراتومبيل هاي سواري   صنايع خودرو  صنعت  5

  قروه - يواندره د - ريوانم - يجارب - بانه  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  بنزيني  

 ندارد 741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي   برق  صنعت  6
پايان دوره راهنمايي يا پايان 

  مريوان  دوره متوسطه اول

  قروه - يواندرهد - ريوانم - بيجار  يان دوره راهنماييپا ندارد 723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور)  صنايع خودرو  صنعت  7
جوشكاري و بازرسي  صنعت  8

  بيجار - سنندج   پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110010001    2جوشكار گاز درجه   جوش

جوشكاري و بازرسي  صنعت  9
  جوش

جوشكارسازه هاي فوالدي با 
  سقز - بانه - سنندج  ماييپايان دوره راهن ندارد SMAW  721220110120001فرآيند 

صنايع دستي (دوخت هاي  فرهنگ وهنر  10
  سنندج  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810410001  چاپ باتيك  سنتي)

  سنندج  پايان دوره راهنمايي ندارد 752220190020001  2درود گر درجه  صنايع چوب  صنعت  11
  سندج  ديپلم ندارد 753420510020001  دوزنده لباس مبل  صنايع پوشاك  خدمات  12
  سنندج  پايان دوره ابتدايي ندارد 731820890060001  رفوگر قالي (مقدماتي)  فرش  فرهنگ وهنر  13
  سنندج  پايان دوره راهنمايي ندارد 731520850010001  سازنده بطري هاي تزئيني    هنرهاي تزئيني  فرهنگ وهنر  14
  ديواندره  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010110002  سرويسكار خودرو   صنايع خودرو  صنعت  15
  بيجار  پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410200001  فرزكار   مكانيك  صنعت  16



 

  61صفحه   

  1398سال   كردستاناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  -  1جدول شماره 
  شهرستانهاي محل اجرا  حداقل مدرك تحصيلي  پييش نياز  دكد استاندار  نام حرفه  گروه نام خوشه  رديف

فرهنگ  18
قالب باف لوازم تزئيني و   صنايع دستي(بافت)  وهنر

  سنندج  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731820750390001  كاربردي

  سنندج  پايان دوره راهنمايي درود گر  752220190070001  2كابينت ساز چوبي درجه   صنايع چوب  صنعت  19
  قروه  پايان دوره راهنمايي راسته دوز 753120510220001  كاپشن دوز زنانه  صنايع پوشاك  خدمات  20
 ندارد 732120530150001  كاربراتوماسيون اداري  فناوري اطالعات  خدمات  21

پايان دوره اول متوسطه(پايان  
  ديواندره  دوره راهنمايي) 

  سنندج  ديپلم  ندارد plc  313930310040001كارور   ابزار دقيق  صنعت  22
لوله كش گاز خانگي و  تاسيسات  صنعت  23

  ديواندره - قزس - بيجار  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090020001  تجاري

لوله كش ونصاب دستگاه   تاسيسات  صنعت  24
  سقز  پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090080001   2هاي حرارتي درجه

فرهنگ  25
  وهنر

ي (چوب، فلز،صنايع دست
  قروه - سنندج  پايان دوره راهنمايي   ندارد 731420770100001  معرق كار كاشي و سراميك  سفال...

 ندارد 723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر   ماشين آالت كشاورزي  كشاورزي  26
پايان دوره متوسطه اول(پايان 

  قروه  دوره راهنمايي)

    1398سال   انكردستاستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 

 تلفن مركز نشاني پذيرش جنسيت مركز نام شهر نام
شماره  پيش

 شهرستان
 87 34255314مهارتبلوار-گلشهرشهرك2فازدومنظورهبانه8شمارهمركزبانه
 87 38233724ايحرفهوفنيآموزشمركز-فجربلواردومنظوره حبيبي شهيد 6 شماره بيجار
 87 33286731مليبانكجنب-سپيدارباغازباالتر-كشاورزخزنسنندجخواهرانسنندج
 87 38728105ملتپاركپشتژارههخيابانآزادگانخيابانديواندرهدومنظورهديواندره12شمارهمركزديواندره
 87 36215264سقزايوحرفهفنيوزشمركزآمشهداخيابان-سقز مرد سقز 5 مركزشماره سقز

 87 33383571نساجيكارخانهجنبمحمديبهشتبنديكمرمردشهيدورمقانيمركزسنندج
 87 34547101اسالميآزاددانشگاه،جنبسنندج-مريوانجاده4كيلومتر مرد مريوان گوالن22مركز مريوان
 87 35423300آباديشسر-قروهجاده5كيلومتر دومنظوره قروه مركز قروه



 

  62صفحه   

  1398سال   كرماناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1جدول شماره 
  شهرستان  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

حسابداري عمومي 431120450020001  حسابدار عمومي پيشرفته  امور مالي و بازرگاني خدمات 1
 تكميلي

كرمان ، رفسنجان ، سيرجان ، 5مركز   ديپلم
  جيرفت

 512020670050001  آشپز  خدمات تغذيه اي خدمات 2
كنترل بهداشت و

ايمني در واحد غذا و 
 نوشيدني

پايان دوره متوسطه اول(پايان 
  كرمان ، رفسنجان ، سيرجان5مركز   دوره راهنمايي)

  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره متوسط اول ندارد 514120570010001  پيرايشگر موي زنانه  بت و زيباييمراق خدمات 3
  كرمان ، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570020001  پيرايشگر ابرو و صورت زنانه  مراقبت و زيبايي خدمات 4

 514120570030001  يشگر موهاي زائد با مومپيرا  مراقبت و زيبايي خدمات 5
بكار گيري الزامات

بهداشت و ايمني در 
 محيط كار (خدمات)

  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره راهنمايي

 كرمان ، رفسنجان ، سيرجان ،5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570050001  پيرايشگر مردانه  مراقبت و زيبايي خدمات 6
  جيرفت

  كرمان ، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570010002  آرايشگر و پيرايشگر زنانه  مراقبت و زيبايي خدمات 7
  كرمان ، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره متوسطه اول ندارد 514220570020001  آرايشگر موي زنانه  مراقبت و زيبايي خدمات 8
  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570030001  متعادل ساز چهره زنانه (آرايش صورت)  راقبت و زيباييم خدمات 9

 ICDLكاربر  Corel Draw  732120530110001كاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات خدمات 10
پايان دوره متوسطه اول(پايان 

  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5ز مرك  دوره راهنمايي)

 ICDLكاربر PhotoShop  732120530120001كاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات خدمات 11
پايان دوره متوسطه اول(پايان 

  كرمان ، رفسنجان ، جيرفت5مركز   دوره راهنمايي)

 ندارد 732120530130001  كاربر رايانه *  فناوري اطالعات خدمات 12
ره متوسطه اول(پايان پايان دو

  كرمان ، رفسنجان ، جيرفت5مركز   دوره راهنمايي)

  كرمان ، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد ICDL  732120530140001كاربر    فناوري اطالعات خدمات 13

كار با سيستم عامل و Photoshop  732120530160001كارور   فناوري اطالعات خدمات 14
 ا اينترنتكار ب

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  كرمان ، رفسنجان ، جيرفت5مركز   دوره راهنمايي)

  كرمان، رفسنجان ، زرند ، جيرفت5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 751220670310001  2شيريني پز درجه   خدمات تغذيه اي خدمات 15
  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره راهنمايي 2نازكدوززنانه  درجه  753120510200001  ضخيم دوز زنانه  صنايع پوشاك خدمات 16



 

  63صفحه   

  1398سال   كرماناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1جدول شماره 
  شهرستان  مقطع تحصيلي پيشنياز استاندارد نام استاندارد نام گروه خوشه رديف

 ندارد 753120510010001  نازك دوز زنانه  نايع پوشاكص خدمات 17
پايان دوره متوسطه اول (پايان 

  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5مركز   دوره راهنمايي)

نازك دوز زنانه با كد 753120510050002  مانتو دوز  صنايع پوشاك خدمات 18
753120510010001 

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5مركز   دوره راهنمايي)

 ندارد 753120510060002  شلواردوز زنانه  صنايع پوشاك خدمات 19
پايان دوره اول متوسطه(پايان 

  كرمان، رفسنجان ، جيرفت5مركز   دوره راهنمايي)

نازك دوز مردانه با كد 753120510210002  ضخيم دوز مردانه  صنايع پوشاك خدمات 20
75310510230002 

اول متوسطه ( پايان پايان دوره
  كرمان،، ، رفسنجان ، سيرجان5مركز   دوره راهنمايي)

  كرمان،، رفسنجان ، زرند ، سيرجان5مركز   پايان دوره راهنمايي راسته دوز 753120510220001  كاپشن دوز زنانه  صنايع پوشاك خدمات 21

 ندارد 753120510230002  نازك دوز مردانه  صنايع پوشاك خدمات 22
وره اول متوسطه (پايان پايان د

  كرمان،، رفسنجان ، سيرجان5مركز   دوره راهنمايي)

  كرمان،، رفسنجان ، جيرفت5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك خدمات 23

 ندارد 815320510100001  راسته دوز  صنايع پوشاك خدمات 24
پايان دوره متوسطه اول (پايان 

  كرمان، ، رفسنجان5مركز   ره راهنمايي)دو

كرمان، ، رفسنجان ، سيرجان ،  4مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت 25
  جيرفت

لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارتي   تاسيسات صنعت 25
  كرمان،، رفسنجان ، سيرجان 2مركز   اييپايان دوره راهنم ندارد 712620090080001  2درجه 

كرمان،، رفسنجان ، سيرجان ، 2مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي  تاسيسات صنعت 27
  بردسير ، جيرفت

كرمان، ، رفسنجان ، سيرجان ، 2مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات صنعت 28
  بردسير

كرمان، ، رفسنجان ، سيرجان ، 2مركز   پايان دوره اول متوسطه ندارد 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات صنعت 29
  بردسير

رمان، ، رفسنجان ، زرند ، سيرجان ك2مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات صنعت 30
  ، بردسير

 صنعت 31
جوشكاري و بازرسي

  جوش
جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند 

SMAW 721220110120001 كرمان، ، رفسنجان ، سيرجان2مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد  



 

  64صفحه   

  1398سال   كرماناستان  واري) آزمون داوطلبان آزاد  (اددفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1جدول شماره 
  شهرستان  مقطع تحصيلي پيشنياز استاندارد نام استاندارد نام گروه خوشه رديف
  كرمان، ، رفسنجان ، سيرجان 4مركز  پايان متوسطه اول ندارد 721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي صنعت 32

يا2فرزكار درجه 722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك صنعت 33
 2تراشكار درجه 

  كرمان،، رفسنجان ، بردسير2مركز   پايان دوره راهنمايي

  كرمان، ، رفسنجان ، جيرفت 3مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني  صنايع خودرو صنعت 34

 صنعت 35
صنايع چرم وپوست

  كرمان، ، رفسنجان ، جيرفت 5مركز   پايان دوره ابتدايي ندارد 731820280040001  كيف چرمي با دستدوزنده   و خز

