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 1صفحه 
 

 مقدمهـ 1
 اشتغالو  تولیداقتصاد مقاومتی، در سـال   ، گران عرصه کار و مهارت آموزيتالشی تمامي ق برایتوفي زدمنان و آرزویکران به درگاه ایبا سپاس ب   

ن ،کـار و رفـاه   به منظور ساماندهی آزمون هاي ادواري و سنجش مهارت نیروي کار ؛ سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشـور، وابسـته بـه وزارت تعـاو    
اجتماعی به عنوان تنها متولی آموزش هاي فنی و حرفه اي و تعیین صالحیت حرفه اي نیروي کار ،ثبـت نـام سراسـري ایـن آزمـون هـا را بـه صـورت         

ي بـین المللـی بـه    الکترونیکی در سراسر کشور برگزار می نماید.این آزمون ها در دو مرحله در قالب آزمون هاي کتبی و عملی متناسب با استانداردها
 منظور سنجش مهارت نیروي کار مورد نیاز بخش هاي مختلف صنعت ،خدمات و کشاورزي اجرا می گردد.

تـدوین گردیـده    1396بر این اساس دفترچه ثبت نام جهت راهنمایی و آشنایی متقاضیان با شرایط، ضوابط و مراحل ثبت نـام الکترونیکـی در سـال      
 .است

 اهداف-2
 مناسب به متقاضیانیی م ارباب رجوع و پاسخ گوید  طرح تکرتوسعه و بهبو -

 تسهیل در ثبت نام آزمون هاي ادواري -

 کیجهت توسعه دستیابی به اهداف دولت الکتروني بسترساز -
 کاري رویني ت حرفه این صالحییند سنجش و تعیکیفیت فرآي ارتقا -

 اطالع رسانی جامع و ایجاد وحدت رویه در سراسرکشور -

 ضت خدمت رسانی به شهروندانتسریع در نه -

 شی به تجارب فنی و حرفه اي افراداعتبار بخ -

 تعاریف-3
دانش افراد و ایجاد مهارت هاي الزم و به  يمجموعه اي از آموزش هاي نظري و عملی است که با هدف ارتقا آموزش هاي فنی و حرفه اي:-3-1

را براي احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون تا سطوح مشخص  ظهور رساندن استعدادهاي نهفته اجرا می گردد و مهارت آموزان
 مختلف افزایش می دهد. حرفه هایی آماده نموده و توانایی آنان را براي انجام کار و فعالیت در 

ي آموزش را براي حدودهمجموعه اي از سرفصل هاي آموزشی هر مهارت به تفکیک مدت زمان نظري و عملی است که م استاندارد آموزشی: -3-2
  .اجرا و ارزشیابی مشخص می نماید

 .مراجعه نمایید  http://www.irantvto.irجهت اطالع از فهرست توانایی هاي استاندارد مهارت شغلی می توانید به سامانه 
براي تفکیک رشته ها و  (ISCO)مشاغل  مجموعه اي از اعداد قراردادي می باشند که توسط سازمان بین المللی طبقه بندي کد استاندارد: -3-3

 زیرمجموعه هر رشته تعیین شده است و معموالً در کشورهاي مختلف براي استفاده ملی تغییراتی در این کدها منظور می گردد.

  .بیانگر میزان مهارت و توانایی فراگرفته شده توسط مهارت آموز در طی یک دوره آموزشی می باشدسطوح مهارت:  -3-4
  باالترین سطح صالحیت شغلی، سطح چهار و پایین ترین آن، سطح یک می باشد. ،)ISCO-2008براساس طبقه بندي استاندارد بین المللی مشاغل (-3-4-1
و  یريگ یمتصم یچیده،حل مسائل پ یازمنداست که ن یفاز وظا يسطح مهارت عموماً شامل مجموعه ا ینمشاغل ا: چهارسطح  مهارت -3-4-2

توسعه دانش  يبرا یقو تحق یلو تحل یهدارد. کارها عموماً شامل تجز یازخاص ن يها ینهدر زم یعوس یو عمل يبا دانش نظر يوده و به افرادب یتخالق
بوده و  یدکار ساخت و تول یندآالت و فرا ینساختار ماش یو طراح یگرانها، انتقال دانش به د یماريص و درمان بیخاص، تشخ يحوزه یکدر  يبشر
 یمفهم و درك مفاه ییدارد و معموالً شامل توانا یازپرسنل ن ینارتباطات ب يدر برقرار ییباال و توانا یارسطح معموالً به سواد و مهارت بس یناغل امش

  .باشند یاز جمله نگارش کتاب، گزارش و ... م یجمع يها در رسانه یچیدهپ يها یدهطرح ا و ينوشتار یچیدهپ
 يبه افراد یازها ن انجام آن ياست؛ که برا یبیو ترک یو عمل یفن یفاز وظا يسطح مهارت عموماً شامل مجموعه ا ینمشاغل ا :سهسطح  مهارت -3-4-3

 یازمندندن يارتباط فرد ياز سواد و مهارت در برقرار ییسطح غالباً به سطوح باال ینباشد. مشاغل ا یخاص م يدر حوزه یو فن یدانش عمل يکارآمد و دارا
 دارند. یازسخت ن هاي یتارتباط در موقع يگزارش و برقرار يارائه ي،نوشتار یچیدهپ یمدرك و فهم مفاه ییاز موارد به توانا عضیو در ب

 یرانندگ یکی،الکترون یزاتآالت و تجه ینماش يمثل اپراتور یسطح عبارت است از انجام وظائف ینمشاغل ا يمشخصه :دوسطح  مهارت-3-4-4 
 یريدر خواندن و نوشتن، به کارگ تري یشرفتهپ هاي مهارت به هااز آن یاريو ... که بس یبرق یا یکیمکان یزاتتجه یرو تعم يخودرو، نگهدار

 یالتدوره تحص یانپا یدارا بودن گواه یازمنددارند و غالباً ن یازن یو ارتباطات پرسنل یاضیمحاسبات ساده ر تی،و بهداش یحفاظت يها دستورالعمل
 .باشند یدوره متوسطه دوم م یانپا یداشتن گواه یازمندموارد ن یو در برخمتوسطه اول 

 یازمندسطح ن یناز مشاغل ا یارياست، بس یزیکیف یا یديو روزمره  ینساده، روت يسطح عموماً شامل کارها ینمشاغل ا :یکسطح  مهارت-3-4-5
 .است ییدوره ابتدا یانپا یگواه دارا بودن یازمنداز مشاغل ن ی. برخباشد یاستقامت م یاو  یقدرت بدن

 
  



 2صفحه 
 

 شود. می رود، شغل گفته می به مجموعه اي از وظایف و توانمندي هاي خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر جهت اجراي یک فعالیت انتظار شغل:  -3-5
 شود. یم به مجموعه اي از چند شغل همگن که در یک گروه بزرگ دسته بندي شده اند، حرفه گفته حرفه: -3-6
 است. ◌ٍ ي آموزشی اصلی شامل صنعت، خدمات و کشاورزي خوشهسه اي در  هاي آموزش فنی و حرفه دوره خوشه آموزشی: -3-7

 باشد. می مجموعه برنامه هاي آموزشی مربوط به فراگیري چند حرفه هم خانواده رشته: -3-8
 باشد. می ادواري سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورشود که داوطلب شرکت در آزمون هاي  می قالتا خصیبه شمتقاضی:  -3-9

 کند. میها و اعداد حاصل از اندازه گیري مفهوم پیدا شود، در جریان سنجش کمیت می اقدامی است که براساس اندازه گیري ممکن سنجش: -3-10

براي قضاوت در مورد میزان مهارت افراد و در نهایت مند براي جمع آوري، تحلیل و تفسیر اطالعات ارزشیابی یک فرایند نظام ارزشیابی: -3-11
 باشد . می تصمیم گیري و اقدام عملی در مورد پدیده بررسی شده

 باشد.  اي میوسیله اي یا روشی نظام مند براي اندازه گیري نمونه اي از رفتارشخص و توصیف آن به کمک مقیاس هاي کمی یا طبقهآزمون :  -3-12

مهارتی را کسب  ،که به هر نحو ممکنآزمونی است که به صورت دوره اي براي تعیین مهارت و صالحیت حرفه اي افرادي  آزمون ادواري:-3-13
حداقل  مشخص شده اند #که با عالمت حرفه هایی در ضمناً  گردد. می نموده اند براساس استانداردهاي مهارت آموزش فنی و حرفه اي برگزار

با این حرفه ها باشد. یا در غیر این صورت باید قبالً دوره آموزشی حرفه را طی  کاردانی مرتبطنده در آزمون باید متقاضیان شرکت کن مدرك تحصیلی
 ي مربوطه مردود شده باشند.نموده باشندو در آزمون پایان دوره

شود و  می عدادي گزینه (پاسخ) تشکیلشامل تعدادي سئوال است که هر یک از آن ها از یک قسمت اصلی و ت آزمون کتبی (چند گزینه اي):-3-14
 کند. می آزمون شونده از میان گزینه هاي پیشنهادي، گزینه صحیح (پاسخ سئوال) را انتخاب

 دهد.  می آزمونی است که میزان مهارت فرد را در اجراي توانایی هاي عملی در قالب پروژه معین مورد ارزیابی قرار آزمون عملی:-3-15

گر گردد و بیان می يمدرکی است معتبر که پس از قبولی متقاضی در آزمون هاي کتبی و عملی به ایشان اعطا : حیت شغلیصال گواهینامه -3-16
متناظر با هر سطح مهارت به افراد گواهینامه  باشد. میمربوطه  براي احراز شغلصالحیت حرفه اي فرد براساس شماره استاندارد قید شده 

 :طا می شودصالحیت شغلی به شرح ذیل اع
 است.  ییرنگ طال بهکه شغلی،  یتصالح چهارسطح  ینامهگواه -1-3-16
 است. نقره ايرنگ  بهکه  ،شغلی یتصالح سهسطح  ینامهواهگ -2-3-16
 است. برنزيرنگ  بهکه شغلی،  یتصالح دوسطح  ینامهواهگ -3-3-16
 است. فیروزه ايرنگ  به کهشغلی، یتصالح یکسطح  ینامهواهگ -4-3-16

 شرایط ثبت نام : -4
 )3داشتن حداقل میزان تحصیالت متناسب با حرفه آزمون (بر اساس جدول شماره  -4-1
 باشند. میمستثنی  از بند فوق ي معرفی نامه از آموزش وپرورشبا ارائهمتقاضیان شاخه کاردانش وزارت آموزش و پرورش  :1 تبصره
 )3ول شماره داشتن گواهینامه مهارت پیش نیاز (براساس جد -4-2
 برخورداري از توانایی جسمی الزم متناسب با  استاندارد حرفه مهارتی  -4-3
 سال تمام 15حداقل شرط سنی  -4-4
  معتبر براي اتباع خارجیبا کد دارا بودن مجوز اقامت  -4-5
 مقررات نظام وظیفه: -4-6

 کارت پایان خدمت -4-6-1
 عافیت دائم زمان صلح و معافیت تحصیلیکارت معافیت کفالت، پزشکی دائم ، م -4-6-2

 طالب حوزه هاي علمیه -4-6-3
 بودن) عدم منع قانونی مشموالن از نظر مراجع نظام وظیفه (در صورت سرباز -4-6-4
 از آن بعدو  1378متولدین سال  -4-6-5

 ثبت نام :  -5
توانند با مراجعه به  می شود، متقاضیان می الکترونیکی انجام ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون ادواري فقط به صورت نحوه ثبت نام: -5-1

بر اساس تجارب و مهارت شغلی و با   http://advari.irantvto.irسامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به نشانی
 این دفترچه، ثبت نام نمایند. 4بند درنظر گرفتن شرایط 

 مراحل ثبت نام: -5-2

خوشه فنی ( حرفه هایی و  براي ریال  140000خوشه هاي خدمات  حرفه هایی براي آزمون حق تشریفات  خرید کارت اعتباري -5-2-1
 . http://advari.irantvto.irاز طریق درگاه الکترونیکی 1براساس جدول شماره ریال 210000 و فرهنگ و هنر )صنعت و کشاورزي



 3صفحه 
 

 :اقدام نمود می توان طریق 2ازاي ثبت نام الکترونیکی دفترچه راهنمتهیه براي  :3تبصره

 http://advari.irantvto.irسامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به نشانیمراجعه به  الف)

 حرفه اي کشور آموزش فنی و به مراکز آموزشی  سازمان مراجعه  ب)
این دفترچه را تکمیل و پس از اطمینان از  9دفترچه راهنما الزم است فرم پیش نویس در صفحه  متقاضیان پس از مطالعه دقیق مفاد -5-2-2

 صحت اطالعات نسبت به ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی آزمون هاي ادواري اقدام نمایند.
راي ارسال در سامانه ثبت نام الکترونیکی داوطلب باید یک قطعه عکس جدید خود را با مشخصات ذیل اسکن نموده و فایل آن را ب -5-2-3

 آزمون هاي ادواري آماده نماید.
بنابراین الزم است موارد زیر  ي قبول شدگان الصاق خواهد شد.عکس ارسالی در گواهینامه مهارت صادره ،متقاضیان باید توجه داشته باشند :1تذکر