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان  برق صنعت 36
پايان دوره راهنمايي يا پايان 

  دوره اول متوسطه
كرمان،، رفسنجان ، بردسير ،  4مركز 

  جيرفت
  كرمان، ، رفسنجان ، جيرفت 3مركز  پايان راهنمايي ندارد 741220010010001  ق خودروتعميركار بر  صنايع خودرو صنعت 37

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت 38
پايان سوم راهنمايي يا پايان 

  كرمان،، رفسنجان 2مركز   دوره اول متوسطه

 ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت 39
پايان دوره راهنمايي يا پايان 

  دوره متوسطه اول
كرمان، ، رفسنجان ، زرند ، بردسير  2مركز 

  ، جيرفت

 ندارد 741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي  برق صنعت 40
پايان دوره راهنمايي يا پايان 

  دوره متوسطه اول
كرمان، ، رفسنجان ، سيرجان ،  2مركز 

  بردسير

تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و   برق صنعت 41
كرمان، ، رفسنجان ، زرند ،  4مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 741220050100001  گردنده

  سيرجان ، بردسير ، جيرفت

تعميركار ماشين هاي لباسشويي و  برق صنعت 42
 ندارد 741220050120002  ظرفشويي

(پايان دوره متوسطه اول)پايان 
 دوره راهنمايي

كرمان، ، رفسنجان ، زرند ،  4مركز 
 سيرجان ، بردسير

فرهنگ و 43
 هنر

كرمان،، رفسنجان ، سيرجان ،  5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 731320790030001  طال ساز  طال و جواهرسازي
  بردسير

فرهنگ و 44
 هنر

گوهر تراش سنگ هاي قيمتي و نيمه   طال و جواهرسازي
 ندارد 731320790040002  قيمتي (دامله تراش)

پايان دوره اول متوسطه ( پايان 
  دوره راهنمايي)

كرمان، ، رفسنجان ، سيرجان ،  5مركز 
  بردسير

فرهنگ و 45
 هنر

كرمان، ، رفسنجان ، سيرجان ،  5مركز   ديپلم ندارد 731320790320001  فروشنده طال و نقره و جواهر  طال و جواهرسازي
  بردسير

فرهنگ و 46
 هنر

 ندارد 731820750190001  گليم باف  يع دستي(بافت)صنا
پايان دوره متوسطه اول (پايان 

  كرمان،  ، رفسنجان ، جيرفت 5مركز   دوره راهنمايي)



 

  65صفحه   

  1398سال   كرماناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1جدول شماره 
  شهرستان  مقطع تحصيلي پيشنياز استاندارد دنام استاندار نام گروه خوشه رديف

فرهنگ و 47
 هنر

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

پايان دوره اول متوسطه ( پايان 
  كرمان، ، رفسنجان ، جيرفت 5مركز   دوره راهنمايي )

فرهنگ و 48
 هنر

صنايع دستي
كرمان، ، رفسنجان ، بردسير ،  5مركز   پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810660001  مهره هاي تزييني و پولك و منجوق دوز  (دوخت هاي سنتي)

  جيرفت

 كشاورزي 49
ماشين آالت
 ندارد 723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر  كشاورزي

پايان دوره متوسطه اول (پايان 
  جان ، بردسيركرمان،، سير 3مركز   دوره راهنمايي)

    1398سال   كرماناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 

جنسيت  نام مركز  نام شهر رديف
  تلفن مركز  آدرس مركز  پذيرش

 4228303  لوار امام رضابابتداي - بردسير  دو منظوره  مركزشماره هفده بردسير(شهيد طياري) بردسير 1

-2315911  لوا پيامبر اعظمروبروي آب وخاكب- جيرفت  دو منظوره  كز شماره هفت جيرفت (ويژه برادران)مر جيرفت 2
2315711 

 رفسنجان 3
مركز شماره يازده رفسنجان (برادران،امام 

ني و خيابان ف- جاده كرمان پشت انبار برق  4كيلومتر  - رفسنجان   دو منظوره  علي)
  حرفه اي .

8231178-
8224990-
8231552 

 زرند 4
مركز شماره سيزده زرند (دومنظوره، شهيد 

  4مهوري جنب كوچه بلوار ج- زرند  دو منظوره  سلطانزاده)
4226683-
4229993-
4229992 

  - وبروي منطقه ويژه اقتصادير-بتداي جاده شهربابكا-سيرجان  دو منظوره  مركز شماره نه سيرجان (شهيد مغفوري) سيرجان 5
 3239862  يرجانمركز آموزش فني و حرفه اي س

- 33123395  بلوار  جمهوري اسالمي 4كيلومتر   خواهران  مركز شماره پنج خواهران كرمان كرمان 6
32117525 

- 33123395  بلوار  جمهوري اسالمي 4كيلومتر   برادران مركز شماره دو برادران كرمان كرمان 7
32117525 

 33151490  ان شهدا (زريسف) جنب پرورشگاه ديلمغانيكرمان خياب  دو منظوره  مركز شماره چهار كرمان كرمان 8

 32910209  كرمان ابتداي جاده تهران بعد از روستاي سعادت آباد  دو منظوره  مركز شماره سه كرمان كرمان 9



 

  66صفحه   

  1398سال   كرمانشاهاستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 

حداقل مدرك   پيش نياز  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه  نام خوشه  رديف
  تحصيلي

شهرستان هاي محل اجراي 
  آزمون

  ركز خواهرانم- كرمانشاه   پايان دوره راهنمايي  ندارد  514120570020001  پيرايشگرابرو وصورت زنانه  مراقبت و زيبايي  خدمات  1
  ركز خواهرانم- كرمانشاه   پايان دوره راهنمايي  ندارد  514220570040001  آرايشگر عروس  مراقبت و زيبايي  خدمات  2
  ركز يكم- كرمانشاه   پايان دوره راهنمايي  ندارد  731720190060001  نازك كار چوب  صنايع چوب  صنعت  3
  ركز يكم- كرمانشاه   پايان دوره راهنمايي  ندارد  731720190080001  معرق كار حجمي  صنايع چوب  صنعت  4
  كز يكمر- كرمانشاه  پايان دوره راهنمايي  ندارد  731720190140001  خاتم كار به  روش مقدماتي  وبصنايع چ  صنعت  5

تعمير كار دستگاههاي سرد كننده خانگي  تاسيسات  صنعت  6
  سرپل ذهاب  پايان دوره راهنمايي  ندارد  712720090200001  وتجاري

  كرمانشاه مركز يك  هنماييپايان دوره را  ندارد  722320410150001  تراشكار  مكانيك  صنعت  7
  ولت آبادد- كرمانشاه   پايان دوره راهنمايي  ندارد  753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك  خدمات  8
  2كرمانشاه مركز   پايان دوره راهنمايي  ندارد  723120010020001  تعميركاراتومبيلهاي سواري بنزيني  صنايع خودرو  صنعت  9
  2كرمانشاه مركز   پايان دوره راهنمايي  ندارد  723120010070001  نظيم موتور)تون آپ (ت  صنايع خودرو  صنعت  10
  2كرمانشاه مركز   پايان دوره راهنمايي  ندارد  723120010110002  سرويسكارخودرو  صنايع خودرو  صنعت  11

  

    1398ال س كرمانشاهاستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 
  پيش شماره  تلفن  نشاني مركز  جنسيت پذيرش  نام مركز  نام شهر فردي
  834222  6525  سرپلذهاب انتهاي بلوار راه كربال جنب اداره پست  دو منظوره  4شماره   سرپلذهاب  1

حد فاصل بين ترمينال اسالم آباد وميدان–كرمانشاه  دو منظوره  2شماره   كرمانشاه  2
  83  37244560  آزادگان

  83  38350556  مركز يك برادران –سه راه حافظيه –كرمانشاه   دو منظوره  ماره يكش  كرمانشاه  3

مركز–بطرف حافظيه–سه راه حافظيه–كرمانشاه  خواهران  خواهران  كرمانشاه  4
  83  38378240  خواهران

  83  38279860  اول مسكن مهر خ - ولت آباد د - كرمانشاه   دو منظوره  دولت آباد  كرمانشاه  5



 

  67صفحه   

  1398سال   كهگيلويه و بوير احمداستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1ه جدول شمار

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

 512020670050001  آشپز   خدمات تغذيه اي خدمات 1
بهداشت و ايمني كنترل

در واحد غذا و 
 نوشيدني 

پايان دوره متوسطه 
اول(پايان دوره 

  راهنمايي)

 - دهدشت - گچساران - ياسوج
  ليكك (بهمئي)

 ندارد 514120570010001  پيرايشگر موي زنانه  مراقبت و زيبايي خدمات 2
پايان دوره متوسط 

  اول
 - دهدشت - گچساران - ياسوج

  ليكك (بهمئي)

 - دهدشت - گچساران - ياسوج  پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570020001  پيرايشگر ابرو و صورت زنانه  و زيباييمراقبت  خدمات 3
  ليكك (بهمئي)

 514120570030001  پيرايشگر موهاي زائد با موم  مراقبت و زيبايي خدمات 4
بكار گيري الزامات

بهداشت و ايمني در 
 محيط كار (خدمات)

 - دهدشت - گچساران - اسوجي  پايان دوره راهنمايي
  ليكك (بهمئي)

 - دهدشت - گچساران - ياسوج  پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570050001  پيرايشگر مردانه   مراقبت و زيبايي خدمات 5
  ليكك (بهمئي)

 - ت دشده- چسارانگ - ياسوج  ديپلم متوسطه ندارد 514120570060001  ترميم كننده مو (مردانه)  مراقبت و زيبايي خدمات 6
  ليكك (بهمئي)

 514120570070002  چهره پرداز مردانه   مراقبت و زيبايي خدمات 7
متعادل ساز چهره

مردانه با كد 
514120570100002 

پايان دوره اول 
متوسط (پايان دوره 

  راهنمايي)

 - دهدشت - گچساران - ياسوج
  ليكك (بهمئي)

 ندارد 514120570100002  متعادل ساز چهره مردانه  مراقبت و زيبايي خدمات 8
پايان دوره اول 

متوسطه (پايان دوره 
  راهنمايي)

 - دهدشت - گچساران - ياسوج
  ليكك (بهمئي)

 - دهدشت - گچساران - ياسوج  پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570010002  آرايشگر و پيرايشگر زنانه  مراقبت و زيبايي خدمات 9
  ليكك (بهمئي)

 ندارد 514220570020001  گر موي زنانهآرايش  مراقبت و زيبايي خدمات 10
پايان دوره متوسطه 

  اول
 - دهدشت - گچساران - ياسوج

  ليكك (بهمئي)

 - دهدشت - گچساران - ياسوج  پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570030001  متعادل ساز چهره زنانه (آرايش صورت)  مراقبت و زيبايي خدمات 11
  ليكك (بهمئي)

 - دهدشت - گچساران - ياسوج  پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570040001  ارايشگر عروس  يمراقبت و زيباي خدمات 12
  ليكك (بهمئي)