 :در ارسال عکس رعایت شود
 ذخیره شده باشد. jpgوبا فرمت  dpi  100با درجه وضوح 3×4ع فایل مربوطه الزم است در قط -الف
 کیلو بایت باشد. 70حجم تصویر ارسالی باید کمتر از  -ب
 پیکسل باشد. 300×400پیکسل و حداکثر  200×300ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل   -ج
 د باشد.تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هرگونه حاشیه زائ  -د
 تصویر متقاضی باید واضح و مشخص بوده و اثر مهر، منگنه و سایر مواردي که منجر به مخدوش شدن و نامشخص بودن چهره متقاضی  -ه

 ( مسئولیت هرگونه اشتباه در ارسال عکس به عهده فرد متقاضی می باشد)می شود در تصویر وجود نداشته باشد.
 د باشد.سفی پس زمینه تصویر باید کامالً -و

 عکس متقاضیان تمام رخ ، مربوط به سال جاري و با رعایت شئونات کامل اسالمی باشد. :4تبصره
 متقاضیان پس ازآماده نمودن فایل تصویري و اطالعات الزم به سامانه ثبت نام الکترونیکی آزمون هاي ادواري به نشانی -5-2-4

http://advari.irantvto.ir  . ولیت هرگونه اشتباه در ارسال عکس به عهده فرد متقاضی می باشد)( مسئ مراجعه نمایند 
 .نمایندي توضیحات راهنماي ثبت نام، نسبت به ورود اطالعات بر اساس استان یا حرفه اقدام بعد از مطالعه -5-2-5

 ورد نظر متقاضی جهت ثبت نام باشد.کارت اعتباري می بایست مربوط به خوشه م :5تبصره 

موردآزمون مشخص گردیده هاي  حرفهیک از  هر وجه به محتواي استانداردهاي آموزشی، حداقل مدرك تحصیلی الزم جهت شرکت دربا ت :2تذکر 
 .)3است. لذا متقاضیان باید بر این اساس نسبت به انتخاب حرفه آزمونی اقدام نمایند (جدول شماره

 و مرتبه براي شرکت در آزمون یک حرفه ثبت نام نماید.تواند در طول یک سال فقط د می متقاضی آزمون ادواري :3تذکر 

و براي  صورت ثبت نام ناقص بوده و شخص مجاز به شرکت در آزمون نمی باشدمراحل ثبت نام الکترونیکی باید به صورت کامل طی شود ، در غیر این : 4 تذکر
 وي کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

 نزد خود نگهداري نمایند مهارت دریافت گواهینامهو زمان  قبولی نهاییتا را و کارت ورود به جلسه ثبت نام شده تکمیل  فرممتقاضیان باید:5 تذکر
 جدول هزینه ثبت نام براساس خوشه بندي حرفه ها -1جدول شماره 

 حق تشریفات نام حرفه ها خوشه

 (هزینه ثبت نام)

 

 

 

 

 

 

 خدمات

 

 

 

MBA تکدوزي(  زنانه لباس برشکار و ساز الگو-رایانه با لباس ساز الگو-2 درجه اداري اتوماسیون- هتل دار اتاق-2 سطح  ( -
 آشپز-  ناخن آرایشگر-  زنانه پیرایش و آرایش-صنعتی نشان آتش-مردانه لباس برشکار و الگوساز-زنانه لباس برشکار و الگوساز

 -- #C -- نویس برنامه-  دوز دخترانه و گانه بچه-)دانش و کار( بایگان-بازاریاب-هبیم یاب بازار-شغلی آمادگی-  2 درجه هتل

Windows Application-نویس برنامه  )C# (web Application-نویس برنامه )DELPHI، VB) (نویس برنامه-)دانش و کار 
)VB.NET( Windows Application-نویس برنامه ASP.NET-نویس برنامه CNC نویس رنامهب-  2 درجه PASCAL 

 WEB صفحات طراحی براي HTML زبان نویس برنامه-DELPHI زبان نویس برنامه-VHDL نویس برنامه-PHP نویس برنامه
 پداگوژي-اداري مکاتبات و نگارش آیین بکارگیري-  مقدماتی بیسیک ویژوال نویسی برنامه-VISUAL- C زبان نویس برنامه

 پیرایشگر-2 درجه مردانه پیرایشگر- صورت و ابرو پیرایشگر-گانه بچه و زنانه شومیزه و انهمرد دوز پیراهن-دوز پرده-  عمومی
 عمومی تعمیرکار-)Lap Top(تاپ لپ تعمیرکار-)دانش و کار(  مردانه سر موي کننده ترمیم-  گمرکات کار ترخیص-  زنانه موي
 پشتیبانی تکنسین-)ms( کاربران کاربردي هاي مهبرنا پشتیبانی تکنسین-سبک هاي خودرو روغن کار تعویض-شخصی رایانه

 دوز تو- خوان تند-کامپیوتري هاي شبکه عمومی تکنسین-کوچک هاي شبکه تجهیزات تکنسین-)ms( کاربران عامل سیستم
 پردازي چهره-)سفري(دوز چادر-کمپوست ورمی کننده تولید-2 درجه اي رسانه چند کننده تولید-چرمی دوز توپ-خودرو کار

 عمومی حسابدار-  2 درجه صنعتی حسابدار-1 درجه صنعتی حسابدار- دولتی حسابدار-  دستمزد و حقوق حسابدار-  نهمردا
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 خدمات

(  ثابت هاي دارائی حسابداري-  مالیاتی حسابدار-)دانش و کار( مقدماتی عمومی حسابدار-  تکمیلی عمومی حسابدار-  پیشرفته
 گذاري اندازه با خیاطی-  عروس و شب لباس خیاط-زنانه زیر لباس خیاط-2 رجهد حسابرس- )  آالت ماشین و اموال ، تجهیزات
- دوز راسته-)دانش و کار( مبل لباس دوزنده-2 سطح) P3E( پریماورا دوره-1 سطح) P3E( پریماورا دوره-پارچه روي مستقیم
 کار( گردشگري عمومی راهنماي- وزهم راهنماي-) اکوتوریسم(  گردي طبیعت راهنماي- گردشگري رسانی اطالع دفاتر راهنماي

 تدوین کار رایانه-TCP/IP کار رایانه-SPSS کار رایانه-MATLAB کار رایانه-  2 درجه ICDL کار رایانه-محلی راهنماي-)دانش و
 کار رایانه-)دانش و کار( CIW کار رایانه-2 درجه MS-PROJECT پروژه کنترل افزار نرم کار رایانه-SSP با صدا و فیلم

DIRECTOR )دانش و کار(-کار رایانه FIREWORK-مالی حسابداري کار رایانه )و کت ، دوز ربدوشامبر و روپوش-)دانش و کار 
 الکترونیکی شهروند-  دوز شلوار-نی و چوب نگار سوخت-اي حرفه دوز سري-رستوران سرمیزبان-بند پیش و سربند ، پیژاما

)E-Citizen ( -اي رایانه گرافیک طراح-اي رایانه گرافیک طراح-انهمرد دوز ضخیم-زنانه دوز ضخیم )لباس طراح-)دانش و کار 
 کارور- ACCESS کارور-رایانه با لباس طراحی-WEB صفحات مقدماتی طراح-Pspice کمک به الکترونیک مدارات طراح- زنانه

CORELDRAW  -کارور FREEHAND  -کارور PREMIERE  -کارور WORD  -اینترنت شبکه کارور-نتاینتر پیشرفته کارور-
 کاربر-   SQL Server، Access اطالعاتی بانک کاربر-مقدماتی Access کاربر-)دانش و کار( دوز کاپشن-مقدماتی گرافیک کارور
 کارور-کار محیط در اینترنت و رایانه کاربرد-  اداري افزار نرم کاربر-زنانه آرایش در شیمیایی مواد کاربر-)دانش و کار( رایانه

3DMAX-کارور CORELDRAW )دانش و کار(-کارور Dreamweaver )دانش و کار(-کارور FLASH-کارور Flash MX )و کار 
-EXCELکارور-دستمزد و حقوق افزار نرم کارور-)دانش و کار( شخصی رایانه عمومی کارور-PHOTOSHOP کارور-)دانش
 در شاپ کافی متصدي-استانداردها و آزمون متصدي- دوز مانتو-   زنانه طبیعی موي با باف گیس کاله-Power pointکارور
 امور ریزي برنامه و مدیریت-اي حرفه و فنی آموزشگاه مدیر-زنانه چهره ساز متعادل-)سرا قهوه(شاپ کافی متصدي-هتل

 و کار مونتاژ-)دانش و کار) (پیشرفته و مقدماتی( زیستن سالم هاي مهارت-دفتر مسئول-ایمنی و حفاظت مسئول- خانواده
 Autocad با ساختمان کشی نقشه-مردانه دوز نازك-  زنانه دوز نازك-)دانش و کار( شخصی کامپیوترهاي ارتقاء
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 -بردار تصویر-2 هدرج کریستال و شیشه تراشکار-کار تذهیب-)دانش و کار( دوز منجوق و پولک-میل دو پوشاك بافنده-ابرآرا
-2 درجه فرش رفوگر-چرم حکاك-)Beaded jewellery( اي مهره جواهرسازي-دست با دوزي تکه-  چرخ با دوزي تکه

-دیجیتال عکاس-دوز عروسک-ساز طال-جواهر و طال طراح-ساز شمع-اي شیشه هاي گل سازنده-بلندر هاي گل سازنده
 هاي گل آرایی گل-دوز گوبلن و کانوا-مقدماتی گرافیک کارور-دوز قالب-  رجواه و نقره و طال فروشنده-)آنالوگ(عمومی عکاس

 نشان جواهر و زن قلم کار، مخراج-)دامله(قیمتی نیمه و قیمتی هاي سنگ تراش گوهر-عمومی گلساز-دستی گلدوز-آپارتمانی
 صدف کار منبت معرق-سرامیک و کاشی کار معرق-گندم ساقه کار معرق-چرم کار معرق-پارچه کار معرق-قیمتی فلزات روي بر
 و کریستال شیشه روي نقاشی-سفال روي نقاشی- چرم روي نقاشی-وروغن رنگ نقاش-نقره ساز ملیله-2 درجه چوب و

 طال آب با سرامیک
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 و سرویس انجام- صنعتی کار الکترونیک-کامیون ساز اتاق-ینتاورکر جرثقیل اپراتور-کار دقیق ابزار- )  صنایع(  کن تیز ابزار
 برقکار-دیزلی سنگین ونیمه سنگین خودروهاي کار برق-جوش فنی بازرس-آهنگر-صنعتی بهداشت و ایمنی-خودرو نگهداري
 -چوب تراش پیکر-2 سطح)  حرارتی پکیچ(  دیواري شوفاژ پکیچ-)دانش و کار( 2 درجه صنعتی برقکار-  2 درجه ساختمان
 خودروهاي تعمیرکار-2 درجه خودرو برق تعمیرکار-  داخلی فضاي کننده تزئین-  2 درجه CNC تراشکار- 2 درجه تراشکار
  2 درجه موتورسیکلت آبیتعمیر کولر کار تعمیر-2 درجه دریایی دیزلی موتورهاي تعمیرکار-2 درجه) سنگین نیمه و سنگین( تجاري

 وارتباطات رومیزي تلفن تعمیرکار-  گازي شوفاژ پکیج تعمیرکار-دیواري آبگرمکن تعمیرکار-  2 هدرج سوز گاز اتومبیل تعمیرکار-
 سرد هاي دستگاه تعمیرکار-وبیمارستانی پزشکی هاي دستگاه تعمیرکار-  فتوکپی دستگاه تعمیرکار-همراه تلفن تعمیرکار-  داخلی
 تعمیرکار-  صوت وضبط رادیو تعمیرکار-)دانش و کار( تجاري و گیخان کننده سرد هاي دستگاه تعمیرکار-تجاري و خانگی کننده

 سبک خودروهاي تعلیق سیسمتهاي تعمیرکار-)دزدگیر( حفاظتی و ایمنی هاي سیستم تعمیرکار-CNG رسانی سوخت سیستم
 خانگی لوازم یرکارتعم-خودرو گازي کولر تعمیرکار-)دانش و کار( آبی کولر تعمیرکار-2درجه فنر کمک تعمیرکار-)ساز جلوبندي(

 تعمیرکار-  2 درجه الکتریکی هاي ماشین تعمیرکار-کشاورزي ادوات و آالت ماشین تعمیرکار- 2 درجه گردنده و حرارتی برقی
 تعمیرکار-  2 درجه قایق بنزینی موتورهاي تعمیرکار-  گازي مشعل تعمیرکار-ظرفشویی و کن خشک لباسشویی، هاي ماشین
-2 درجه) موتور کار تنظیم( آپ تون-تعمیرکاردوچرخه– 2درجه بنزینی سواري هاي عمیرکاراتومبیلت-خانگی سوز گاز وسایل

 گاز جوشکار-)دانش و کار( CO 2 محافظ گاز جوشکار- 2 درجه گاز جوشکار-SMAW فرآیند با فوالدي هاي سازه جوشکار
-2 درجه آهنی پروفیل ساز پنجره و در-UPVC وفیلپر ساز پنجره و در-آلومینیومی ساز پنجره و در-2 درجه خراط-آرگون محافظ