 

  68صفحه   

  1398سال   كهگيلويه و بوير احمداستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1جدول شماره 

شهرستان محل اجراي   مقطع تحصيلي  شنيازپي  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف
  آزمون 

 ندارد 514220570060001  آرايشگر ناخن  مراقبت و زيبايي خدمات 13
پايان دوره متوسطه 

  اول
دهدشت - گچساران - ياسوج
  ليكك (بهمئي) - 

دهدشت - گچساران - ياسوج  راهنماييپايان دوره  ندارد 514220570070001  كار بر مواد شيميايي در آرايش زنانه  مراقبت و زيبايي خدمات 14
  ليكك (بهمئي) - 

دهدشت - گچساران - ياسوج  پايان دوره راهنمايي ندارد ICDL  732120530140001كاربر    فناوري اطالعات خدمات 15
  ليكك (بهمئي) - 

دهدشت - ناگچسار - ياسوج  پايان دوره راهنمايي ندارد 751220670310001  2شيريني پز درجه   خدمات تغذيه اي خدمات 16
  ليكك (بهمئي) - 

 ندارد 753120510010001  نازك دوز زنانه   صنايع پوشاك خدمات 17
پايان دوره متوسطه 

اول (پايان دوره 
  راهنمايي) 

دهدشت - گچساران - ياسوج
  ليكك (بهمئي) - 

 ندارد 711520190010002  در و پنجره ساز چوبي  صنايع چوب صنعت 18
پايان دوره اول 

دوره متوسطه ( پايان 
  راهنمايي )

دهدشت - گچساران - ياسوج
  ليكك (بهمئي) - 

 اسوج ي - هدشتد- گچساران  پايان دوره راهنمايي ندارد712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري تاسيسات صنعت 19

لوله كش و نصاب تاسيسات تهويه مطبوع  تاسيسات صنعت 20
 اسوج ي - هدشتد- گچساران  ماييپايان دوره راهن ندارد 712620090200001  ساختمان

 صنعت 21
جوشكاري و
دهدشت - گچساران - ياسوج  پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110010001    2جوشكار گاز درجه   بازرسي جوش

  ليكك (بهمئي) - 

 صنعت 22
جوشكاري و
دهدشت - گچساران - ياسوج  اهنماييپايان دوره ر ندارد SMAW  721220110120001جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند   بازرسي جوش

  ليكك (بهمئي) - 

دهدشت - گچساران - ياسوج  پايان متوسطه اول   ندارد 721420250010001  درب و پنجره ساز پروفيل آهني  صنايع فلزي صنعت 23
  ليكك (بهمئي) - 

  گچساران  پايان دوره راهنمايي ندارد722320410150001 تراشكار مكانيك صنعت 24
  گچساران  پايان دوره راهنمايي ندارد722320410200001 فرزكار نيكمكا صنعت 25

يا2فرزكار درجه 722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك صنعت 26
 2تراشكار درجه 

  گچساران   پايان دوره راهنمايي



 

  69صفحه   

  1398سال   هگيلويه و بوير احمدكاستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  - 1جدول شماره 
  شهرستان محل اجراي آزمون   مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

 - دهدشت - گچساران - ياسوج  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني    صنايع خودرو صنعت 27
  ليكك (بهمئي)

 - دهدشت - گچساران - ياسوج  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور)  صنايع خودرو صنعت 28
  ليكك (بهمئي)

 صنعت 29
صنايع چرم وپوست

 ندارد 731820280030001  دوزنده كيف با چرم مصنوعي  و خز
پايان دوره اول   

  متوسطه
 - دهدشت - گچساران - ياسوج

  ليكك (بهمئي)

 صنعت 30
صنايع چرم وپوست

 - دهدشت - گچساران - ياسوج  پايان دوره ابتدايي ندارد 731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  و خز
  ليكك (بهمئي)

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان   برق صنعت 31
پايان دوره راهنمايي يا 
 پايان دوره اول متوسطه 

 - هدشت د- چسارانگ - ياسوج
  بهمئي)ليكك (

 - دهدشت - گچساران - ياسوج  پايان راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت 32
  ليكك (بهمئي)

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي   برق صنعت 33
پايان سوم راهنمايي يا  

  پايان دوره اول متوسطه
 - دهدشت - گچساران - ياسوج

  ليكك (بهمئي)

 ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق نعتص 34
پايان دوره راهنمايي يا 
 پايان دوره متوسطه اول 

 - دهدشت - گچساران - ياسوج
  ليكك (بهمئي)

 ندارد 741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي   برق صنعت 35
پايان دوره راهنمايي يا 
  پايان دوره متوسطه اول

 - هدشت د- چسارانگ - ياسوج
  ليكك (بهمئي)

فرهنگ و 36
 هنر

 - دهدشت - گچساران - ياسوج  پايان دوره راهنمايي ندارد 731320790270001  جواهرسازي مهره اي  طال و جواهرسازي
  ليكك (بهمئي)

فرهنگ و 37
 هنر

صنايع
 - هدشت د- ناگچسار - ياسوج  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820750470001  مكرمه باف  دستي(بافت)

  ليكك (بهمئي)

 كشاورزي 38
ماشين آالت
 ندارد 723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر   كشاورزي

پايان دوره متوسطه اول 
  دهدشت   (پايان دوره راهنمايي)

  
  
  



 

  70صفحه   

    1398سال  و بوير احمد كهگيلويه استان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 

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

حرفه ايوخيابان فني-شهدا رويروي گلزار-ياسوج زيرتل  دو منظوره   فناوري اطالعات  ياسوج  1
 74 33380370  مركز خواهران حضرت معصومه (ص) 

 گچساران  2
مركز برادران
 74 61-32332560  لكه سرباز ف - بتداي جاده آبشيرينا - ارانگچس  دو منظوره   گچساران 

 دهدشت  3
مركز خواهران

ركز آموزش خواهرانم-ول جاده برج عليشيرا-دهدشت  دو منظوره   دهدشت 
 74 32264500  دهدشت  

ليكك(بهمئي 4
 ( 

 74 32822309  يابان شهيد فهميده روبروي فرمانداري خ - ليكك  دو منظوره   مركز ليكك 

  



 

  71صفحه   

  1398سال   گلستاناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -  1جدول شماره 

شهرستان هاي محل   مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه ديف
  اجراي آزمون

  پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570020001  نهپيرايشگر ابرو و صورت زنا  مراقبت و زيبايي خدمات 1

تمامي مراكز آموزشي 
  استان

  پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570050001  پيرايشگر مردانه  مراقبت و زيبايي خدمات 2
  پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570010002  آرايشگر و پيرايشگر زنانه  مراقبت و زيبايي خدمات 3
  پايان دوره متوسطه اول ندارد 514220570060001  آرايشگر ناخن  مراقبت و زيبايي خدمات 4
  پايان دوره راهنمايي ندارد ICDL  732120530140001كاربر    فناوري اطالعات خدمات 5
  پايان دوره راهنمايي ندارد 751220670310001  2شيريني پز درجه   خدمات تغذيه اي خدمات 6

 ندارد 753120510010001  نازك دوز زنانه  كصنايع پوشا خدمات 7
پايان دوره متوسطه اول 

  (پايان دوره راهنمايي)

  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت 8
  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي  تاسيسات صنعت 9
  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات صنعت 10
  پايان دوره اول متوسطه ندارد 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات صنعت 11

تعميركار دستگاه هاي سرد كننده خانگي و  تاسيسات صنعت 12
  پايان دوره راهنمايي ردندا 712720090200001  تجاري

  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني  صنايع خودرو صنعت 13
  پايان راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت 14

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان  برق صنعت 15
وره راهنمايي يا پايان د

  پايان دوره اول متوسطه

 ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت 16
پايان دوره راهنمايي يا 
  پايان دوره متوسطه اول

  پايان دوره راهنمايي ندارد741220050100001 تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده برق صنعت 17

گ وفرهن 18
 هنر

صنايع
 ندارد 731820750280001  بافنده پوشاك دوميل  دستي(بافت)

پايان دوره متوسطه اول 
  (پايان دوره راهنمايي)



 

  72صفحه   

    1398ل سا گلستاناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 
  پيش شماره  تلفن  مركز نشاني  جنسيت  نام مركز  نام شهر رديف

 17 32170334  17و15بين ويالي- ويال شهر   دومنظوره  خواهران 2مركز شماره  رگانگ 1

 17 33281550  جاده داشلي برون 3كيلومتر  دومنظوره  3مركز شماره گنبد 2

 17 34304731  جاده گرگان 6كيلومتر  دومنظوره  5مركز شماره  كردكوي 3

 17 34365620  وستاي گز غربيميدان بندر گز به سمت ر  دومنظوره  7مركز شماره بندر گز 4

بندر 5
 تركمن

 17 34281397  نب خيابان مهارتج- انتهاي خيابان ابوذر شمالي  دومنظوره  9مركز شماره

 17 34463281  اختمان قديم دادگستريس- ن عبديجان اخوند نبوي نژادانتهاي خيابا- چهار راه اصلي  دومنظوره  15مركز شماره گميشان 6

 17 34533932  1كارگر-  3فاز - شهرك صنعتي  دومنظوره  14مركز شماره اق قال 7

 17 34221305  ت غربيجنب خط نف- جاده قديم االزمن  دومنظوره  8مركز شماره علي اباد 8

 17 35880181  بقه فوقاني شركت تعاوني فرهنگيانط- خيابان امام خميني  دومنظوره  13مركز شماره راميان 9

 17 35738226  نب روستاي ازدار تپهج- بان شهيد رجاييخيا  دومنظوره  6مركز شماره ازادشهر 10

 17 35230686  متري اول 24- شهرك رزمندگان  دومنظوره  10مركز شماره مينودشت 11

 17 35836361  ژوهشسراي باقرالعلومپ- خيابان ميرزا كوچك خان  دومنظوره  16مركز شماره گاليكش 12

 17 35452772  ن جمهوريانتهاي خيابا  دومنظوره  11مركز شماره مراوه تپه 13

 17 35443200  هاد كشاورزيجنب ج- خيابان شهيد بهشتي  دومنظوره  4مركز شماره  كالله 14
  
  



 

  73صفحه   

  1398سال  گيالناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  -  1جدول شماره 

شهرستان هاي محل   حداقل مدرك تحصيلي  يازپيش ن  كد استاندارد  نام استاندارد  گروه نام خوشه  رديف
  اجراي آزمون

  رشت  پايان دوره اول متوسطه راهنماي عمومي گردشگري511320550070001 راهنماي موزه گردشگري خدمات 1
  رشت  ديپلم متصدي خدمات مجالس333230590010001  برنامه ريز جشن و تشريفات هتلداري خدمات 2
  رشت  پايان دوره راهنمايي ندارد514120570050001 يرايشگر مردانهپ مراقبت و زيبايي خدمات 3