 کار رنگ-مسیریاب ربات- دست با چرمی کیف دوزنده-  کار اره و کار دریل-  2 درجه درودگر-چوبی ساز پنجره و در
 نگهداري و سرویس-برق ساز تابلو سرپرست- 2 درجه ساز سرامیک-  2 درجه گر ریخته-مبل کوب رویه-)مقدماتی(چوب

 مدارات طراح-Orcad کمک به الکترونیک مدارات طراح-  2 درجه صافکار-پراید انژکتوري رسانی سوخت مسیست-خودرو
 تحلیلگر و طراح-  دیجیتال مدارات تحلیلگر و طراح-3DMAX افزار نرم با معماري طراح-Electronic Workbenchالکترونیک
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-ARCHICAD کمک به معماري طراحی-) آپارتمانی و یویالی(  مطلوب مسکن طراحی-  AVR خانواده میکروکنترلر مدارات
-3 سطح غواص -2 سطح غواص -1 سطح غواص-2 درجه خودرو  یابی عیب-2 درجه معماري طراحی-داخلی معماري طراحی

 برق تابلو ساز کابین-ساز وکلید قفل- 2 درجه ساز قالب-برق هوایی شبکه ورز فن- 2 درجه فرزکار-  2 درجه CNC کار فرز
-MATLABکارور-  2 درجه PLC کارور-کارآفرین-   2 درجه چوبی ساز کابینت- 2 درجه برق هوایی شبکه کارگر-2 درجه
 لوله-)دانش کار(  دوز کیف-2 سطح اسپیلت گازي کولر-2 درجه بردار نقشه کمک- تهویه ساز کانال-   SOLID WORKSکارور
 لوله-تجاري و خانگی گاز کش لوله - ساختمان رسانی گاز ساتتاسی نصاب و کش لوله-ساختمان حرارتی تاسیسات نصاب و کش
 ونصاب کش لوله- 2 درجه حرارتی هاي دستگاه نصاب و کش لوله-  2درجه گرم آب مرکزي حرارت هاي دستگاه نصاب و کش

 رکا و کسب مدیر-امالك معامالت متصدي-2 درجه برآورد و متره متصدي-  روبوتیک مبانی- 2 درجه بهداشتی وسایل
 منبت-)دانش و کار( کار مکاترونیک-حجمی کار معرق-2 درجه)  قالب بدون(  چوب کار معرق-2 درجه کار مشبک-الکترونیک

-  برق تابلوهاي نصاب و کار مونتاژ-پراید گیربکس و موتور-  نویسی برنامه عمومی مهارت-  2 درجه کار معرق منبت-2 درجه کار
 هاي سیستم یاب عیب و نصاب-)دانش و کار( آسانسور تعمیرکار و نصاب-)دانش و کار( پارکت و موکت ، دیواري کاغذ نصاب

 و اي پنجره گاري کولرهاي تعمیر و نصب-سامسونگLEDوLCD‘پالسما هاي تلویزیون تعمیر و نصب-ارتباطی و امنیتی حفاظتی؛
 عمومی کش نقشه-صنعتی خوان شهنق-2 درجه خودرو نقاش-ساختمان الکتریکی مدارهاي تجهیزات کشی سیم و نصب-اسپیلت

 معماري کشی نقشه-  2 درجه- صنعتی کشی نقشه-سازه کشی نقشه-  رایانه کمک به طراح و کش نقشه- ساختمان
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 کشاورزي

-اردك دهنده پرورش-باغبان-  زرو مخصوص آشپز-)دانش و کار( فوري غذاهاي آشپز-)دانش و کار( سنتی شپز--2 درجه آشپز
-فرنگی توت دهنده پرورش-زینتی پرندگان دهنده پرورش-بوقلمون دهنده پرورش-بلدرچین دهنده پرورش-اسب دهنده پرورش
 گل دهنده پرورش-کبک دهنده پرورش-صدفی قارچ دهنده پرورش- اي دکمه قارچ دهنده پرورش-عسل زنبور دهنده پرورش

 گیاهان دهنده پرورش-آپارتمانی گیاهان دهنده پرورش-گوسفند دهنده پرورش-محمدي گل هدهند پرورش-آزاد فضاي در
 آبی گرم ماهیان دهنده پرورش-آبی سرد ماهیان دهنده پرورش-آکواریومی ماهیان دهنده پرورش-دارویی
 وشکر ونبات نقل هسازند- کار زعفران-2 درجه زراعتکار-  سنتی ساز دسر-مرکبات دهنده پرورش-بومی مرغ دهنده پرورش

 پز شیرینی-2 درجه پز شیرینی-پز سوهان-ها پاش سم نگهدار و سرویسکار-تیلر و تراکتور نگهدار و سرویسکار-سبزیکار-پنیر
 نیمه و حجیم نان خمیرگیر کارگر-قصاب-غذایی مواد فروشنده-سبز فضاي طراح-آبزیان طباخ-)دانش و کار( خشک هاي شیرینی
 چانه و کارگرخمیرگیر-بربري گیر چانه و کارگرخمیرگیر-کارگرپیشکارنانوایی-حجیم نیمه و حجیم نان فردار کارگر-حجیم

 خوراکی قارچ پرورش سالنهاي کارگر-دارویی گیاهان کاربر-کارگرخمیرگیرسنگک-گیرلواش چانه و کارگرخمیرگیر-گیرتافتون
 ادوات و آالت ماشین کارور-)  برداشت هاي ماشین(  کشاورزي ادوات و آالت ماشین کارور-سبز فضاي کارگر-اي دکمه

 هاي گلخانه کشتکار-)  کاشت هاي ماشین(  کشاورزي ادوات و آالت ماشین کارور-)  داشت هاي ماشین(  کشاورزي
 سنتی نان نانواي- بربري سنتی نان نانواي-  تیلر و تراکتور مکانیک- ساز تر و ساز کیک-خاکی هاي کشتکارگلخانه-هیدروپونیک

   لواش سنتی نان نانواي- سنگک سنتی نان نانواي-  تونتاف

 

 

 

 

 

 ریال210000

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

 گزینه ثبت نام در آزمون ادواري انتخاب شود. -2

، شماره پرونده و شناسه پرداخت http://advari.irantvto.irپس از خرید کارت اعتباري از طریق درگاه الکترونیکی براي این منظور  -3
 درج شده در کارت را باید با دقت در قسمت مشخص شده درسامانه ثبت نام وارد نمایید.

 مندرجات فرم ثبت نام باید دقیق و صادقانه تکمیل شود. -4

 باشد. می ت تکمیل شده فرم ثبت نام به عهده شخص داوطلبمسئولیت صحت کلیه مندرجا -5

 .نمی باشدپس از اتمام مهلت ویرایش، اطالعات ثبت نام قطعی محسوب گردیده و هیچ گونه تغییري قابل اعمال  -6
بت نام یک داوطلب در پایان مراحل ثبت نام به متقاضیان کد رهگیري داده خواهد شد که این موضوع منحصراً نشانگر تایید پایان مراحل ث -7

 .و شماره پرونده ثبت نامی خود را حفظ و نگهداري نماید ه دارد شناسه پرداختوظیفداوطلب است و 
ي اخذ کد رهگیري با بایست پس از تکمیل فرم ثبت نام و گرفتن تاییدیه به واسطه می جهت اطمینان از صحت اطالعات وارده، متقاضی -8

 ج شده اطمینان حاصل نماید.تهیه نسخه چاپی از صحت اطالعات در

 در فرم  سامانه ثبت نام سازمان مشخص شده است الزامی است.  ورود اطالعاتی که با عالمت  -9

 اي که در نمونه پیش نویس تکمیل نموده اید وارد نمائید.ي حاوي اطالعات فردي ، الزم است اطالعات را به گونهپس از ورود به صفحه -10

 کار بردن خط تیره، خودداري گردد) .ماره کد ملی را درج نماید(از بهمتقاضی باید ش:  1در ردیف 

  باید کد اقامت معنبر خود را درج نمایند درج شماره ملی به جاياتباع خارجی  : 6 تذکر
(از به کار بردن مد و و نام پدر خود را به طور کامل طبق مشخصات شناسنامه اي وارد نماید  نام نام خانوادگی، متقاضی باید4و 2،3در ردیف هاي

 تشدید خودداري شود) .
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 متقاضی باید جنسیت خود را مشخص نماید. : 5در ردیف 
 متقاضی باید شماره شناسنامه خود را درج نماید. : 6در ردیف 
 .فکیک روز، ماه و سال وارد نمایدمتقاضی باید تاریخ تولد خود را به ت : 7در ردیف 
 خود را درج نماید. لدتومتقاضی باید محل  : 8در ردیف 
 متقاضی باید وضعیت تاهل خود را مشخص نماید. : 9در ردیف 
 متقاضی باید دین خود را مشخص نماید. : 10در ردیف 
 متقاضی باید تابعیت خود را مشخص نماید. : 11در ردیف 
 متقاضی باید وضعیت تحصیلی خود را مشخص نماید. : 12در ردیف 
 وضعیت آخرین مقطع تحصیلی خود را مشخص نماید.متقاضی باید  : 13در ردیف 
 نماید. متقاضی باید رشته تحصیلی خود را وارد : 14در ردیف 

 متقاضی باید گرایش تحصیلی خود را وارد نماید. : 15در ردیف  
 متقاضی باید معدل آخرین مقطع تحصیلی خود را وارد نماید. : 16در ردیف 
 اري آزمون را به تفکیک استان، شهرستان و شهر وارد نماید.متقاضی باید محل برگز :17در ردیف 

ي مورد تقاضا پیش نیاز دارد  متقاضی  باید حرفه و رشته مورد تقاضا را انتخاب و در صورتی که حرفه و رشته : 23و22،21،20،19،18در ردیف هاي 
 را وارد نماید.  ي پیش نیازي حرفهي گواهینامهبایستی شماره

کاردانی متقاضیان شرکت کننده در آزمون باید  مدرك تحصیلیحداقل باشند که  هایی می حرفهمشخص شده اند  #که با عالمت رفه هاییح :7 تذکر 
لذا ي مربوطه مردود شده باشند. با این حرفه ها باشد. یا در غیر این صورت باید قبالً دوره آموزشی حرفه را طی نموده باشندو در آزمون پایان دوره مرتبط

 هاي قبلیمبنی برمرتبط بودن مدرك تحصیلی یا مردود شدن در آزمونها، در زمان تکمیل پرونده باید مدارك خود،   شدگان در آزمون کتبی این حرفهقبول
 را ارائه نمایند.

 .این دسته از متقاضیانشرکت نمایند 2درجه  ICDLمی توانند در حرفه  که دروس مبانی کامپیوتر را گذارنده اند و دانشجویانکلیه فارغ التحصیالن : 8 تذکر
کامپیوتر که موفق به و یا گواهی طی دروس مبانی مهر دانشگاه باشد ممهور به که را  باید ریز نمراتی که حاوي دروس مورد نظر در زمان تشکیل پرونده

 .ارائه نمایند دانشگاه رسیده است را تائید که بهکسب نمره قبولی شده اند 
 مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را باتوجه به شرایط مندرج در این دفترچه مشخص نمایند. متقاضی : 24 در ردیف

 متقاضی باید وضعیت اشتغال خود را انتخاب نماید. : 25در ردیف 
 متقاضی باید نوع شغل خود را انتخاب نماید. : 26در ردیف 
 نماید.متقاضی باید محل اشتغال خود را وارد  : 27در ردیف 

 متقاضی باید وضعیت ایثارگري و عضویت در بسیج  را مشخص نماید. : 29و28در ردیف هاي 
 تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی باید گزینه مورد نظر را انتخاب نمایند. انمتقاضی :30در ردیف 
 متقاضی باید وضعیت جسمانی خود را مشخص نماید.  :31در ردیف 
 باشد باید در این قسمت مشخص نماید. می چنان چه داوطلب، چپ دست : 32در ردیف 
 رقمی محل سکونت فعلی خود را وارد نماید. 10متقاضی باید کد پستی  : 33در ردیف 

 متقاضی باید شماره تلفن ثابت و شماره تلفن همراه خود را وارد نماید. : 35و 34در ردیف هاي 
 متقاضی باید آدرس پست الکترونیکی و محل سکونت خود را وارد نماید. : 37و  36در ردیف هاي 

 و تعیین مسیر، فایل عکس خود را به سامانه ثبت نام منتقل نماید.  Browseبایست با کلیک روي گزینه  می متقاضی : 38در ردیف 

هاي بعد اخذ  ثبت نام خود را نهایی نموده و کد رهگیري را از سیستم جهت پیگیري»   گزینه موافق هستم «متقاضی باید با انتخاب : )مهم(  9 تذکر 
 و تا پایان مراحل آزمون حفظ نماید.