 75310510230002نازك دوز مردانه با كد  753120510210002  ضخيم دوز مردانه  صنايع پوشاك  خدمات  4
پايان دوره اول متوسطه(پايان 

  رشت  دوره راهنمايي)

 75310510230002نازك دوز مردانه با كد  753220510050002  الگوساز و برشكار لباس ضخيم مردانه  صنايع پوشاك  خدمات  5
پايان دوره اول متوسطه(پايان 

  رشت  دوره راهنمايي)

  رشت  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010020001  تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني صنايع خودرو صنعت 6
  رشت  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010070001  تون آپ (تنظيم كار موتور) صنايع خودرو صنعت 7

 ندارد 711520190010002  دروپنجره ساز چوبي  صنايع چوب  صنعت  8
پايان دوره اول متوسطه 

  ررودس - رشت   (پايان دوره راهنمايي)

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي  برق  صنعت  9
پايان سوم راهنمايي يا پايان 

  رشت  دوره اول متوسطه

  رشت  پايان دوره راهنمايي ندارد921511070060001 كارگر فضاي سبز وري محيط زيستفنا كشاورزي 10
  

    1398 سال گيالناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموننشاني محل برگزاري - 2جدول شماره 
  پيش شماره  تلفن نشاني مركز جنسيت پذيرش نام مركز نام شهر رديف

 013 33690746  وبروي پمپ بنزين مصلير - جاده تهران  5يلومتر ك - رشت  مرد زن و  مركز كشاورزي و گردشگري رشت 1
 013 33690746  وبروي پمپ بنزين مصلير-جاده تهران5يلومترك-رشت زن و مرد  مركز كشاورزي و گردشگري رشت11
 013 33755130  يابان مهارتخ-لوار شهيد انصاريب-رشت زن و مرد مركز زينبيه رشت42
 013 33755130  يابان مهارتخ-لوار شهيد انصاريب-ترش زن ومرد مركز زينبيه رشت49
 013 33759530  يابان مهارتخ-لوار شهيد انصاريب-ترش مرد  مركز شهيد ياهنر رشت54
 013 42629841  وبروي مسكن مهرر-هرك شهيد انصاريش-رودسر مرد  مركز امام خميني(ره) رودسر54
 013 33690397  نب انبار اداره برقج-جاده تهران12يلومترك-رشت مرد  كز شهيد مطهريمر رشت78
 013 33690397  نب انبار اداره برقج-جاده تهران12يلومترك-رشت مرد  مركز شهيد مطهري رشت79
 013 33663080  وبروي حوزه علميهر-جاده تهران5يلومترك-رشت مرد  مركز شهيد انصاري رشت102



 

  74صفحه   

  1398سال   مازندراناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  -  1جدول شماره 

  شهرستانهاي محل اجرا  مقطع تحصيلي  پيشنياز  استاندارد  نام استاندارد  نام گروه  خوشه رديف

 خدمات 1
امور مالي و
 ندارد 431120450070001  كمك حسابدار  بازرگاني

پايان دوره اول متوسطه
  (پايان سوم راهنمايي)

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري 
  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 خدمات 2
امور مالي و
 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - بن نكات - رامسر  - ساري   ديپلم ندارد 431320450010001  حسابدار حقوق و دستمزد   *  بازرگاني

  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري   پايان دوره اول متوسطه ندارد 511320550100001  راهنماي عمومي گردشگري  *  گردشگري خدمات 3
  وادكوهس - نور - قائمشهر - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد ICDL  *  732120530140001كاربر    فناوري اطالعات خدمات 4
  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 ندارد 732120530150001  كاربر اتوماسيون اداري  *  فناوري اطالعات خدمات 5
پايان دوره اول متوسطه
  ( پايان دوره راهنمايي)

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري 
  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 ندارد 753120510010001  نازك دوز زنانه  *  صنايع پوشاك خدمات 6
پايان دوره متوسطه اول
  (پايان دوره راهنمايي)

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري 
  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك خدمات 7
  دكوهواس - نور - قائمشهر - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 ندارد 711520190010002  در و پنجره ساز چوبي  صنايع چوب صنعت 8
پايان دوره اول متوسطه
  ( پايان دوره راهنمايي )

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري 
  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت 9
  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 - ميركال ا -  ملآ - بابلسر - ل باب - نكابن ت - امسر ر - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 713220010010001  2نقاش خودرو درجه  صنايع خودرو صنعت 10
  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 صنعت 11
جوشكاري و
 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110010001  2جوشكار گاز درجه   بازرسي جوش

  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 721320010010001  2صافكار درجه   يع خودروصنا صنعت 12
  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

درب و پنجره ساز پروفيل  صنايع فلزي صنعت 13
 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري   پايان متوسطه اول ندارد 721420250010001  آهني

  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري   سوم راهنمايي ندارد 721420250020001  در و پنجره ساز آلومينيومي  صنايع فلزي صنعت 14
  سوادكوه - ورن - قائمشهر - نوشهر  -  نكا - بهشهر



 

  75صفحه   

  1398سال   مازندراناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي  -  1جدول شماره 
  شهرستانهاي محل اجرا مقطع تحصيلي پيشنياز استاندارد نام استاندارد نام گروه خوشه رديف

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410090001  2ماشين ابزار كار درجه    مكانيك صنعت 15
  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410150001  تراشكار  مكانيك صنعت 16
  سوادكوه - نور - ائمشهرق - وشهر ن - نكا  - بهشهر

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 722320410200001  فرزكار  مكانيك صنعت 17
  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك صنعت 18
2فرزكار درجه
يا تراشكار 

 2درجه 
 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري   پايان دوره راهنمايي

  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

تعميركاراتومبيل هاي  صنايع خودرو صنعت 19
 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - ابن نكت - رامسر  - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  سواري بنزيني  *

  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري   پايان دوره راهنمايي ندارد 731720190110001  پيكر تراش چوبي  صنايع چوب صنعت 20
  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان  *  برق صنعت 21
پايان دوره راهنمايي يا
  پايان دوره اول متوسطه

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري 
  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي  *  برق صنعت 22
اهنمايي ياپايان سوم ر

  پايان دوره اول متوسطه
 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري 

  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

مونتاژكار و نصاب تابلوهاي  برق صنعت 23
 ندارد 741220050030001  برق  *

پايان دوره راهنمايي يا
  پايان دوره متوسطه اول

 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  -  رامسر - ساري 
  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 كشاورزي 24
ماشين آالت
 ندارد 723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر  كشاورزي

پايان دوره متوسطه اول
  (پايان دوره راهنمايي)

 -  اميركال - آمل  - بابلسر - ابل ب - نكابن ت - امسر ر - ساري 
  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر

 كشاورزي 25
فناوري محيط

 پايان دوره راهنمايي - 921511070060001  كارگر فضاي سبز  زيست
 - اميركال  - آمل  - بابلسر - بابل  - تنكابن  - رامسر  - ساري 

  وادكوهس - نور - ائمشهرق - وشهر ن - كا ن - بهشهر
  
  
  
  



 

  76صفحه   

    1398سال  مازندراناستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزمونرگزاري نشاني محل ب- 2جدول شماره 

 رديف
نام

جنسيت  نام مركز يا حوزه  نام شهر  استان
  كد  تلفن حوزه  آدرس حوزه  پذيرش

اداره سنجش و ارزشيابي مهارت  ساري مازندران 1
دالدين جنب مصالخيابان مالمج-ميدان شهدا -ساري  دو منظوره  استان مازندران

 11 333409634  ل آموزش فني و حرفه اي استان مازندراناداره ك - 

مركز آموزش فني و حرفه اي-المدو راهي كت-رامسر  دو منظوره  حوزه آزمون آنالين رامسر  رامسر مازندران 2
 11 55249225  كوثر رامسر

 11 5439508  وبه روي مسجد ولي عصرر - ولي آباد - تنكابن   دو منظوره  حوزه آزمون آنالين تنكابن  تنكابن مازندران 3

 11 32260891  اده بابل به قائمشهر جنب ترمينال شرقج- بابل   دو منظوره  حوزه آزمون آنالين بابل   بابل مازندران 4

 فني وكز آموزشمر-12يثارا-لوار جانبازنب-آمل  دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي مركز آمل  آمل مازندران 5
 11 44280459  مدني آمل حرفه اي شهيد

  دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي مركز اميركال  اميركال مازندران 6
بلوار شهيد ناصري ميدان-اه ديوكالرچهار-اميركال

مركز آموزش فني  - بيست متري شهيد بهشتي - مهارت 
  و حرفه اي الزهرا اميركال

32351661 11 

روبه روي روستاي-جاده بهشهر به گرگان5كيلومتر  دو منظوره  مركز بهشهر حوزه آزمون الكترونيكي  بهشهر مازندران 7
 11 34562004  التپه مركز آموزش فني و حرفه اي شماره هشت بهشهر

 11 34745201  وچه مهارتك - اده اومال ج - يدان امام حسين م - نكا   دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي مركز نكا  نكا مازندران 9

كوچه-جنب باغ نويد-خيابان شهيد عمادالدين كريمي  دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي نوشهر  نوشهر نمازندرا 10
 11 52323041  شهيد برهوت مركز شهيد دستغيب نوشهر

مركز آموزش-چهار راه ترك محله رو به روي شهرداري  دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي قائمشهر  قائمشهر مازندران 11
 11 42036233  حرفه اي شماره چهار قائمشهرفني و 

 مازندران 12
جنب-پاسداران روبروي رستوران تبريزيخ-بابلسر  دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي بابلسر  بابلسر

 11 35270575  كتابخانه عمومي

 11 446631899  صنعتي كرد آبادشهرك - ابتداي جاده چمستان به نور   دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي نور  نور مازندران 13

 11 42423373  مركز الغدير سوادكوه- جنب پليس راه - دوراهي آزاد مهر   دو منظوره  حوزه آزمون الكترونيكي سوادكوه  سوادكوه مازندران 14

  
  



 

  77صفحه   

  1398سال   مركزياستان  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزموندفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -   1جدول شماره

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

كارور عمومي رايانه PREMIERE  265420531200001كارور   فناوري اطالعات خدمات 1
 شخصي

  ساوه - اراك  پايان دوره راهنمايي

 خدمات 2
امور مالي و 
 ندارد 431120450070001  كمك حسابدار  بازرگاني

پايان دوره اول 
متوسطه (پايان سوم 

  راهنمايي)
  تفرش- ساوه- اراك

 خدمات 3
امور مالي و
  تفرش- وهسا - اراك  ديپلم ندارد 431320450010001  حسابدار حقوق و دستمزد  بازرگاني

 ندارد 514120570010001  پيرايشگر موي زنانه  مراقبت و زيبايي خدمات 4
 پايان دوره متوسط

  تفرش- وهسا - اراك  اول

  تفرش- وهسا - اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد 514120570020001  پيرايشگر ابرو و صورت زنانه  مراقبت و زيبايي خدمات 5

 514120570030001  پيرايشگر موهاي زائد با موم  مراقبت و زيبايي خدمات 6
بكار گيري الزامات