 مهلت ثبت نام: -5-4
زمـون اسـتان   هـاي آ  نام با مشاهده تـاریخ  هاي کتبی به صورت الکترونیکی (آنالین) متقاضیان در هنگام ثبت با فراهم شدن امکان برگزاري آزمون

 مورد نظر خود باید تاریخ آزمون کتبی (الکترونیکی) را تعیین و انتخاب نمایند

باید کـارت ورود بـه      http://advari.irantvto.irبا مراجعه به سامانه  ،خود متقاضیان سه روز قبل از تاریخ آزمون کتبی انتخاب شده -4-5-1
 مون اطالع حاصل نمایند.جلسه را اخذ و از محل حوزه و ساعت برگزاري آز

 توانند با مراجعه به سامانه از نتایج آزمون کتبی خود اطالع حاصل نمایند. روز پس از آزمون کتبی (الکترونیکی) متقاضیان می سه -4-5-2
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 مراجعه و نسـبت بـه   اي استان محل برگزاري آزمون یک هفته پس از آزمون کتبی (الکترونیکی) قبول شدگان باید به مراکز فنی و حرفه -4-5-3
 تکمیل پرونده اقدام نمایند.و  تشکیل
هـاي عملـی    هاي عملی استان محل تقاضاي خـود در آزمـون   بندي برگزاري آزمون با اطالع از برنامه زمانهاي کتبی  قبول شدگان آزمون -4-5-4
 هاي اول و در صورت مردود شدن در نوبت آزمون عملی نوبت دوم شرکت نمایند. نوبت

متقاضیان پس از اطالع از قبولی نهایی (قبولی در آزمون کتبی و عملی) براي صدور گواهینامه کارت خود باید هزینه صدور گواهینامـه را   -4-5-5
 ریال به صورت اینترنتی پرداخت نمایند. 000/50به مبلغ 

 باشد. می آزمون هرحرفه شامل دو مرحله (کتبی و عملی) مراحل اجراي آزمون: -5
با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان به روز آزمون خود را انتخاب نمایند )اعالم شده توسط هر استان  (زمانبنديبرنامه بایست طبق  می قاضیانمت -5-1

 یند.نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایا مشخصات فردي  و شناسه پرداخت پروندهو درج شماره   http://advari.irantvto.irآدرس
 پس از آزمون کتبی با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان نسبت به کسب اطالع از نتایج آزمون اقدام نمایند.     -5-2
به حوزه هاي  )اعالم شده توسط هر استان (زمانبنديمتقاضیان پس از قبولی در آزمون کتبی و کسب اطالع از مکان آزمون عملی طبق برنامه  -5-3

 جراي آزمون عملی مراجعه نمایند. تعیین شده ا
 :هاشرایط قبولی در آزمون -5-4

 100از  50حد نصاب قبولی در آزمون کتبی  -5-4-1
 100از  70حدنصاب قبولی در آزمون عملی  -5-4-2
 :با محاسبه فرمول ذیل 100از  70ل شرط قبولی نهائی کسب نمره معد-5-4-3

 %)75× ن عملی%)+(نمره آزمو25×(نمره آزمون کتبی≤   70
 فرصت شرکت در آزمون عملی (نوبت اول) را دارند.زمانبندي( اعالم شده توسط هر استان)  شدگان آزمون کتبی مطابق برنامهقبول: 7تبصره 

 الزم به ذکر است عدم حضور در اولین آزمون عملی، مردود لحاظ خواهد شد.
زمانبندي( اعالم شده توسط هر استان)  برنامهآزمون عملی مردود می شوند،طبق  قبول شدگان آزمون کتبی که در اولین مرحله از :8تبصره 

 فرصت شرکت در آزمون مجدد عملی را دارند. 
در صورتی که متقاضیان، حداقل نمرات آزمون کتبی و عملی را کسب نمایند ولیکن (حسب فرمول باال) مردود معدل گردند، همانند  :9تبصره 

 وانند در آزمون مجدد عملی شرکت نمایند.مردود آزمون عملی می ت
 سامانهبه پس از اعالم نتایج آزمون عملی ي خود قبول شدگان نهایی الزم است به منظور پرداخت هزینه صدور گواهینامه (مهم):10 تذکر

ریال  50000نه صدور را به مبلغ ، هزیمنوي پرداخت هزینه صدور گواهینامه با انتخاب مراجعه و    http://advari.irantvto.irالکترونیکی 
 پرداخت نمایند.

  .در حفظ و نگهداري آن کوشا باشیدمتقاضیانی که موفق به اخذ گواهینامه مهارت سازمان می شوند ،باید  (مهم): 11تذکر 
از موزش فنی و حرفه اي استان برنامه اعالمی اداره کل آ مطابقگواهینامه مهارت قبول شدگان پس از طی مراحل قانونی صادر و  :)مهم( 12 تذکر

 مرکز محل تشکیل پرونده، تحویل متقاضی خواهد شد. طریق

  تشکیل پرونده جهت معرفی به آزمون عملی: -6
 ثبت نام خود مراجعه نمایند: انتخابی هنگامقبول شدگان آزمون کتبی جهت تشکیل پرونده با  به همراه داشتن مدارك ذیل به مرکز 

 تمام رخ، با زمینه سفید، غیر اسکن، جدید و با رعایت شئونات اسالمی (عکس اسکن شده در سامانه ثبت نام) 3×4یک قطعه عکس  -6-1
 اصل و تصویر شناسنامه -6-2
 اصل و تصویر کارت ملی -6-3
 اصل و تصویر مدرك تحصیلی و یا گواهی اشتغال به تحصیل -6-4
 یا گواهی اشتغال به خدمت اصل و تصویر کارت پایان خدمت، معافیت پزشکی،  -6-5
 3جدول شماره  مطابقاصل و تصویر گواهینامه مهارت پیش نیاز  -6-6
 اصل و تصویر مجوز اقامت اتباع خارجی -6-7
 شرکت نموده اند. #داراي  حرفه هایی براي متقاضیانی که در آزمون  هاي قبلی مستند مبنی بر مردود شدن در آزمونمدارك  -6-8
 پوشه ساده -6-9
 در صورت عدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر ( یک هفته پس از اعالم نتیجه آزمون کتبی ) جهت تشکیل پرونده، نمره قبولی متقاضی  :10تبصره 

 عمل خواهد آمد. هکان لم یکن تلقی گردیده و از ادامه شرکت ایشان در آزمون عملی ممانعت ب
 نمی باشد.اد وجه ثبت نام به هیچ عنوان قابل استرد: 11تبصره 
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 توصیه هاي مهم:-8
که اطالعات اعالم شده از طرف متقاضیان در کلیه مدارك از قبیل کارت ورود به جلسه، شماره صندلی و در صورت قبولی با توجه به این -8-1

شناسنامه اي، ارسال عکس و حرفه  گردد، الزم است متقاضیان در درج شماره ملی، نام خانوادگی و نام، مشخصات در گواهینامه مهارت درج می
  آزمونی مورد نظر و تمامی اطالعات الزم دیگر دقت و توجه کافی به عمل آورند.

ي آزمونی، دقت نمایند چون پس از ثبت نام به درخواست هاي واصله در این چنین حوزهآزمونی و هم حرفه هایی متقاضی در انتخاب  -8-2
 خصوص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 استفاده از گوشی تلفن همراه و تجهیزات متعلقه و ماشین حساب قابل برنامه ریزي در حین برگزاري آزمون اکیداً ممنوع خواهد بود. -8-3

خود را تا زمان دریافت گواهینامه مهارت نگهداري   شناسه پرداخت و شماره پروندهقبول شدگان در آزمون کتبی و عملی موظف هستند  -8-4
 نمایند.

 را براي ارائه به مرکز جهت شرکت در آزمون عملی نگهداري نمایند. کارت ورود به جلسه آزمون کتبیقبول شدگان آزمون کتبی موظف هستند  -8-5
 .باشد به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی  براي  ورود به جلسه آزمون الزامی می -8-6
متقاضیان شرکت کننده در آزمون باید  حداقل مدرك تحصیلیباشند که  هایی می حرفهمشخص شده اند  #که با عالمتحرفه هایی  -8-7

ي مربوطه با این حرفه ها باشد. یا در غیر این صورت باید قبالً دوره آموزشی حرفه را طی نموده باشندو در آزمون پایان دوره کاردانی مرتبط
مبنی برمرتبط بودن مدرك تحصیلی ها، در زمان تکمیل پرونده باید مدارك خود،   فهشدگان در آزمون کتبی این حرمردود شده باشند. لذا قبول

 را ارائه نمایند. هاي قبلییا مردود شدن در آزمون
 متقاضی با خرید هر کارت اعتباري تنها در یک حرفه از آزمون کتبی و عملی می تواند شرکت کند. -8-8

 مراقبت زیباییو حرفه هاي زیر مجموعه رشته  آقایانتوسط  خانم هامرتبط با  مراقبت زیباییعدم انتخاب حرفه هاي زیر مجموعه رشته  -8-9
 خانم هاتوسط  آقایانمرتبط با

 آقایانتوسط  نازك دوز زنانه وخیاط لباس زنانه عدم انتخاب حرفه هاي  -8-10
سنجش استان می تواند در مرکز استان یا حوزه هاي  درصورت به حد نصاب نرسیدن تعداد متقاضیان شرکت در آزمون یک شهر، اداره -8-11

 منتخب آزمون را برگزار نماید.
لذا چنانچه تعداد متقاضیان شرکت کننده در یک   نفر تعیین گردیده است ، 200حداقل تعداد شرکت کنندگان براي هر حوزه آزمونی  -8-12

ه در مرکز استان و یا حوزه هاي منتخب استان که در کارت ورود به جلسه آن حوز حرفه هایی آزمون  نفر کمتر باشد ، 200حوزه آزمونی از 
 اعالم می گردد، برگزار خواهد شد.

 کلیه حرفه ها در استان فقط به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.کتبی آزمون  -8-13
پس از اجراي  شدو تغییر و ویرایش عکسی خواهد با متقاضی مانع ورود به حوزه آزمون مغایرت درعکس روي کارتبا توجه به این که  -8-14

را به عمل آورند در  خود نهایت دقتلذا می بایست متقاضیان در ارسال عکس  بر اساس ضوابط و مقررات سازمان امکان پذیر نمی باشدآزمون 
 .مسئولیت به عهده فرد متقاضی خواهد بودغیر این صورت 

اي آزمون بر اساس کد ملی فرد انجام و قابل رهگیري می باشد لذا در ورود اطالعات کد ملی خود با توجه به این که تمامی فرآیند ه -8-15
در  هرگونه اشتباهو مسئولیت  هر گونه تغییر و ویرایش کد ملی غیر ممکن می باشدپس از قطعی شدن ثبت نام زیرا نهایت دقت را به عمل آورید. 

 به عهده فرد متقاضی می باشد.درج کد ملی 

 
 
 
 
 
 
 



 9صفحه 
 

 فرم پیش نویس اطالعات فردي  متقاضیان آزمون ادواري سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

 :  شماره ملی-1
          

 

 : نام -3 :  نام خانوادگی - 2

 : نام پدر -4
 

 : جنسیت - 5
      زن مرد 

 : شناسنامهشماره  -6
 

  تاریخ تولد: -7
 سال            روز           ماه          

        3 1 
 

  محل تولد طبق شناسنامه:  -8
 

  وضعیت تاهل طبق شناسنامه:  -9
 

 دین: -10
 اسالم مسیحی کلیمی زرتشتی 

  تابعیت:  -11

  وضعیت تحصیلی: -12
       دانش آموز 
 دانشجو 
 فارغ التحصیل 
 عدم اشتغال به تحصیل 

  آخرین مقطع تحصیلی:  -13
 ابتدایی          پایان دوره راهنمایی 
          دیپلم  فوق دیپلم 
   کارشناسی کارشناسی ارشد 
 دکتري 

 رشته تحصیلی: -14
 

 گرایش تحصیلی:   -15
 

 معدل آخرین مقطع تحصیلی: -16

 /  
 

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

  حرفه مورد تقاضا: -18
 

  رشته:  -21
 

  کد استاندارد:  -19
 

  خوشه:  -22
 

  ساعت آموزشی:  -20
 

 شماره گواهینامه پیش نیاز: -23
 

  وضعیت نظام وظیفه:  -24
 معافیت دائم 
    پایان خدمت   معافیت تحصیلی     
       غیرمشمول    مشمول 

  وضعیت اشتغال:  -25
 (بیمه بیکاري)بیکارقبالً شاغل 
          کارجو     شاغل   دانشجو 
    دانش آموز     سرباز خانه دار 

  نوع شغل:  -26
          کارمند     کارگر 
            نظامی    آزاد 

 محل اشتغال:  -27

 عیت ایثارگري:وض -28
     خانواده شهدا خانواده جانبازان 

 
   رزمنده    خانواده آزادگان 

 عضویت در بسیج: -29
                 فعال عادي 

 

  وضعیت جسمانی: -31
   سالم   بیمار قلبی           کم توان ذهنی 

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

مباش می باشم نمی 
 باشم می داوطلب چپ دست -32

  کدپستی ده رقمی محل سکونت فعلی:-33
 

          
 

  : شماره تلفن ثابت -34
 شماره تلفن:

 کد شهرستان:

  شماره تلفن همراه:  -35

 پست الکترونیک: -36

  آدرس محل سکونت:  -37
 شهر:                          خیابان:                   کوچه:                        پالك:       استان:                  شهرستان:              

                                   فراخوانی فایل تصویر متقاضی:  -38

می تواند در هر مقطعی از  یابی استاننمایم و در صورت نقص یا نادرست بودن ، اداره سنجش و ارزش می صحت موارد فوق را تاییداینجانب 
 موافق هستم        آزمون و بعد از آن، از ادامه آزمون و حتی صدور گواهینامه جلوگیري نماید.
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 10صفحه 
 