بهداشت و ايمني در محيط 
 كار (خدمات)

  ساوه - اراك  ن دوره راهنماييپايا

  ساوه - اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد514120570050001  پيرايشگر مردانه مراقبت و زيبايي خدمات 7

  تفرش- وهسا - اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570010002  آرايشگر و پيرايشگر زنانه  مراقبت و زيبايي خدمات 8

 ندارد 514220570020001  ايشگر موي زنانهآر  مراقبت و زيبايي خدمات 9
پايان دوره متوسطه 

  تفرش- وهسا - اراك  اول

  ساوه - اراك  پايان دوره راهنمايي نداردICDL 732120530140001كاربر  فناوري اطالعات خدمات 10

كار با سيستم عامل و كار با  Photoshop  732120530160001كارور   فناوري اطالعات خدمات 11
 تاينترن

پايان دوره اول 
متوسطه (پايان دوره 

  راهنمايي)
  ساوه - اراك

 ندارد 753120510010001  نازك دوز زنانه  صنايع پوشاك خدمات 12
پايان دوره متوسطه 

اول (پايان دوره 
  راهنمايي)

  تفرش- وهسا - اراك



 

  78صفحه   

  1398سال   مركزياستان  ) آزمون داوطلبان آزاد  (ادواريدفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -   1جدول شماره

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

نازك دوز زنانه با كد  753120510050002  مانتو دوز  صنايع پوشاك خدمات 13
753120510010001 

پايان دوره اول 
متوسطه (پايان دوره 

  راهنمايي)
  تفرش- ساوه - اراك

 ندارد 815320510100001  راسته دوز  صنايع پوشاك خدمات 14
پايان دوره متوسطه 

اول (پايان دوره 
  راهنمايي)

  تفرش- وهسا - اراك

  ساوه - اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت 15

  تفرش- وهسا - اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090110001  شتيلوله كش و نصاب وسايل بهدا  تاسيسات صنعت 16

  ساوه - اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090010001  تعميركار كولر گازي خودرو  تاسيسات صنعت 17

  تفرش- وهسا - اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد 712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات صنعت 18

 ندارد 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات صنعت 19
پايان دوره اول 

  تفرش- وهسا - اراك  متوسطه

  ساوه - اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد712720090190001  تعميركار كولر آبي تاسيسات صنعت 20
  ساوه - اراك  ايان دوره راهنماييپ ندارد713220010010001  2نقاش خودرو درجه صنايع خودرو صنعت 21

 صنعت 22
جوشكاري و
  دليجان- اوهس - اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110010001  2جوشكار گاز درجه   بازرسي جوش

 صنعت 23
جوشكاري و 
  هساو - اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد SMAW  721220110120001جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند   بازرسي جوش

  ساوه - اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد721320010010001  2صافكار درجه صنايع خودرو صنعت 24
  ساوه - اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد722320410150001 تراشكار مكانيك صنعت 25
  ساوه  پايان دوره راهنمايي ندارد722320410200001 فرزكار مكانيك صنعت 26



 

  79صفحه   

  1398سال   مركزياستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) فترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي د  -   1جدول شماره

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

يا تراشكار2فرزكار درجه 722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك صنعت 27
 2درجه 

  ساوه  يان دوره راهنماييپا

  دليجان- اوهس - اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010020001  تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني  صنايع خودرو صنعت 28

  دليجان- اوهس - اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور)  صنايع خودرو صنعت 29

  اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد723120010310001  تعميركارموتورسيكلت خودروصنايع صنعت 30

  اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد 723120010550001  تعويض كار روغن خودروهاي سبك  صنايع خودرو صنعت 31

  كارا  پايان دوره راهنمايي ندارد 731420150230001  سفالگر با چرخ پايي و برقي  سراميك صنعت 32

 ندارد 731720190010002  منبت كار دستي  صنايع چوب صنعت 33
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  ساوه - اراك  دوره راهنمايي)

  ساوه - اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720190030001  معرق كار چوب(مقدماتي)  صنايع چوب صنعت 34

 داردن 731720190050001  منبت معرق كار  صنايع چوب صنعت 35
پايان ( پايان دوره متوسطه اول
  ساوه- اراك  دوره راهنمايي )

  ساوه- اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد731720190060001 نازك كار چوب صنايع چوب صنعت 36
  ساوه- اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد731720190110001  پيكر تراش چوبي صنايع چوب صنعت 37

 ندارد 731720190170001  رمشبك كا  صنايع چوب صنعت 38
پايان دوره متوسطه اول (پايان 

  ساوه- اراك  دوره راهنمايي)

 صنعت 39
صنايع چرم
  ساوه- اراك  پايان دوره ابتدايي ندارد 731820280040001  دوزنده كيف چرمي با دست  وپوست و خز

 ندارد 741120050010001  برقكار ساختمان  برق صنعت 40
ايان پايان دوره راهنمايي يا پ
  ساوه - اراك  دوره اول متوسطه

  دليجان- اوهس - اراك  پايان راهنمايي ندارد 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت 41



 

  80صفحه   

  1398سال   مركزياستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -   1جدول شماره

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

 ندارد 741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت 42
پايان سوم راهنمايي يا پايان 

  دليجان- اوهس - اراك  دوره اول متوسطه

 ندارد 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت 43
نمايي يا پايان پايان دوره راه

  ساوه - اراك  دوره متوسطه اول

 ندارد 741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي  برق صنعت 44
پايان دوره راهنمايي يا پايان 

  تفرش- اراك  دوره متوسطه اول

  اراك  وسطهپايان دوره اول مت ندارد 742120030070001  تعميركار تلفن روميزي و ارتباطات داخلي  الكترونيك صنعت 45

و	LCDتعميركار تلويزيون هاي پيشرفته(  الكترونيك صنعت 46
تعميركار تلويزيون 742120030090001  پالسما)

 رنگي
  اراك  پايان دوره اول متوسطه

  پايان دوره اول متوسطه ندارد 742120030140001  تعميركار راديو و ضبط صوت  الكترونيك صنعت 47
  اراك  ديپلم ندارد 742120030190002  سخت افزار تلفن همراهتعميركار   الكترونيك صنعت 48

نصاب  وتعميركار كولرهاي گازي پنجره   تاسيسات صنعت 49
 اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد 752720090100001  اي واسپيلت

  اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد753420010010001 تو دوز كار خودرو صنايع خودرو صنعت 50

 نگ و هنرفره 51
صنايع دستي (چوب، فلز، سفال، 

  اراك  پايان دوره ابتدائي ندارد 712320770010001  گچبر سنتي  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)

  اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد731320790030001  طال ساز طال و جواهرسازي فرهنگ و هنر 52
  اراك  پايان دوره اول متوسطه ندارد 731620830210001  تراي )نقاش شيشه هاي تزئيني ( وي  هنرهاي تجسمي فرهنگ و هنر 53

 ندارد 731620830380002  تذهيب كار  هنرهاي تجسمي فرهنگ و هنر 54
پايان دوره اول متوسطه 

  اراك  (پايان دوره راهنمايي)

 فرهنگ و هنر 55
صنايع دستي (چوب، فلز، سفال، 

  اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد 731720770060001  سوخت نگار چوب و ني  چاپ، سنگ ،شيشه ، چرم)

 ندارد 731820750190001  گليم باف  صنايع دستي(بافت) فرهنگ و هنر 56
پايان دوره متوسطه اول 

  ساوه- اراك  (پايان دوره راهنمايي)



 

  81صفحه   

  1398سال   مركزياستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -   1جدول شماره

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

 ندارد 731820750280001  بافنده پوشاك دوميل  صنايع دستي(بافت) فرهنگ و هنر 57
پايان دوره متوسطه اول 

  ساوه- اراك  (پايان دوره راهنمايي)

 فرهنگ و هنر 58
دوخت هايصنايع دستي (

  ساوه- اراك  پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810560001  قالب دوز  سنتي)

 فرهنگ و هنر 59
صنايع دستي (دوخت هاي 

 ندارد 731820810600002  گلدوز دستي  سنتي)
پايان دوره اول متوسطه 

  ساوه- اراك  (پايان دوره راهنمايي)

 فرهنگ و هنر 60
صنايع دستي (چوب، فلز، سفال، 

 ندارد 731920770080002  قلمزن فلز  نگ ،شيشه ، چرم)چاپ، س
پايان دوره اول متوسطه 

  اراك  پايان دوره راهنمايي)(

 ندارد 611121050910001  كاربر گياهان دارويي  گياهان دارويي و داروهاي گياهي كشاورزي 61
پايان دوره اول متوسطه 

  اراك  پايان دوره راهنمايي)(
  

 1398سال مركزي استان داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزمون برگزاري محل نشاني - 2 شماره جدول

 مركز نام شهر نام رديف
 جنسيت
 پذيرش

 شماره پيش تلفن مركز نشاني

  086  33132051  شهرصنعتي پل جنب تختي خيابان اراك مرداراك اي حرفه و فني يك شماره مركز اراك  1

 الزهراء خواهران سه شماره مركز اراك  2
  086  2-33688101 نور پيام دانشگاه از باالتر- شمالي كمربندي-اراك زن )اراك(

  086  2-44220691 مصلي خه به نرسيد – نويسي اهللا آيت بلوار -دليجان مرد دليجان االئمه ثامن دليجان  3
  0863  6223825 فياض شهيد خيابان مرد براداران تفرش  4
  0863  6222216 فياض شهيد خيابان زن خواهران تفرش  5

  86  42343571 نشاني آتش اداره از باالتر-كاوه صنعتي شهر مرد ساوه برادران چهار شماره مركز ساوه  6
  86  42416510ثبتادارهجنب-همدانكمربندي زنساوهخواهرانپنجشمارهمركزساوه  7

  
  



 

  82صفحه   

  1398سال   هرمزگاناستان  واري) آزمون داوطلبان آزاد  (اددفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -   1جدول شماره

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

  بندرعباس  پايان دوره اول متوسطه راهنماي عمومي گردشگري 511320550070001  راهنماي موزه  گردشگري خدمات 1
  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي   كارور عمومي رايانه شخصيPREMIERE  265420531200001كارور فناوري اطالعات خدمات2

با كد   ICDLكاربر 411020430010002  مسئول دفتر  امور اداري خدمات 3
732120530140001 

پايان دوره متوسطه اول ( پايان   
  بندرعباس  دوره راهنمايي)

  بندرعباس  ديپلم حسابداري عمومي تكميلي 431120450020001  ي پيشرفتهحسابدار عموم  امور مالي و بازرگاني خدمات 4

 ندارد 431120450070001  كمك حسابدار  امور مالي و بازرگاني خدمات 5
پايان دوره اول متوسطه (پايان   

  بندرعباس  سوم راهنمايي)

  بندرعباس  يپلمد ندارد431320450010001  حسابدار حقوق و دستمزد امور مالي و بازرگاني خدمات6
  بندرعباس  ديپلم مقدماتيICDLدوره441520430010001 بايگان امور اداري خدمات7