 يادوار آزمون انیمتقاض یکیالکترون نام ثبت یینداجرایفرآ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قبول

 مردود

 جهت تشکیل پرونده گام نهم: مراجعه به مراکز

 گام دهم: معرفی به کارگاه جهت آزمون عملی

 اجراي آزمون عملی

 جهت آزمون اقدام
 جددمعملی  

 واریز هزینه آزمون مجدد 

 اجراي آزمون کتبی
 پایان

 گام یازدهم: اعالم وضعیت قبولی نهایی

 دریافت گواهینامه مهارت

 و دریافت دفترچه ثبت نام و خرید کارت اعتباري سامانه ثبت نامگام اول: مراجعه به 

 دفترچه راهنما و انتخاب حرفه آزمون وم: مطالعهگام د

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

 شناسه پرداختو ورود شماره پرونده ، )و ... اطالعات فردي و مشخصات حرفه ي آزمونی مورد تقاضا درج(گام چهارم: تکمیل فرم ثبت نام در سامانه 

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

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

 گام هفتم: تایید نهایی اطالعات و اتمام مراحل ثبت نام

 از طریق سامانهگام هشتم: دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در دوره زمانی مقرر 
 سازمان

 مردود

 قبول

  ریال 50000به مبلغ و پرداخت هزینه صدور گواهینامه    http://advari.irantvto.irمراجعه به سامانه الکترونیکی  گام دوازدهم:
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 :نکات قابل توجه
با این حرفه ها باشد. یا در غیر این صورت باید قبالً دوره آموزشی  کاردانی مرتبطمتقاضیان شرکت کننده در آزمون باید  حداقل مدرك تحصیلیباشند که  هایی می حرفه #داراي نشانه ي ها حرفهـ  1

مبنی برمرتبط بودن مدرك تحصیلی یا  ها، در زمان تکمیل پرونده باید مدارك خود،  زمون کتبی این حرفهشدگان در آي مربوطه مردود شده باشند. لذا قبولحرفه را طی نموده باشندو در آزمون پایان دوره
 را ارائه نمایند. يهاي قبلمردود شدن در آزمون

 ) 3مشخصات حرفه ها و محل اجراي آزمون استان تهران  (جدول شماره 

 نیاز مطابق استانداردپیش  کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی
 شهرستان محل اجراي آزمون

mba امور مالی و بازرگانی خدمات تهران 2سطح   بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم ندارد 122108082 

 35/39/1/3-8 ابزار تیز کن ( صنایع ) * مکانیک صنعت تهران
یا تراشکار  2فرزکار درجه 

 2درجه 
 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران ه راهنماییپایان دور

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم ندارد 84/95/1/4-5 اتش نشان صنعتی بهداشت و ایمنی خدمات تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم ندارد 742120030010001 الکترونیک کار صنعتی الکترونیک صنعت تهران

 اسالم شهر -شهریار  -تهران  پایان دوره راهنمایی ندارد 70/23/1/3-5 #آرایش و پیرایش زنانه  اقبت و زیباییمر خدمات تهران

 صنعت تهران
جوشکاري و بازرسی 

 جوش
 ندارد PT* ( 0-39/99/2/3ازمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ (

دیپلم فنی و ریاضی 
 فیزیک

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران

 512020670050001 آشپز  خدمات تغذیه اي خدمات تهران
کنترل بهداشت و ایمنی در 

 واحد غذا و نوشیدنی 
 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران سوم راهنمایی ورقکار(نازك کار) 31/10/1/1-8 آهنگر صنایع فلزي صنعت تهران

 صنعت تهران
اري و بازرسی جوشک

 جوش
 ندارد 721220110180001 بازرس فنی جوش

فوق دیپلم تکنولوژي 
جوشکاري،بازرسی 

جوش،متالورژي،صنایع 
 فلزي،ساخت و تولید 

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران

 صنعت تهران
جوشکاري و بازرسی 

 جوش

بازرس قطعات جوشکاري شده بصورت 
 TVTO VT LEVEL IIچشمی

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران فوق دیپلم فنی ندارد 311730110070001

 اسالم شهر -شهریار  -تهران  پایان دوره راهنمایی ندارد 27/41/1/4-6 باغبان امور باغی کشاورزي تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم 2تراشکار یا فرزکار درجه  CNC 0-84/52/1/3برنامه نویس  مکانیک صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پنجم ابتدایی کمک بناي سفت کار 711120300060001 بناي سفت کار معماري صنعت تهران
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 ) 3مشخصات حرفه ها و محل اجراي آزمون استان تهران  (جدول شماره 

 نیاز مطابق استانداردپیش  کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی
 شهرستان محل اجراي آزمون

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 11/28/1/2-6 پرورش دهنده توت فرنگی امور باغی کشاورزي تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره اول متوسطه  ندارد 612320630590001 پرورش دهنده زنبور عسل انامور دام و ماکی کشاورزي تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 1-063-61-6113 پرورش دهنده قارچ دکمه اي امور باغی کشاورزي تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 1-063-62-6113 ده قارچ صدفیپرورش دهن امور باغی کشاورزي تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 12/32/1/2-6 پرورش دهنده گل در فضاي آزاد امور باغی کشاورزي تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 1-060-61-6113 انی در منزلپرورش دهنده گیاهان اپارتم امور باغی کشاورزي تهران

 کشاورزي تهران
امورشیالت و آبزي 

 پروري
 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم ندارد 1312/9/1 پرورش دهنده ماهیان سرد ابی

 کشاورزي تهران
امورشیالت و آبزي 

 پروري
 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم ندارد 1312/16/1 گرم ابی پرورش دهنده ماهیان

 ندارد 311530310010001 پنوماتیک کار صنعتی کنترل وابزار دقیق صنعت تهران

دیپلم ریاضی،دیپلم 
تجربی، دیپلم فنی 

 هنرستان

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران

 اسالم شهر -شهریار  -تهران  پایان دوره راهنمایی ندارد 70/30/2/4-5 * 2 پیرایشگر مردانه درجه مراقبت و زیبایی خدمات تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 722320410150001 تراشکار مکانیک صنعت تهران

 رستانبها-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم تراشکار CNC 722320410130001تراشکار  مکانیک صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم ندارد 00/27/1/3-4 ترخیص کار گمرکات * امور مالی و بازرگانی خدمات تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 63/64/1/4-1 تصویربردار هنرهاي نمایشی فرهنگ و هنر تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان راهنمایی ندارد 723420010010001 کارموتورسیکلتتعمیر صنایع خودرو صنعت تهران

 الکترونیک صنعت تهران
و  LCDتعمیرکار تلویزیون هاي پیشرفته(

 پالسما)
 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم تعمیرکار تلویزیون رنگی 742120030090001

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد  71/13/1/3-8 گرمکن دیواريتعمیر کار اب تاسیسات صنعت تهران

 اسالم شهر -شهریار  -تهران  دیپلم ندارد 742120030070001 تعمیرکار تلفن رومیزي و ارتباطات داخلی الکترونیک صنعت تهران
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 ) 3مشخصات حرفه ها و محل اجراي آزمون استان تهران  (جدول شماره 

 نیاز مطابق استانداردپیش  کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی
 شهرستان محل اجراي آزمون

 تاسیسات صنعت تهران
تعمیرکار دستگاه هاي سرد کننده خانگی و 

 تجاري
 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد  712720090200001

 صنایع خودرو صنعت تهران
تعمیرکار سیسمتهاي تعلیق خودروهاي سبک 

 (جلوبندي ساز)
8-43/23/2/1/8 

تعمیرکاراتومبیلهاي سواري 
 2درجه 

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان راهنمایی ندارد 31/98/2/2-8 2تعمیرکار کمک فنر درجه  خودروصنایع  صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد  41/90/1/2-8 تعمیرکار کولر گازي خودرو صنایع خودرو صنعت تهران

 برق صنعت تهران
، خشک کن و تعمیرکار ماشین هاي لباسشویی

 ظرفشویی
 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 741220050120001

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد  69/30/1/1-9 تعمیرکار مشعل گازي * تاسیسات صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم کلیه رشته ها ندارد 712620090360001 تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی تاسیسات صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان راهنمایی ندارد 1-068-01-7231 تعویض کار روغن خودروهاي سبک صنایع خودرو صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران ن دوره راهنماییپایا ندارد 27/39/1/2-6 تولیدکننده ورمی کمپوست امور باغی کشاورزي تهران

 صنعت تهران
جوشکاري و بازرسی 

 جوش
 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 72/17/2/2-8 * 2جوشکار گاز درجه 

 صنعت تهران
جوشکاري و بازرسی 

 جوش
 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران ایان دوره راهنماییپ ندارد 72/13/1/2-8 (کار و دانش) CO 2جوشکار گاز محافظ 

 صنعت تهران
جوشکاري و بازرسی 

 جوش
 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد SMAW 721220110120001جوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند 

 صنعت تهران
جوشکاري و بازرسی 

 جوش
 SMAW 721220110130001جوشکارمخازن فوالدي با فرایند 

جوشکار سازه هاي فوالدي با 
 SMAWفرآیند 

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم حسابداري عمومی تکمیلی 10/12/2/3-1 #*  2حسابدار صنعتی درجه  امور مالی و بازرگانی خدمات تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 61/37/2/2-1 خوشنویس مقدماتی ( متوسط و خوش ) هنرهاي تجسمی رفرهنگ و هن تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران سوم راهنمایی ندارد 74/93/2/2-8 درب و پنجره ساز پروفیل آهنی صنایع فلزي صنعت تهران
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 ) 3مشخصات حرفه ها و محل اجراي آزمون استان تهران  (جدول شماره 

 نیاز مطابق استانداردپیش  کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی
 شهرستان محل اجراي آزمون

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمائی ندارد 4-001-19-7115 پنجره ساز چوبیدر و  صنایع چوب صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمائی ندارد 752220190020001 درودگر صنایع چوب صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران راهنمایی پایان دوره ندارد 33/51/1/3-8 دریل کار و اره کار * مکانیک صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 1-040-53-2513 # 2درجه ICDLرایانه کار  فناوري اطالعات خدمات تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی  ندارد 51/41/1/1-9 دیوار چینی سنگی * ساختمان صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 815320510100001 راسته دوز صنایع پوشاك خدمات تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمائی ندارد 39/26/2/4-9 رنگ کار چوب(مقدماتی) صنایع چوب خدمات تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 24/13/2/3-1 * 2ریخته گر درجه  يمتالورژ صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 22/11/2/3-6 2زراعت کار درجه امور زراعی کشاورزي تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 1-007-62-6111 زعفران کار امور زراعی کشاورزي تهران

 ساختمان صنعت تهران
و UPVCسازنده و نصاب در و پنجره با پروفیل

 شیشه دوجداره
 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم ندارد 814220290010001

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران اردانیک سرمیزبان رستوران 1-001-59-4224 سرپرست رستوران هتل هتلداري خدمات تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 76/65/2/4-7 2شیرینی پز درجه  خدمات تغذیه اي خدمات تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان راهنمایی ندارد 73/74/2/2-8 * 2صافکار درجه  صنایع خودرو صنعت تهران

 ندارد 32/17/1/4-6 طراح فضاي سبز فناوري محیط زیست خدمات تهران
کاردانی کشاورزي با 
 گرایش تولیدات گیاهی

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم ندارد 311430030020001 طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال الکترونیک صنعت تهران

طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده  نترل وابزار دقیقک صنعت تهران
AVR 

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم ندارد 311430310050001

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی نقشه کشی عمومی ساختمان  21/24/2/2-0 طراحی معماري داخلی معماري صنعت تهران

طراحی مدارات الکترونیک  الکترونیک عتصن تهران
  ELECTRONIC WORKBENCH 

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم 2کارور رایانه درجه  311430030010011
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 ) 3مشخصات حرفه ها و محل اجراي آزمون استان تهران  (جدول شماره 

 نیاز مطابق استانداردپیش  کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی
 شهرستان محل اجراي آزمون

 هارستانب-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم 2کارور رایانه درجه  Pspice 311430030010031طراحی مدارات الکترونیک به کمک  الکترونیک صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 343130830020001 عکاس دیجیتال هنرهاي تجسمی فرهنگ و هنر تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم 2فرزکار درجه  CNC 722320410180001فرز کار  مکانیک صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 722320410200001 فرزکار مکانیک صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمائی  2درودگر درجه  752220190070001 #کابینت ساز چوبی  صنایع چوب صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-المشهراس-تهران دیپلم ندارد 10/18/1/2-4 کارافرین مدیریت  صنایع صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 27/89/1/2-6 کارگر سالن هاي پرورش قارچ دکمه اي امور باغی کشاورزي تهران

 بهارستان-رشهریا-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 22/18/1/2-6 کارگر فضاي سبز فناوري محیط زیست کشاورزي تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی  ندارد 39/55/1/1-8 کانال ساز تهویه ساختمان صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی کشتکار گلخانه هاي خاکی 27/39/1/3-6 کشتکار گلخانه هاي هیدروپونیک امور باغی کشاورزي تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 611220610380001 کشتکار گلخانه هاي خاکی امور باغی کشاورزي تهران

 فرهنگ و هنر تهران

صنایع دستی (چوب، فلز، 
سفال، چاپ، سنگ 

 ،شیشه ، چرم)

 بهارستان-هریارش-اسالمشهر-تهران پایان دوره ابتدائی ندارد 1-001-77-7123 گچبر سنتی

 71/22/1/3-8 لوله کش گاز خانگی و تجاري تاسیسات صنعت تهران
کمک لوله کشی گاز خانگی و 

 تجاري
 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره ابتدایی 

 تاسیسات صنعت تهران
لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي 

 * 2اب گرم درجه
 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران ه ابتداییپایان دور ندارد  8-71/14/2/2

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد  71/08/2/3-8 * 2لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی درجه  تاسیسات صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران راهنماییپایان دوره  ندارد  712620090110001 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی تاسیسات صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 34/37/2/2-8 * 2ماشین ابزار کار درجه  مکانیک صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم ندارد 33/29/2/2-0 2متصدي متره و براورد درجه  ساختمان صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم  ندارد 41/39/1/2-4 متصدي معامالت امالك ساختمان صنعت تهران
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 ) 3مشخصات حرفه ها و محل اجراي آزمون استان تهران  (جدول شماره 

 نیاز مطابق استانداردپیش  کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی
 شهرستان محل اجراي آزمون

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمائی  2درودگر درجه  11/10/1/1-8 مونتاژ کار مصنوعات چوبی صنایع چوب صنعت تهران

 تاسیسات صنعت تهران
لرهاي گازي پنجره اي نصاب وتعمیرکار کو

 واسپیلت
 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد  712620090230001

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان راهنمایی ندارد 39/64/2/2-9 * 2نقاش خودرو درجه صنایع خودرو صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد 1-056-83-2651 نقاش رنگ وروغن هنرهاي تجسمی فرهنگ و هنر تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم ندارد 32/18/1/3-0 نقشه خوان صنعتی مکانیک صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران اول متوسطهپایان دوره  ندارد 1-078-83-2651 نقاش شیشه هاي تزیینی ( ویتراي ) هنرهاي تجسمی فرهنگ و هنر تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره اول متوسطه ندارد 1-078-83-2651 نقاش شیشه هاي تزیینی ( ویتراي ) هنرهاي تجسمی فرهنگ و هنر تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره اول متوسطه ندارد 1-077-83-2651 نقاشی روي سنگ با رنگ روغن هنرهاي تجسمی فرهنگ و هنر تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی ندارد  32/54/2/4-0 نقشه کش عمومی ساختمان معماري صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران دیپلم  نقشه کشی عمومی ساختمان  32/56/1/1-0 نقشه کشی سازه ساختمان صنعت تهران

 بهارستان-شهریار-اسالمشهر-تهران پایان دوره راهنمایی نقشه کشی عمومی ساختمان  32/54/1/5-0 نقشه کشی معماري معماري صنعت تهران

 

 ) 4(جدول شماره  1396نشانی محل برگزاري آزمون ادواري استان تهران ـ در سال 

 پیش شماره تلفن نشانی محل برگزاري آزمون یرشجنسیت پذ نام مرکز نام شهر نام استان ردیف

 دومنظوره مجتمع سنجش وآموزش شهید مروتی تهران تهران 1
میدان بهمن خ دشت آزادگان جنوبی خ شهید میرفتاح فاطمی پشت پارك سردار جنگل روبه روي 

 بیمارستان امیرالمومنین
55346728 21 

 21 56340519 خ زرافشان بعد از پارك شهید ندائی  اسالمشهر دومنظوره اسالمشهر اسالمشهر تهران 2

 21 65552050 شهرك اندیشه فاز سه خ توحید انتهاي خ شاهد(شهرك صدف) دومنظوره اندیشه شهریار تهران 3

 21 567735602 نسیم شهر میدان شهید رجایی کوچه سبحان (مرکز خریدبهارستان) دومنظوره 28مرکز بهارستان تهران 4
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 ) 3مشخصات حرفه ها و محل اجراي آزمون استان خراسان جنوبی  (جدول شماره 

 

 حداقل مدرك تحصیلی پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان

شهرستان 
محل اجراي 

 آزمون

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی 2یا تراشکار درجه  2رزکار درجه ف 35/39/1/3-8 ابزار تیز کن ( صنایع ) * مکانیک صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   دیپلم 2نازکدوززنانه درجه  753220510020001 الگو ساز لباس به روش حجمی صنایع پوشاك خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی 2نازکدوززنانه درجه  753220510030001 الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزي ) صنایع پوشاك خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی نازکدوزمردانه 753220510050001 الگوساز و برشکار لباس مردانه صنایع پوشاك خدمات خراسان جنوبی

 ند  بیرج دیپلم متوسطه ندارد 70/35/1/2-5 #آرایشگر ناخن  مراقبت و زیبایی خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 70/23/1/3-5 #آرایش و پیرایش زنانه  مراقبت و زیبایی خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 70/34/1/1-5 #آرایشگر موي زنانه  مراقبت و زیبایی خدمات خراسان جنوبی

 512020670050001 آشپز  خدمات تغذیه اي خدمات خراسان جنوبی
کنترل بهداشت و ایمنی در واحد غذا 

 و نوشیدنی 
 بیرجند   پایان دوره راهنمایی

 ندارد 721220110180001 بازرس فنی جوش جوشکاري و بازرسی جوش صنعت خراسان جنوبی

فوق دیپلم تکنولوژي 
جوشکاري،بازرسی 

جوش،متالورژي،صنایع 
 فلزي،ساخت و تولید 

 بیرجند  

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 741120050010001 برقکار ساختمان برق صنعت بیخراسان جنو

 بیرجند   سوم راهنمایی ندارد 741220050010001 برقکار صنعتی  برق صنعت خراسان جنوبی

 ندارد 532220490010001 اجتماعی خانواده-برنامه ریز امور اقتصادي  خدمات آموزشی خدمات خراسان جنوبی
ایان دوره متوسطه پ

 اول(پایان دوره راهنمایی)
 بیرجند  

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 753420510010001 پرده دوز صنایع پوشاك خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 70/32/1/1-5 #پیرایشگر ابرو و صورت زنانه *  مراقبت و زیبایی خدمات خراسان جنوبی
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 ) 3مشخصات حرفه ها و محل اجراي آزمون استان خراسان جنوبی  (جدول شماره 

 

 حداقل مدرك تحصیلی پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان

شهرستان 
محل اجراي 

 آزمون

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 70/31/1/2-5 #پیرایشگر موي زنانه  مراقبت و زیبایی خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 63/64/1/4-1 تصویربردار هنرهاي نمایشی فرهنگ و هنر خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان راهنمایی ندارد 723120010020001 ري بنزینیتعمیرکاراتومبیلهاي سوا صنایع خودرو صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 741220050100001 تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده برق صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   ییپایان راهنما ندارد 741220010010001 تعمیرکار برق خودرو صنایع خودرو صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد  71/13/1/3-8 تعمیر کار ابگرمکن دیواري تاسیسات صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 742120030190001 تعمیرکار تلفن همراه الکترونیک صنعت خراسان جنوبی

 تاسیسات صنعت خراسان جنوبی
اي سرد کننده خانگی و تعمیرکار دستگاه ه

 تجاري
 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد  712720090200001

 3512/40 تعمیرکار عمومی رایانه شخصی فناوري اطالعات خدمات خراسان جنوبی
یا  2درجه  ICDLرایانه کار 

 کارورعمومی رایانه شخصی
 بیرجند   پایان دوره راهنمایی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد  41/80/1/1-8 میرکار کولر ابی (کار و دانش)تع تاسیسات صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 741220050040001 تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی برق صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   راهنمایی پایان دوره ندارد  69/30/1/1-9 تعمیرکار مشعل گازي * تاسیسات صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   دیپلم کلیه رشته ها ندارد 712620090360001 تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی تاسیسات صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 1-002-81-7318 تکه دوز با دست صنایع دستی (دوخت هاي سنتی) فرهنگ و هنر خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 95/69/2/3-7 تکه دوزي با چرخ * صنایع دستی (دوخت هاي سنتی) فرهنگ و هنر خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 72/17/2/2-8 * 2جوشکار گاز درجه  جوشکاري و بازرسی جوش صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 72/13/1/2-8 (کار و دانش) CO 2ر گاز محافظ جوشکا جوشکاري و بازرسی جوش صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   دیپلم ندارد 39/34/1/4-3 #حسابدار حقوق و دستمزد *  امور مالی و بازرگانی خدمات خراسان جنوبی
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 ) 3مشخصات حرفه ها و محل اجراي آزمون استان خراسان جنوبی  (جدول شماره 

 

 حداقل مدرك تحصیلی پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان

شهرستان 
محل اجراي 

 آزمون

 بیرجند   دیپلم سابداري عمومی تکمیلیح 10/12/2/3-1 #*  2حسابدار صنعتی درجه  امور مالی و بازرگانی خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 1-001-45-2411 #حسابدار(عمومی مقدماتی)  امور مالی و بازرگانی خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   اییپایان دوره راهنم 2نازکدوززنانه درجه  753120510300001 #خیاط لباس شب و عروس صنایع پوشاك خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمائی ندارد 752220190020001 درودگر صنایع چوب صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 33/51/1/3-8 دریل کار و اره کار * مکانیک صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 1-040-53-2513 # 2درجه ICDLرایانه کار  فناوري اطالعات خدمات خراسان جنوبی

 صنایع پوشاك خدمات خراسان جنوبی
دوزنده پیراهن شومیز مردانه ، زنانه،و لباس 

 راحتی
 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 753120510030001

 بیرجند   ماییپایان دوره راهن ندارد 815320510100001 راسته دوز صنایع پوشاك خدمات خراسان جنوبی

 ICDL2 10/18/1/5-1 رایانه کار حسابداري مالی (کار و دانش) امور مالی و بازرگانی خدمات خراسان جنوبی
دیپلم حسابداري، اقتصاد 

 ،بازرگانی، امور مالی
 بیرجند  

 بیرجند   دیپلم ندارد 753120510060001 شلوار دوز صنایع پوشاك خدمات خراسان جنوبی

 E-Citizen* ( 3-42/24/1/5/2شهروند الکترونیکی ( فناوري اطالعات خدمات خراسان جنوبی
توانایی کار با دستگاه هاي ورودي و 

 خروجی
 بیرجند   پایان دوره راهنمایی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 76/65/2/4-7 2شیرینی پز درجه  خدمات تغذیه اي خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی 2نازکدوززنانه  درجه  753120510200001 ضخیم دوز زنانه صنایع پوشاك خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی نازکدوزمردانه 753120510210001 ضخیم دوز مردانه صنایع پوشاك خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   دیپلم 2زکار درجه فر CNC 722320410180001فرز کار  مکانیک صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 722320410200001 فرزکار مکانیک صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 70/33/1/2-5 #کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه  مراقبت و زیبایی خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی  توانایی کار با دستگاه هاي ورودي و خروجی 42/24/1/0/3-3 #کاربر رایانه (کار و دانش)  اطالعات فناوري خدمات خراسان جنوبی
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 ) 3مشخصات حرفه ها و محل اجراي آزمون استان خراسان جنوبی  (جدول شماره 

 

 حداقل مدرك تحصیلی پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان

شهرستان 
محل اجراي 

 آزمون

 بیرجند   راهنمایی پایان دوره  گذراندن دوره کاربر رایانه یا اپراتور کامپیوتر  413220531040001 #کاربر نرم افزار اداري *  فناوري اطالعات خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   دیپلم ندارد PLC 313930310040001کارور  کنترل وابزار دقیق صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 2511/12 کارور عمومی رایانه شخصی اوري اطالعاتفن خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 731820750190001 فگلیم با صنایع دستی(بافت) فرهنگ و هنر خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد  71/08/2/3-8 * 2لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی درجه  تاسیسات صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   وره راهنماییپایان د ندارد  712620090110001 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی تاسیسات صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 753120510050001 مانتو دوز صنایع پوشاك خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 70/36/1/2-5 #متعادل ساز چهره زنانه (آرایش صورت)  مراقبت و زیبایی خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   کاردانی ندارد 19/11/1/3-2 مدیر اموزشگاه ازاد فنی و حرفه اي دمات آموزشیخ خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   فوق دیپلم ندارد 1-002-47-3257 مشاور مهارت هاي سبک زندگی سالم بهداشت و ایمنی خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 95/68/1/3-7 پولک و منجوق دوزمهره هاي تزیینی و  صنایع دستی (دوخت هاي سنتی) فرهنگ و هنر خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 741220050030001 مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق برق صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   ییپایان دوره راهنما ندارد 753120510010001 #نازك دوز زنانه  صنایع پوشاك خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد 753120510230001 نازك دوز مردانه صنایع پوشاك خدمات خراسان جنوبی

 بیرجند   سوم راهنمایی ندارد 73/14/2/2-8 ورقکار ( نازك کار ) صنایع فلزي صنعت خراسان جنوبی