با كدICDLكاربر 441520430060002  سرپرست دبيرخانه و بايگاني*  امور اداري خدمات 8
732120530140001 

پايان دوره اول متوسطه (پايان   
  بندرعباس  سوم راهنمايي)

  بندرعباس  پايان دوره اول متوسطه ندارد511320550100001  راهنماي عمومي گردشگري* گردشگري خدمات9
  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي ندارد512020590020001  *2آشپز هتل درجه  هتلداري خدمات10

كنترل بهداشت و ايمني در 512020670050001  آشپز *  خدمات تغذيه اي خدمات 11
 واحد غذا و نوشيدني 

يان دوره متوسطه اول(پايان پا
  بندرعباس  دوره راهنمايي)

  بندرعباس  پايان دوره متوسط اول ندارد514120570010001  پيرايشگر موي زنانه* مراقبت و زيبايي خدمات12
  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي ندارد514120570020001  پيرايشگر ابرو و صورت زنانه* مراقبت و زيبايي خدمات13

14 
بكار گيري الزامات بهداشت و  514120570030001  پيرايشگر موهاي زائد با موم*  مراقبت و زيبايي خدمات

 ايمني در محيط كار (خدمات)
  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي

  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي ندارد514120570050001  پيرايشگر مردانه * مراقبت و زيبايي خدمات15

متعادل ساز چهره مردانه با كد  514120570070002  چهره پرداز مردانه *  اقبت و زيباييمر خدمات 16
514120570100002 

پايان دوره اول متوسط (پايان 
  بندرعباس  دوره راهنمايي)

 ندارد 514120570100002  متعادل ساز چهره مردانه*  مراقبت و زيبايي خدمات 17
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  بندرعباس  نمايي)دوره راه

  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي ندارد514220570010002  آرايشگر و پيرايشگر زنانه* مراقبت و زيبايي خدمات18



 

  83صفحه   

  1398سال   هرمزگاناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -   1جدول شماره

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

  بندرعباس  پايان دوره متوسطه اول ندارد  514220570020001  آرايشگر موي زنانه*  مراقبت و زيبايي خدمات 19

متعادل ساز چهره زنانه (آرايش   مراقبت و زيبايي خدمات  20
  بندرعباس  نماييپايان دوره راه ندارد  514220570030001  صورت)*

  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي ندارد 514220570040001  ارايشگر عروس* مراقبت و زيبايي خدمات 21
  بندرعباس  پايان دوره متوسطه اول ندارد 514220570060001  آرايشگر ناخن* مراقبت و زيبايي خدمات 22

كار بر مواد شيميايي در آرايش   مراقبت و زيبايي خدمات  23
  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي ندارد  514220570070001  انه*زن

  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي ندارد  514120570080001  بهداشت كار ناخن مردانه*  مراقبت و زيبايي خدمات  24

كاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات خدمات  25
Corel Draw*  

 ICDLكاربر   732120530110001
ه متوسطه اول(پايان پايان دور

  بندرعباس  دوره راهنمايي)

كاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات خدمات  26
PhotoShop*  

 ICDLكاربر   732120530120001
پايان دوره متوسطه اول(پايان 

  بندرعباس  دوره راهنمايي)

 ندارد   732120530130001  كاربر رايانه *  فناوري اطالعات خدمات  27
ره متوسطه اول(پايان پايان دو 

  بندرعباس  دوره راهنمايي)

  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي ندارد ICDL*  732120530140001كاربر  فناوري اطالعات خدمات 28

 ندارد  732120530150001  كاربر اتوماسيون اداري*  فناوري اطالعات خدمات  29
پايان دوره اول متوسطه ( پايان   

  باسبندرع  دوره راهنمايي) 

كار با سيستم عامل و كار با  Photoshop*  732120530160001كارور   فناوري اطالعات خدمات  30
 اينترنت

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  بندرعباس  دوره راهنمايي)

كاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات خدمات  31
Adobe Illustrator*  

 ICDLكاربر  732120530010001
متوسطه اول(پايان  پايان دوره

  بندرعباس  دوره راهنمايي)

  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي ندارد  751220670310001  *2شيريني پز درجه   خدمات تغذيه اي خدمات  32

شيريني پز شيريني هاي   خدمات تغذيه اي خدمات  33
 ندارد  751220670350001  خشك*

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
  رعباسبند  دوره راهنمايي)

 ندارد  751220670340001  كيك ساز*  خدمات تغذيه اي خدمات  34
پايان دوره اول متوسطه (پايان 

  بندرعباس  دوره راهنمايي)



 

  84صفحه   

  1398سال   هرمزگاناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -   1جدول شماره

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

  بندرعباس  پايان دوره راهنمايي 2نازكدوززنانه  درجه   753120510200001  ضخيم دوز زنانه*  صنايع پوشاك خدمات  35

 ندارد  753120510010001  نازك دوز زنانه *  صنايع پوشاك خدمات  36
پايان دوره متوسطه اول (پايان 

  بندرعباس  اهنمايي) دوره ر

 ندارد  753120510030002  خياط پيراهن شوميز مردانه و زنانه*  صنايع پوشاك خدمات  37
پايان دوره اول متوسطه ( پايان 

  بندرعباس  دوره راهنمايي) 

نازك دوز زنانه با كد  753120510050002  مانتو دوز*  صنايع پوشاك خدمات  38
753120510010001 

سطه (پايان پايان دوره اول متو
  بندرعباس  دوره راهنمايي)

 ندارد  753120510060002  شلواردوز زنانه   صنايع پوشاك خدمات  39
پايان دوره اول متوسطه(پايان 

  بندرعباس  دوره راهنمايي)

نازك دوز مردانه با كد 753120510210002 ضخيم دوز مردانه* صنايع پوشاك خدمات  40
75310510230002 

وسطه ( پايان پايان دوره اول مت
 بندرعباس دوره راهنمايي)

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي راسته دوز753120510220001كاپشن دوز زنانه*صنايع پوشاك خدمات 41

پايان دوره اول متوسطه (پايان  ندارد 753120510230002 نازك دوز مردانه* صنايع پوشاك خدمات 42
 بندرعباس دوره راهنمايي)

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد753120570010001كاله گيس باف با موي طبيعي (زنانه )*راقبت و زيباييم خدمات43

نازك دوز زنانه با كد 753220510020002 الگوساز لباس به روش حجمي* صنايع پوشاك خدمات 44
753120510010001 

پايان دوره اول متوسطه ( پايان 
 بندرعباس دوره راهنمايي)

پايان دوره اول متوسطه (پايان  نازك دوز زنانه 753220510030002 الگوساز و برشكار لباس نازك زنانه* صنايع پوشاك خدمات 45
 بندرعباس دوره راهنمايي)

پايان دوره متوسطه اول(پايان  نازك دوززنانه 753220510040001 الگوساز و برشكار لباس ضخيم زنانه* صنايع پوشاك خدمات 46
وره راهنمايي)د  بندرعباس 

نازك دوز مردانه با كد 753220510050002 الگوساز و برشكار لباس ضخيم مردانه * صنايع پوشاك خدمات 47
75310510230002 

پايان دوره اول متوسطه ( پايان 
 بندرعباس دوره راهنمايي)

پايان دوره اول متوسطه (پايان  الگوساز و برشكار لباس زنانه 753220510070001 الگوساز و برشكار لباس شب و عروس* صنايع پوشاك خدمات 48
 بندرعباس دوره راهنمايي)

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد753420510010001پرده دوز*صنايع پوشاك خدمات49



 

  85صفحه   

  1398سال   هرمزگاناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -   1جدول شماره

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

 بندرعباس ديپلم ندارد753420510020001دوزنده لباس مبل*صنايع پوشاك خدمات50

اول (پايان  پايان دوره متوسطه ندارد 815320510100001 راسته دوز* صنايع پوشاك خدمات 51
 بندرعباس دوره راهنمايي)

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد712620090020001لوله كش گاز خانگي وتجاري*تاسيسات صنعت52

لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارتي  تاسيسات صنعت 53
* 2درجه   بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد  712620090080001 

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد712620090110001لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي  *اتتاسيس صنعت54

لوله كش و نصاب تاسيسات تهويه  تاسيسات صنعت 55
 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090200001 مطبوع ساختمان*

لوله كش و نصاب تاسيسات گاز رساني  تاسيسات صنعت 56
*ساختمان  بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد 712620090220001 

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد712720090010001تعميركار كولر گازي خودرو*تاسيسات صنعت57
 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد712720090070001تعمير كار آبگرمكن ديواري*تاسيسات صنعت58
 بندرعباس پايان دوره اول متوسطه ندارد712720090080001تعميركار وسايل گاز سوز خانگي*ساتتاسي صنعت59

تعميركار دستگاه هاي سرد كننده  تاسيسات صنعت 60
 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد  712720090200001 خانگي و تجاري*

پايان دوره اول متوسطه (پايان  ندارد  713120300010002 نصاب كاغذ ديواري ، موكت و پاركت*  معماري صنعت 61
 بندرعباس دوره راهنمايي)

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد713220010010001* 2نقاش خودرو درجهصنايع خودرو صنعت62

 صنعت 63
جوشكاري و
*  2جوشكار گاز درجه  بازرسي جوش ندرعباسب پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110010001   

 صنعت 64
جوشكاري و
 بازرسي جوش

جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند 
SMAW*

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد 721220110120001

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد721320010010001*2صافكار درجهصنايع خودرو صنعت65
 بندرعباس سوم راهنمايي ندارد721320250080001ورقكار ( نازك كار )*صنايع فلزي صنعت66
پايان متوسطه اول   ندارد721420250010001درب و پنجره ساز پروفيل آهني*صنايع فلزي صنعت67  بندرعباس 
 بندرعباس سوم راهنمايي ندارد721420250020001در و پنجره ساز آلومينيومي*صنايع فلزي صنعت68



 

  86صفحه   

  1398سال   هرمزگاناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) چه راهنماي ثبت نام الكترونيكي دفتر  -   1جدول شماره

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

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد722320410150001تراشكار *مكانيك صنعت69
 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد722320410200001فرزكار *مكانيك صنعت07

يا تراشكار2فرزكار درجه 722420410010001 ابزار تيز كن* مكانيك صنعت 71
2درجه   

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي

دندار723120010020001تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني  *صنايع خودرو صنعت72  بندرعباس پايان دوره راهنمايي 
 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد723120010070001تون آپ (تنظيم كارموتور)*صنايع خودرو صنعت73

74 
تعميركار سيستم هاي تعليق  صنايع خودرو صنعت

 723120010100002 خودروهاي سبك (جلوبندي ساز) *
تعميركار اتومبيل هاي سواري

كد ( بنزيني با 
723120010020001 (  

پايان دوره اول متوسطه (پايان 
 بندرعباس دوره راهنمايي)

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد723120010110002سرويسكار خودرو *صنايع خودرو صنعت75
سبندرعبا پايان دوره راهنمايي ندارد723120010310001تعميركارموتورسيكلت *صنايع خودرو صنعت76  
 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد723120010550001تعويض كار روغن خودروهاي سبك*صنايع خودرو صنعت77

پايان دوره اول متوسطه (پايان  ندارد 731720190010002 منبت كار دستي * صنايع چوب صنعت 78
 بندرعباس دوره راهنمايي)

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد731720190030001معرق كار چوب(مقدماتي)*صنايع چوب صنعت79

پايان دوره متوسطه اول ( پايان  ندارد 731720190050001 منبت معرق كار* صنايع چوب صنعت 80
 بندرعباس دوره راهنمايي )

پايان دوره متوسطه اول (پايان  ندارد 731720190170001 مشبك كار* صنايع چوب صنعت 81
 بندرعباس دوره راهنمايي) 

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي -731720190250001*2معرق كار چوب ( بدون قالب ) درجه صنايع چوب صنعت82

 صنعت 83
صنايع چرم وپوست

پايان دوره اول متوسطه   ندارد 731820280030001 دوزنده كيف با چرم مصنوعي* و خز  بندرعباس 

 صنعت 84
صنايع چرم وپوست

ده كيف چرمي با دست*دوزن و خز  بندرعباس پايان دوره ابتدايي ندارد 731820280040001 

پايان دوره راهنمايي يا پايان  ندارد 741120050010001 برقكار ساختمان * برق صنعت 85
 بندرعباس دوره اول متوسطه 

ندرعباسب پايان راهنمايي ندارد741220010010001تعميركار برق خودرو*صنايع خودرو صنعت86  



 

  87صفحه   

  1398سال   هرمزگاناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -   1جدول شماره

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

پايان سوم راهنمايي يا پايان    ندارد 741220050010001 برقكار صنعتي * برق صنعت 87
 بندرعباس دوره اول متوسطه

پايان دوره راهنمايي يا پايان  ندارد 741220050030001 مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق* برق صنعت 88
 بندرعباس دوره متوسطه اول 

تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي  برق صنعت 89
پايان دوره راهنمايي   ندارد 741220050100001 و گردنده *  بندرعباس 

ديپلم   ندارد 742120030190002 تعميركار سخت افزار تلفن همراه* الكترونيك صنعت 90  بندرعباس 

نصاب  وتعميركار كولرهاي گازي  تاسيسات صنعت 91
پايان دوره راهنمايي   ندارد  752720090100001 پنجره اي واسپيلت*  بندرعباس 

پايان دوره راهنمايي   ندارد 753420010010001 تو دوز كار خودرو* صنايع خودرو صنعت 92  بندرعباس 

93 
فرهنگ و
 هنر

 بندرعباس ديپلم ندارد 731320790320001 فروشنده طال و نقره و جواهر* طال و جواهرسازي

94 

فرهنگ و 
 هنر

صنايع دستي (چوب،
فلز، سفال، چاپ، 

 سنگ ،شيشه ، چرم)
 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد 731620770020001 نقاشي روي چرم*

95 
فرهنگ و
 هنر

پايان دوره متوسطه اول (پايان  ندارد 731620830030001 نقاش رنگ وروغن* هنرهاي تجسمي
 بندرعباس دوره راهنمايي)

96 
فرهنگ و
 هنر

وره اول متوسطهپايان د ندارد 731620830210001 نقاش شيشه هاي تزئيني ( ويتراي )* هنرهاي تجسمي  بندرعباس 

97 
فرهنگ و
 هنر

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد 731620830310001 نقش برجسته كار سفال* هنرهاي تجسمي

98 
فرهنگ و
 هنر

طراح قالي(مقدماتي) ورنگ و 731620890030001 طراح نقشه قالي با رايانه* فرش
 بندرعباس ديپلم نقطه كار نقشه قالي

99 

و  فرهنگ
 هنر

صنايع دستي (چوب،
فلز، سفال، چاپ، 

 سنگ ،شيشه ، چرم)
 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد 731720770050001 محرق كار ساقه گندم*



 

  88صفحه   

  1398سال   هرمزگاناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -   1جدول شماره

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

100 
فرهنگ و
 هنر

پايان دوره متوسطه اول (پايان  ندارد 731820750190001 گليم باف* صنايع دستي(بافت)
 بندرعباس دوره راهنمايي)

101 
فرهنگ و
 هنر

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

102 
فرهنگ و
 هنر

پايان دوره اول متوسطه(پايان  ندارد 731820750350001 قالب باف پوشاك* صنايع دستي(بافت)
 بندرعباس دوره راهنمايي)

103 
فرهنگ و
 هنر

داردن 731820750400001 قالب باف چرم و جير* صنايع دستي(بافت)  بندرعباس پايان دوره اول متوسطه 

104 
فرهنگ و
 هنر

 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد 731820750470001 مكرمه باف* صنايع دستي(بافت)

105 
فرهنگ و
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 سنتي)

تكه دوز و مرصع دوز با 
پايان دوره اول متوسطه (پايان  ندارد 731820810020002 دست*

ره راهنمايي )دو  بندرعباس 

106 
فرهنگ و
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 سنتي)

پته دوز (فطه دوز يا 
پايان دوره اول متوسطه (پايان  ندارد 731820810190002 سلسله دوز)*

 بندرعباس دوره راهنمايي )

107 
فرهنگ و
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
دوره اول متوسطه(پايان  پايان ندارد 731820810210002 سرمه دوز* سنتي)

 بندرعباس دوره راهنمايي)

108 
فرهنگ و
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810390001 تكه دوز با چرخ* سنتي)

109 
فرهنگ و
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
متوسطه(پايان پايان دوره اول  ندارد 731820810450001 سرمه دوز تزئيني* سنتي)

 بندرعباس دوره راهنمايي)

110 
فرهنگ و
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810510001 طراح و نقاش روي پارچه* سنتي)

111 
فرهنگ و
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
(پايان پايان دوره اول متوسطه  ندارد 731820810600002 گلدوز دستي * سنتي)

 بندرعباس دوره راهنمايي)

112 
فرهنگ و
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810610001 گلدوز ماشيني* سنتي)



 

  89صفحه   

  1398سال   هرمزگاناستان  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي   -   1جدول شماره

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

113 
فرهنگ و
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
*2هويه كار پارچه درجه  سنتي)  بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810620001 

114 
فرهنگ و
 هنر

صنايع دستي (دوخت هاي
 سنتي)

ني و پولك و مهره هاي تزيي
 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد 731820810660001 منجوق دوز*

115 
فرهنگ و
 هنر

سازنده عروسك هاي خمير  هنرهاي تزئيني
 بندرعباس پايان دوره راهنمايي ندارد 731920850130001 چيني و اشياي تزئيني*

116 
فرهنگ و
 هنر

 قالب باف لوازم تزئيني و صنايع دستي(بافت)
 بندرعباس پايان دوره اول متوسطه ندارد 731820750390001 كاربردي*

گياهان دارويي و داروهاي كشاورزي 117
پايان دوره اول متوسطه (پايان  ندارد 611121050910001 كاربر گياهان دارويي* گياهي

 بندرعباس دوره راهنمايي)

*مكانيك تراكتور و تيلر  ماشين آالت كشاورزي كشاورزي 118 پايان دوره متوسطه اول (پايان  ندارد 723320690030001 
 بندرعباس دوره راهنمايي)



 

  90صفحه   

 1398سال هرمزگان استان آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  برگزاري محل نشاني - 2 شماره جدول

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

مركز سنجش وارزشيابي   بندرعباس  1
  - وبروي پارك واليتر- لوار ساحلي صدفب- كوي نخل ناخدا  خواهران وبرادران   استان

  76  401- 32118  اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان هرمزگان 

  76  44220085  وبروي منازل سازماني گمركر- بلوارمعلم  خواهران وبرادران   مركز آموزش فني وحرفه اي   بندرلنگه  2

 76 42214132  لوار آل محمد (ص) پشت بيمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ب - ميناب   خواهران وبرادران  وحرفه اي مركز آموزش فني   ميناب  3

حاجي   4
 76 451-32118  حاجي آباد،بلواردانشگاه جنب هنرستان دارالفنون  خواهران وبرادران  مركز آموزش فني وحرفه اي   آباد

 77 426-32118  ،بلوار امام خميني (ورودي شهر)جنب نيروگاه برقجاسك  برادران  مركز آموزش فني وحرفه اي   جاسك  5

 76 436-32118  پارسيان ،فومستان،خيابان مهارت وكارآفريني  برادران  مركز آموزش فني وحرفه اي   پارسيان  6

  رودان،بلوارشهيدچمران،جنب ناحيه مقاومت بسيج   برادران  مركز آموزش فني وحرفه اي   رودان  7
 76 421-32118  ن شهيد بهشتيروبروي دبيرستا

 76 441-32118  بستك،خيابان امام خميني ،روبروي بانك سپه  برادران  مركز آموزش فني وحرفه اي   بستك  8

 76 35344137  قشم اتوبان خيلج فارس بعد از دانشگاه پيام نور   خواهران وبرادران  مركزآموزش فني وحرفه اي   قشم  9



 

  91صفحه   

  1398سال   يزداستان  داوطلبان آزاد  (ادواري) ثبت نام الكترونيكي آزمون  دفترچه راهنماي - 1جدول شماره 

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

  مهريز  متصدي خدمات مجالس ديپلم 333230590010001  برنامه ريز جشن و تشريفات  هتلداري خدمات 1
  ابركوه  ندارد پايان دوره راهنمايي 514120570050001  پيرايشگر مردانه  مراقبت وزيبايي خدمات 2
  ابركوه  ندارد ديپلم متوسطه 514120570060001  ترميم كننده مو (مردانه)  مراقبت وزيبايي خدمات 3

پايان دورهپايان دوره اول متوسط ( 514120570070002  چهره پرداز مردانه  مراقبت وزيبايي خدمات 4
 راهنمايي)

متعادل ساز چهره مردانه با كد 
  ابركوه  514120570100002

  يزد  ندارد ديپلم 753420510020001  دوزنده لباس مبل  صنايع پوشاك خدمات 5

 Adobeكاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات خدمات 6
Illustrator 

رهپايان دوره متوسطه اول(پايان دو 732120530010001
 راهنمايي)

  يزد  ICDLكاربر

پايان دوره متوسطه اول(پايان دوره Corel Draw  732120530110001كاربر گرافيك رايانه اي با   فناوري اطالعات خدمات 7
 راهنمايي)

  مهريز  ICDLكاربر 

  يزد- مهريز  ه شخصيكارور عمومي رايان پايان دوره راهنمايي PREMIERE  265420531200001كارور   فناوري اطالعات خدمات 8

پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره 514120570100002  متعادل ساز چهره مردانه  مراقبت وزيبايي خدمات 9
 راهنمايي)

  ابركوه  ندارد

  يزد  ندارد پايان دوره راهنمايي 753420510010001  پرده دوز  صنايع پوشاك خدمات 10
  بافق  ندارد پايان دوره راهنمايي ICDL  732120530140001كاربر    فناوري اطالعات خدمات 11