 بیرجند   پایان دوره راهنمایی ندارد  32/54/2/4-0 نقشه کش عمومی ساختمان معماري صنعت خراسان جنوبی
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 )4(جدول شماره 1396نشانی محل برگزاري آزمون ادواري استان خراسان جنوبی ـ در سال 

 پیش شماره تلفن نشانی محل برگزاري آزمون جنسیت پذیرش نام مرکز نام شهر نام استان ردیف

 56 32213694 مرکز سنجش -بلوار شهداي عبادي اداره کل فنی و حرفه اي خراسان جنوبی  -د بیرجن دو منظوره مرکز سنجش بیرجند خراسان جنوبی 1
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 ) 3مشخصات حرفه ها و محل اجراي آزمون استان خراسان رضوي  (جدول شماره 

 پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی
 حل اجراي آزمونشهرستان م

 مشهد -سبزوار  پایان دوره راهنمایی ندارد 70/23/1/3-5 #آرایش و پیرایش زنانه  مراقبت و زیبایی خدمات خراسان رضوي

 مشهد فوق دیپلم مکانیک ندارد 49/81/1/1-9 باز بینی فنی ماشین االت حمل ونقل زمینی صنعت خراسان رضوي

 مشهد -گناباد  -کاشمر  -سبزوار  پایان دوره راهنمایی ندارد 741120050010001 انبرقکار ساختم برق صنعت خراسان رضوي

 مشهد -گناباد  -کاشمر  سوم راهنمایی ندارد 741220050010001 برقکار صنعتی  برق صنعت خراسان رضوي

 مشهد پایان دوره راهنمایی ندارد 722320410150001 تراشکار مکانیک صنعت خراسان رضوي

 مشهد پایان دوره راهنمایی ندارد 63/64/1/4-1 تصویربردار هنرهاي نمایشی فرهنگ و هنر رضوي خراسان

 پایان راهنمایی ندارد 723120010020001 تعمیرکاراتومبیلهاي سواري بنزینی صنایع خودرو صنعت خراسان رضوي
 -مشهد  -کاشمر   -سبزوار 

 نیشابور

 پایان راهنمایی ندارد 741220010010001 برق خودرو تعمیرکار صنایع خودرو صنعت خراسان رضوي
 -مشهد  -کاشمر   -سبزوار 

 نیشابور

 مشهد -تربت جام  پایان دوره راهنمایی ندارد  71/13/1/3-8 تعمیر کار ابگرمکن دیواري تاسیسات صنعت خراسان رضوي

 مشهد -کاشمر  پایان دوره راهنمایی ندارد 742120030190001 تعمیرکار تلفن همراه الکترونیک صنعت خراسان رضوي

 سبزوار پایان دوره راهنمایی ندارد 741220050040001 تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی برق صنعت خراسان رضوي

 مشهد -سبزوار  -تربت جام  دیپلم ندارد 39/34/1/4-3 #حسابدار حقوق و دستمزد *  امور مالی و بازرگانی خدمات خراسان رضوي

 دیپلم حسابداري عمومی تکمیلی 10/12/2/3-1 #*  2حسابدار صنعتی درجه  امور مالی و بازرگانی خدمات رضويخراسان 
  -کاشمر  -سبزوار  -تربت جام 

 مشهد

 پایان دوره راهنمایی حسابدار عمومی مقدماتی 10/15/1/3/1-1 #حسابدار عمومی تکمیلی *  امور مالی و بازرگانی خدمات خراسان رضوي
 -کاشمر-سبزوار -جام تربت

 مشهد -گناباد

 پایان دوره راهنمایی ندارد 1-001-45-2411 #حسابدار(عمومی مقدماتی)  امور مالی و بازرگانی خدمات خراسان رضوي
 -کاشمر-سبزوار -تربت جام

 مشهد -گناباد

 نیشابور -مشهد  -ار سبزو پایان دوره راهنمائی ندارد 752220190020001 درودگر صنایع چوب صنعت خراسان رضوي

 نیشابور -مشهد -سبزوار -تربت جام پایان دوره راهنمایی ندارد 33/51/1/3-8 دریل کار و اره کار * مکانیک صنعت خراسان رضوي
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 ) 3مشخصات حرفه ها و محل اجراي آزمون استان خراسان رضوي  (جدول شماره 

 پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی
 حل اجراي آزمونشهرستان م

 پایان دوره راهنمایی ندارد 1-040-53-2513 # 2درجه ICDLرایانه کار  فناوري اطالعات خدمات خراسان رضوي
 -گناباد -کاشمر-سبزوار -تربت جام

 مشهد

 مشهد پایان دوره ابتدایی ندارد 731820280040001 دوزنده کیف چرمی با دست صنایع چرم وپوست و خز صنعت خراسان رضوي

 ICDL2 10/18/1/5-1 رایانه کار حسابداري مالی (کار و دانش) امور مالی و بازرگانی خدمات خراسان رضوي
دیپلم حسابداري، اقتصاد 

 ر مالی،بازرگانی، امو
 -کاشمر  -سبزوار  -تربت جام 

 مشهد

 مشهد دیپلم ندارد 32/37/1/2-5 سرپرست رستوران هتلداري خدمات خراسان رضوي

 مشهد دیپلم ندارد 753120510060001 شلوار دوز صنایع پوشاك خدمات خراسان رضوي

 E-Citizen* ( 3-42/24/1/5/2شهروند الکترونیکی ( فناوري اطالعات خدمات خراسان رضوي
توانایی کار با دستگاه هاي 

 ورودي و خروجی
 مشهد -تربت جام  پایان دوره راهنمایی

 76/67/1/1-7 شیرینی پز شیرینی هاي خشک (کار و دانش) خدمات تغذیه اي خدمات خراسان رضوي
کنترل بهداشت و ایمنی در 

 واحد غذا و نوشیدنی 
 مشهد پایان دوره راهنمایی

 مشهد پایان دوره راهنمایی ندارد 63/17/1/3-1 عکاس عمومی(انالوگ) هنرهاي تجسمی و هنر فرهنگ خراسان رضوي

 نیشابور -مشهد  -سبزوار  پایان دوره راهنمائی  2درودگر درجه  752220190070001 کابینت ساز چوبی صنایع چوب صنعت خراسان رضوي

 42/24/1/0/3-3 #انش) کاربر رایانه (کار و د فناوري اطالعات خدمات خراسان رضوي
توانایی کار با دستگاه هاي 

 ورودي و خروجی
 مشهد -گناباد  -کاشمر  -سبزوار  پایان دوره راهنمایی 

 413220531040001 #کاربر نرم افزار اداري *  فناوري اطالعات خدمات خراسان رضوي
گذراندن دوره کاربر رایانه یا 

 اپراتور کامپیوتر 
 مشهد -کاشمر  پایان دوره راهنمایی 

 مشهد دیپلم ندارد PLC 313930310040001کارور  کنترل وابزار دقیق صنعت خراسان رضوي

 مشهد -گناباد  -تربت جام  پایان دوره ابتدایی  کمک لوله کشی گاز خانگی و تجاري 71/22/1/3-8 لوله کش گاز خانگی و تجاري تاسیسات صنعت خراسان رضوي

 مشهد پایان دوره راهنمایی ندارد 753120510050001 مانتو دوز ع پوشاكصنای خدمات خراسان رضوي

 مشهد -تربت جام  پایان دوره راهنمایی ندارد 741220050030001 مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق برق صنعت خراسان رضوي

 سبزوار -مشهد  راهنماییپایان دوره  ندارد 753120510010001 #نازك دوز زنانه  صنایع پوشاك خدمات خراسان رضوي

 مشهد پایان دوره راهنمایی ندارد 753120510230001 نازك دوز مردانه صنایع پوشاك خدمات خراسان رضوي
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 ) 3مشخصات حرفه ها و محل اجراي آزمون استان خراسان رضوي  (جدول شماره 

 پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی
 حل اجراي آزمونشهرستان م

 مشهد -گناباد  -سبزوار  پایان دوره راهنمایی ندارد  32/54/2/4-0 نقشه کش عمومی ساختمان معماري صنعت خراسان رضوي

 مشهد -گناباد  دیپلم   نقشه کشی عمومی ساختمان 32/56/1/1-0 کشی سازه نقشه ساختمان صنعت خراسان رضوي

 مشهد پایان دوره راهنمایی نقشه کشی عمومی ساختمان  32/54/1/5-0 نقشه کشی معماري معماري صنعت خراسان رضوي

 
 

 )4(جدول شماره 1396سال  در نشانی محل برگزاري آزمون ادواري استان خراسان رضوي ـ 

 پیش شماره تلفن نشانی محل برگزاري آزمون جنسیت پذیرش نام مرکز نام شهر نام استان ردیف

 51 52523595 مرکز آموزش فنی و حرفه اي تربت جام - 10نبش آزادي  -انتهاي خیابان آزادگان  دو منظوره تربت جام 20مرکز شماره  تربت جام خراسان رضوي 1

 51 44413800 روبروي دانشگاه تربیت معلم -توحید شهر  دو منظوره سبزوار 13مرکز شماره  سبزوار خراسان رضوي 2

 51 35241001 نبش تقاطع دوم - 39مجیدیه  -بلوار مجیدیه  -میدان هفت آذر  -بلوار میثاق  -الهیه  -قاسم آباد  دو منظوره مرکز سنجش ثامن مشهد مشهد خراسان رضوي 3

 51 55250640 مرکز آموزش فنی و حرفه اي کاشمر -باالتر از دانشگاه پیام نور -بلوار سید مرتضی  دو منظوره اشمرک 17مرکز شماره  کاشمر خراسان رضوي 4

 51 57287811 مرکز آموزش دیزل شرق کشور - 20حافظ  -خیابان حافظ  دو منظوره گناباد 36مرکز شماره  گناباد خراسان رضوي 5

 51 42610291 ضلع جنوبی استادیوم ورزشی انقالب -بلوار جانباز  -شهرك بهداري  دو منظوره یشابورن 10مرکز شماره  نیشابور خراسان رضوي 6
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 ) 3مشخصات حرفه ها و محل اجراي آزمون استان خراسان شمالی  (جدول شماره 

 صیلیحداقل مدرك تح پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
شهرستان محل 
 اجراي آزمون

 35/39/1/3-8 ابزار تیز کن ( صنایع ) * مکانیک صنعت خراسان شمالی
یا تراشکار درجه  2فرزکار درجه 

2 
 بجنورد پایان دوره راهنمایی

 بجنورد پایان دوره راهنمایی ندارد 741120050010001 برقکار ساختمان برق صنعت خراسان شمالی

 بجنورد سوم راهنمایی ندارد 741220050010001 برقکار صنعتی  برق صنعت خراسان شمالی

 ندارد 532220490010001 اجتماعی خانواده-برنامه ریز امور اقتصادي  خدمات آموزشی خدمات خراسان شمالی
پایان دوره متوسطه اول(پایان 

 دوره راهنمایی)
 جاجرم -بجنورد 

 بجنورد پایان دوره راهنمایی ندارد 722320410150001 تراشکار مکانیک صنعت خراسان شمالی

 بجنورد پایان دوره راهنمایی ندارد 63/64/1/4-1 تصویربردار هنرهاي نمایشی فرهنگ و هنر خراسان شمالی

 شیروان پایان راهنمایی ندارد 741220010010001 تعمیرکار برق خودرو صنایع خودرو صنعت خراسان شمالی

 اسفراین پایان دوره راهنمایی ندارد  71/13/1/3-8 تعمیر کار ابگرمکن دیواري اتتاسیس صنعت خراسان شمالی

 اسفراین پایان دوره راهنمایی ندارد  712720090200001 تعمیرکار دستگاه هاي سرد کننده خانگی و تجاري تاسیسات صنعت خراسان شمالی

 اسفراین پایان دوره راهنمایی ندارد  41/80/1/1-8 تعمیرکار کولر ابی (کار و دانش) تاسیسات صنعت خراسان شمالی

 اسفراین دیپلم کلیه رشته ها ندارد 712620090360001 تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی تاسیسات صنعت خراسان شمالی

 صنعت خراسان شمالی
جوشکاري و بازرسی 

 جوش
 بجنورد دوره راهنماییپایان  ندارد SMAW 721220110120001جوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند 

 بجنورد دیپلم ندارد 39/34/1/4-3 #حسابدار حقوق و دستمزد *  امور مالی و بازرگانی خدمات خراسان شمالی

 بجنورد پایان دوره راهنمایی ندارد 1-001-45-2411 #حسابدار(عمومی مقدماتی)  امور مالی و بازرگانی خدمات خراسان شمالی

 بجنورد پایان دوره راهنمائی ندارد 752220190020001 درودگر چوب صنایع صنعت خراسان شمالی

 بجنورد پایان دوره راهنمایی ندارد 33/51/1/3-8 دریل کار و اره کار * مکانیک صنعت خراسان شمالی

 ردبجنو پایان دوره راهنمایی ندارد 1-040-53-2513 # 2درجه ICDLرایانه کار  فناوري اطالعات خدمات خراسان شمالی