لوله كش و نصاب تاسيسات تهويه مطبوع   تاسيسات صنعت 12
  ابركوه  ندارد پايان دوره راهنمايي 712620090200001  ساختمان

لوله كش و نصاب تاسيسات گاز رساني   تاسيسات صنعت 13
  هابركو  ندارد پايان دوره راهنمايي 712620090220001  ساختمان

لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارتي درجه  تاسيسات صنعت 14 
  يزد- ابركوه  ندارد پايان دوره راهنمايي 712620090080001  2

  يزد- ابركوه  ندارد پايان دوره راهنمايي 712620090110001  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي  تاسيسات صنعت 15

- يبدم- ابركوه  ندارد پايان دوره راهنمايي 712720090190001  تعميركار كولر آبي  تاسيسات صنعت 16
  مهريز- يزد



 

  92صفحه   

  1398سال   يزداستان  داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون  - 1جدول شماره 

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

 نعتص 17
جوشكاري و 
  فقبا- ابركوه  ندارد پايان دوره راهنمايي SMAW  721220110120001جوشكارسازه هاي فوالدي با فرآيند   بازرسي جوش

  ميبد- زدي- بافق  2يا تراشكار درجه  2فرزكار درجه  پايان دوره راهنمايي 722420410010001  ابزار تيز كن  مكانيك صنعت 18

پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره 741120050010001  برقكار ساختمان  برق صنعت 19
 اول متوسطه

  ركوهاب- بافق  ندارد

پايان سوم راهنمايي يا پايان دوره 741220050010001  برقكار صنعتي  برق صنعت 20
 اول متوسطه

- بركوها- بافق  ندارد
  ميبد

- بركوها- قباف  ندارد پايان دوره راهنمايي 722320410150001  تراشكار  مكانيك صنعت 21
  ميبد

- بركوها- بافق  ندارد پايان راهنمايي 741220010010001  تعميركار برق خودرو  صنايع خودرو صنعت 22
  زمهري- ميبد

  ميبد  ندارد پايان دوره راهنمايي 741220050100001  تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده  برق صنعت 23

- يبدم- بافق  ندارد پايان دوره راهنمايي 723120010020001  سواري بنزيني تعميركاراتومبيل هاي  صنايع خودرو صنعت 24
  ابركوه

- يبدم- يزد  ندارد پايان دوره راهنمايي 712720090070001  تعمير كار آبگرمكن ديواري  تاسيسات صنعت 25
  مهريز

تعميركار دستگاه هاي سرد كننده خانگي و  تاسيسات صنعت 26
  ميبد  ندارد وره راهنماييپايان د 712720090200001  تجاري

پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره 741220050040001  تعميركار ماشين هاي الكتريكي  برق صنعت 27
 متوسطه اول

  ميبد- بافق  ندارد

(پايان دوره متوسطه اول)پايان دوره  741220050120002  تعميركار ماشين هاي لباسشويي و ظرفشويي  برق صنعت 28
  زمهري- ميبد دندار راهنمايي



 

  93صفحه   

  1398سال   يزداستان  داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون  - 1جدول شماره 

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

- يبدم- مهريز  ندارد پايان دوره اول متوسطه 712720090080001  تعميركار وسايل گاز سوز خانگي  تاسيسات صنعت 29
  ابركوه

  يزد  ندارد پايان دوره راهنمايي 723120010550001  تعويض كار روغن خودروهاي سبك  صنايع خودرو صنعت 30
  دكانار- ميبد  ندارد پايان دوره راهنمايي 723120010070001  تون آپ (تنظيم كارموتور)  صنايع خودرو صنعت 31

 صنعت 32
جوشكاري و
  ركوهاب- بافق  ندارد پايان دوره راهنمايي 721220110010001  2جوشكار گاز درجه   بازرسي جوش

پايان دوره اول متوسطه ( پايان دوره  711520190010002  در و پنجره ساز چوبي  صنايع چوب صنعت 33
 راهنمايي )

  يزد  ندارد

  بافق  ندارد پايان دوره راهنمايي 723120010110002  سرويسكار خودرو  صنايع خودرو صنعت 34

  ركوهاب- بافق  ندارد پايان دوره راهنمايي 712620090020001  لوله كش گاز خانگي وتجاري  تاسيسات صنعت 35

 صنعت 36
ماشين آالت
پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره  723320690030001  مكانيك تراكتور و تيلر  كشاورزي

 راهنمايي)
  خاتم  ندارد

پايان دوره متوسطه اول ( پايان دوره  731720190050001  منبت معرق كار  صنايع چوب صنعت 37
 راهنمايي )

  يزد  ندارد

پايان دوره راهنمايي يا پايان دوره 741220050030001  مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برق  برق صنعت 38
 متوسطه اول

  ركوهاب- ميبد  ندارد

ار كولرهاي گازي پنجره اي نصاب  وتعميرك  تاسيسات صنعت 39
  ميبد  ندارد پايان دوره راهنمايي 752720090100001  واسپيلت

فرهنگ و  40
 هنر

صنايع
دستي(دوخت هاي 

  سنتي)
پايان دوره اول متوسطه ( پايان دوره  731820810190002  پته دوز (فطه دوز يا سلسله دوز)

 راهنمايي )
  يزد  ندارد

فرهنگ و 41
 هنر

پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره 731620830380002  هيب كارتذ  هنرهاي تجسمي
 راهنمايي)

  يزد  ندارد

فرهنگ و  42
 هنر

صنايع
دستي(دوخت هاي 

  سنتي)
  يزد  ندارد پايان دوره راهنمايي 731820810410001  چاپ باتيك



 

  94صفحه   

  1398سال   يزداستان  داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون  - 1جدول شماره 

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

فرهنگ و 43
 هنر

  مهريز- يزد  ندارد پايان دوره ابتدايي 731820890060001  رفوگر قالي (مقدماتي)  فرش

فرهنگ و 44
 هنر

ير چيني وسازنده عروسك هاي خم  هنرهاي تزئيني
  يزد  ندارد پايان دوره راهنمايي 731920850130001  اشياي تزئيني

فرهنگ و  45
 هنر

صنايع دستي (چوب، فلز،
سفال، چاپ، سنگ 

  ،شيشه، چرم)
  يزد  ندارد پايان دوره راهنمايي 731420770080001  سازنده كاشي هفت رنگ

فرهنگ و  46
 هنر

صنايع دستي (چوب، فلز،
سفال، چاپ، سنگ 

  شه، چرم)،شي
  يزد  طراحي سنتي پايان دوره راهنمايي 753620770080001  سوخت نگار چرم

فرهنگ و  47
 هنر

صنايع دستي (چوب، فلز،
سفال، چاپ، سنگ 

  ،شيشه، چرم)
  يزد  ندارد پايان دوره راهنمايي 731720770060001  سوخت نگار چوب و ني

فرهنگ و 48
 هنر

صنايع دستي(دوخت هاي
پايان دوره اول متوسطه ( پايان 731820810180001  عروسك دوز  سنتي)

 دوره راهنمايي )
  يزد  ندارد

فرهنگ و 49
 هنر

  يزد  ندارد ديپلم 731320790310001  فيروزه كوبي  طال و جواهرسازي

فرهنگ و  50
 هنر

صنايع دستي (چوب، فلز،
سفال، چاپ، سنگ 

  ،شيشه، چرم)
وسطه ( پايان پايان دوره اول مت 731920770080002  قلمزن فلز

 دوره راهنمايي)
  يزد  ندارد

فرهنگ و 51
 هنر

پايان دوره متوسطه اول (پايان 731820750190001  گليم باف  صنايع دستي (بافت)
 دوره راهنمايي)

  يزد  ندارد

فرهنگ و  52
 هنر

صنايع دستي (چوب، فلز،
سفال، چاپ، سنگ 

  ،شيشه، چرم)
  يزد  ندارد ايان دوره راهنماييپ 731420770100001  معرق كار كاشي و سراميك



 

  95صفحه   

  1398سال   يزداستان  داوطلبان آزاد  (ادواري) دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي آزمون  - 1جدول شماره 

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

فرهنگ و 53
 هنر

  يزد  ندارد پايان دوره راهنمايي 731820750470001  مكرمه باف  )صنايع دستي (بافت

فرهنگ و  54
 هنر

صنايع دستي (چوب، فلز،
سفال، چاپ، سنگ ،شيشه، 

  چرم)
  يزد  ندارد پايان دوره راهنمايي 72132077003001  مينا كار نقاشي

فرهنگ و 55
 هنر

طه اول(پايان دورهپايان دوره متوس 731620830060001  نقاش آكريليك  هنرهاي تجسمي
 راهنمايي)

  يزد  ندارد

فرهنگ و 56
 هنر

  يزد  ندارد پايان دوره راهنمايي 731620830310001  نقش برجسته كار سفال  هنرهاي تجسمي

 كشاورزي 57
گياهان دارويي و و دارو هاي

پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره  611121050910001  كاربر گياهان دارويي  گياهي
 )راهنمايي

  ابركوه  ندارد

پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره  723320690020001  سرويس كار و نگهدار سم پاش ها  ماشين آالت كشاورزي كشاورزي 58
 راهنمايي)

  خاتم  ندارد

  



 

  96صفحه   

    1398سال  يزداستان  داوطلبان آزاد  (ادواري) نشاني محل برگزاري آزمون - 2جدول شماره 

پيش   تلفن  نشاني مركز  سيت پذيرشجن  نام مركز  نام شهر رديف
  شماره

خيابان عدالت بعداز دادگستري مركز آموزش   دومنظوره  مركز شماره هشت امام علي (ع) بافق بافق 1
 35 32438612  فني و حرفه اي

 اردكان 2
مركز آموزش فني و حرفه اي امام علي (ع)

 35 32221981  اردكان انتهاي خيابان امام خميني (ره)  مرد  اردكان

ابركوه ميدان شهيدان آدمي (پرچم) بلوار   دومنظوره  مركزشماره شش امام حسين (ع) ابركوه ابركوه 3
 35 32838041  مهارت جنب اداره جهاد كشاورزي

 35 32352275  دي 12خيابان   مرد  مركز امام خميني(ره) ميبد ميبد 4

اف بلوار كارگر جنوبي مركز بميدان يزد-يزد  مرد  مركز آموزش فني وحرفه اي شماره يك يزد 5
 35 35230830  آموزش فني وحرفه اي شماره يك يزد

-35253198  شهريور بلوار ولي عصر امامشهر 17يزدبلوار   زن  يزد 3مركز خواهران شماره يزد 6
35232598 35 

يزد خاتم هرات بلوار نهر مسيح بعداز مسجد   دومنظوره  خاتم11مركزشماره هرات 7
 35 32570932  هادي آباد

 35 32536640  يابان مهارتخ- لوار تعاونب- مهريز  دومنظوره  مهريز10مركزشماره مهريز 8

  
  