 بجنورد پایان دوره راهنمایی ندارد 722320410200001 فرزکار مکانیک صنعت خراسان شمالی

 بجنورد پایان دوره راهنمائی  2درودگر درجه  752220190070001 کابینت ساز چوبی صنایع چوب صنعت خراسان شمالی
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 ) 3مشخصات حرفه ها و محل اجراي آزمون استان خراسان شمالی  (جدول شماره 

 صیلیحداقل مدرك تح پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
شهرستان محل 
 اجراي آزمون

 بجنورد پایان دوره راهنمایی استانداردکارگرپیشکار 7512/3/1 کارگر خمیرگیر و چانه گیر بربري صنایع غذایی کشاورزي خراسان شمالی

 پایان دوره راهنمایی ندارد 2511/12 کارور عمومی رایانه شخصی اوري اطالعاتفن خدمات خراسان شمالی
 -شیروان  -بجنورد

 جاجرم -اسفراین 

 بجنورد کاردانی ندارد 19/11/1/3-2 مدیر اموزشگاه ازاد فنی و حرفه اي خدمات آموزشی خدمات خراسان شمالی

 بجنورد فوق دیپلم ندارد 1-002-47-3257 مشاور مهارت هاي سبک زندگی سالم بهداشت و ایمنی خدمات خراسان شمالی

 بجنورد پایان دوره راهنمایی ندارد 741220050030001 مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق برق صنعت خراسان شمالی

 بجنورد دیپلم ندارد 76/23/1/1-7 نانواي نان سنتی بربري * غذایی صنایع کشاورزي خراسان شمالی

 شیروان -بجنورد  دیپلم  نقشه کشی عمومی ساختمان  32/56/1/1-0 نقشه کشی سازه ساختمان صنعت خراسان شمالی

 شیروان -بجنورد  دیپلم ندارد 32/12/2/3-0 * 2نقشه کشی صنعتی درجه  مکانیک صنعت خراسان شمالی

 

 )4(جدول شماره 1396سال  در نشانی محل برگزاري آزمون ادواري استان خراسان شمالی ـ 

 پیش شماره تلفن نشانی محل برگزاري آزمون جنسیت پذیرش نام مرکز نام شهر نام استان ردیف

 58 32260951-32260978 اريجنب پارك موتوري شهرد -سی ودو متري شهدا  دو منظوره مرکز شماره یک بجنورد بجنورد خراسان شمالی 1

 58 2-32413981 انتهاي کوچه -کوچه مهارت  -هفده شهریور شمالی  دو منظوره مرکز شماره دو بجنورد بجنورد خراسان شمالی 2

 58 1-36244500 بلوار مهارت -انتهاي خیابان دانشگاه  دو منظوره مرکز برادران شیروان شیروان خراسان شمالی 3

 58 39-37266437 جنب اداره هواشناسی-خیابان دامپزشکی  -روبروي شرکت نفت  -بلوار آزادگان  دو منظوره مرکز دومنظوره اسفراین اسفراین خراسان شمالی 4

 58 33227444 جنب ناحیه سپاه -بلوار امام رضا (ع)  دو منظوره مرکز برادران جاجرم جاجرم خراسان شمالی 5
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 ) 3آزمون استان سمنان  (جدول شماره  مشخصات حرفه ها و محل اجراي

 کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
پیش نیاز مطابق 

 استاندارد
 شهرستان محل اجراي آزمون حداقل مدرك تحصیلی

 35/39/1/3-8 ابزار تیز کن ( صنایع ) * مکانیک صنعت سمنان
یا  2فرزکار درجه 

 2تراشکار درجه 
 سمنان -شاهرود-دامغان نماییپایان دوره راه

 سمنان-شاهرود-دامغان فوق دیپلم برق ندارد 42/40/1/3-8 ابزار دقیق کار کنترل وابزار دقیق صنعت سمنان

 شاهرود-میامی-دامغان-سمنان پایان دوره راهنمایی ندارد 70/23/1/3-5 #آرایش و پیرایش زنانه  مراقبت و زیبایی خدمات سمنان

 512020670050001 آشپز  ات تغذیه ايخدم خدمات سمنان

کنترل بهداشت و 
ایمنی در واحد غذا و 

 نوشیدنی 

 سمنان-شاهرود-میامی-دامغان پایان دوره راهنمایی

 سمنان-شاهرود -میامی-دامغان سوم راهنمایی ندارد 741220050010001 برقکار صنعتی  برق صنعت سمنان

 سمنان-شاهرود -میامی-دامغان پایان دوره راهنمایی ندارد 741120050010001 برقکار ساختمان برق صنعت سمنان

 ندارد 532220490010001 اجتماعی خانواده-برنامه ریز امور اقتصادي  خدمات آموزشی خدمات سمنان
پایان دوره متوسطه 

 اول(پایان دوره راهنمایی)
 میامی-دامغان

 سمنان-شاهرود -میامی-دامغان پایان دوره راهنمایی ندارد 70/30/2/4-5 #*  2پیرایشگر مردانه درجه  مراقبت و زیبایی خدمات سمنان

 سمنان-شاهرود -دامغان پایان دوره راهنمایی ندارد 722320410150001 تراشکار مکانیک صنعت سمنان

 سمنان-رودشاه-میامی-دامغان پایان راهنمایی ندارد 741220010010001 تعمیرکار برق خودرو صنایع خودرو صنعت سمنان

 شاهرود-میامی-دامغان پایان راهنمایی ندارد 723420010010001 تعمیرکارموتورسیکلت صنایع خودرو صنعت سمنان

 شاهرود-میامی-دامغان پایان دوره راهنمایی ندارد 741220050100001 تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده برق صنعت سمنان

 سمنان-شاهرود-میامی-دامغان پایان راهنمایی ندارد 723120010020001 میرکاراتومبیلهاي سواري بنزینیتع صنایع خودرو صنعت سمنان

 سمنان-شاهرود-میامی-دامغان پایان دوره راهنمایی ندارد  71/13/1/3-8 تعمیر کار ابگرمکن دیواري تاسیسات صنعت سمنان

 شاهرود-میامی-دامغان پایان دوره راهنمایی ندارد 71/12/1/2-8 تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي * تاسیسات صنعت سمنان

 شاهرود-میامی-دامغان پایان دوره راهنمایی ندارد  712720090200001 تعمیرکار دستگاه هاي سرد کننده خانگی و تجاري تاسیسات صنعت سمنان

 میامی وره راهنماییپایان د ندارد  41/80/1/1-8 تعمیرکار کولر ابی (کار و دانش) تاسیسات صنعت سمنان
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 ) 3آزمون استان سمنان  (جدول شماره  مشخصات حرفه ها و محل اجراي

 کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
پیش نیاز مطابق 

 استاندارد
 شهرستان محل اجراي آزمون حداقل مدرك تحصیلی

 شاهرود-میامی-دامغان-سمنان پایان دوره راهنمایی ندارد 741220050040001 تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی برق صنعت سمنان

 سمنان-شاهرود-میامی-دامغان پایان راهنمایی ندارد 723120010070001 تون اپ (تنظیم کارموتور) صنایع خودرو صنعت سمنان

 صنعت سمنان
شکاري و بازرسی جو

 جوش
 سمنان-شاهرود-میامی-دامغان پایان دوره راهنمایی ندارد SMAW 721220110120001جوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند 

 شاهرود-میامی-دامغان-سمنان  پایان دوره راهنمایی ندارد 1-001-45-2411 #حسابدار(عمومی مقدماتی)  امور مالی و بازرگانی خدمات سمنان

 شاهرود-میامی-دامغان-سمنان  سوم راهنمایی ندارد 74/93/2/2-8 درب و پنجره ساز پروفیل آهنی صنایع فلزي صنعت سمنان

 سمنان-شاهرود-میامی-دامغان پایان دوره راهنمائی ندارد 752220190020001 درودگر صنایع چوب صنعت سمنان

 سمنان-شاهرود-میامی-دامغان پایان دوره راهنمایی دندار 33/51/1/3-8 دریل کار و اره کار * مکانیک صنعت سمنان

 شاهرود-میامی-سمنان -دامغان  پایان دوره راهنمایی ندارد 1-040-53-2513 # 2درجه ICDLرایانه کار  فناوري اطالعات خدمات سمنان

 سمنان-شاهرود -میامی-دامغان دیپلم ندارد 1-012-49-2351 روش ها و فنون تدریس (پداگوژي) خدمات آموزشی خدمات سمنان

 سمنان--میامی پایان دوره راهنمایی ندارد 76/65/2/4-7 2شیرینی پز درجه  خدمات تغذیه اي خدمات سمنان

 شاهرود -سمنان-میامی-دامغان  پایان دوره راهنمایی ندارد 343130830020001 عکاس دیجیتال هنرهاي تجسمی فرهنگ و هنر سمنان

 سمنان-شاهرود-میامی-دامغان پایان دوره راهنمایی ندارد 722320410200001 رفرزکا مکانیک صنعت سمنان

 فرهنگ و هنر سمنان

صنایع دستی (چوب، 
فلز، سفال، چاپ، سنگ 

 ،شیشه ، چرم)

 شاهرود پایان دوره راهنمایی ندارد 29/94/2/2-7 2قلم زن درجه 

 سمنان-شاهرود-میامی-دامغان پایان دوره راهنمائی  2گر درجه درود 752220190070001 کابینت ساز چوبی صنایع چوب صنعت سمنان

 42/24/1/0/3-3 #کاربر رایانه (کار و دانش)  فناوري اطالعات خدمات سمنان

توانایی کار با دستگاه 
هاي ورودي و 

 خروجی

 شاهرود-میامی-دامغان-سمنان پایان دوره راهنمایی 

 سمنان-شاهرود-میامی-دامغان دیپلم ندارد PLC 313930310040001کارور  کنترل وابزار دقیق صنعت سمنان

 شاهرود-میامی-سمنان -دامغان   پایان دوره راهنمایی ندارد 2511/12 کارور عمومی رایانه شخصی اوري اطالعاتفن خدمات سمنان
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 ) 3آزمون استان سمنان  (جدول شماره  مشخصات حرفه ها و محل اجراي

 کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
پیش نیاز مطابق 

 استاندارد
 شهرستان محل اجراي آزمون حداقل مدرك تحصیلی

 71/22/1/3-8 لوله کش گاز خانگی و تجاري تاسیسات صنعت سمنان
کمک لوله کشی گاز 

 خانگی و تجاري
 سمنان-شاهرود-میامی-دامغان پایان دوره ابتدایی 

 تاسیسات صنعت سمنان
لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي اب گرم 

 * 2درجه
 شاهرود-میامی-دامغان پایان دوره ابتدایی ندارد  8-71/14/2/2

 سمنان-شاهرود-میامی-دامغان دوره راهنماییپایان  ندارد  712620090110001 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی تاسیسات صنعت سمنان

 شاهرود-میامی-دامغان-سمنان  دیپلم ندارد 39/28/1/2-1 متصدي ازمون و استانداردها خدمات آموزشی خدمات سمنان

 سمنان-شاهرود-میامی-دامغان کاردانی ندارد 19/11/1/3-2 مدیر اموزشگاه ازاد فنی و حرفه اي خدمات آموزشی خدمات سمنان

 دامغان-میامی فوق دیپلم ندارد 1-002-47-3257 مشاور مهارت هاي سبک زندگی سالم بهداشت و ایمنی خدمات منانس

 شاهرود-میامی-دامغان پایان دوره راهنمایی ندارد 49/57/1/2-8 #مکانیک تراکتور و تیلر *  ماشین آالت کشاورزي کشاورزي سمنان

 سمنان-میامی-دامغان پایان دوره راهنمایی ندارد 741220050030001 هاي برقمونتاژکار و نصاب تابلو برق صنعت سمنان

 سمنان-شاهرود-میامی-دامغان پایان دوره راهنمایی ندارد 753120510010001 #نازك دوز زنانه  صنایع پوشاك خدمات سمنان

 سمنان پایان دوره راهنمایی ندارد  712620090230001 نصاب وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي واسپیلت تاسیسات صنعت سمنان

 سمنان-شاهرود-میامی-دامغان  پایان راهنمایی ندارد 39/64/2/2-9 * 2نقاش خودرو درجه صنایع خودرو صنعت سمنان

 شاهرود-میامی-دامغان  پایان دوره راهنمایی ندارد  32/54/2/4-0 نقشه کش عمومی ساختمان معماري صنعت سمنان

 

 

 )4(جدول شماره 1396سال  در زاري آزمون ادواري استان سمنان ـ شانی محل برگن

 پیش شماره تلفن نشانی محل برگزاري آزمون جنسیت پذیرش نام مرکز نام شهر نام استان ردیف

 23 33463119 هرانمرکز آموزش فنی و حرفه اي خوا –خیابان مالک اشتر –شهریور 17بلوار -سمنان دو منظوره مرکز خواهران سمنان سمنان سمنان 1

 23 32335066 پشت هتل پارمیدا-مرکز تخصصی کشاورزي-شاهرود  دو منظوره مرکز برداران شاهرود شاهرود سمنان 2

 23 35235110 6دامغان بلوار جانباز نبش کوچه صنعتگر  دو منظوره مرکز خواهران دامغان دامغان سمنان 3

 23 32622696 بلوار مهارت مرکز آموزش فنی و حرفه اي میامیمیامی  دو منظوره مرکز میامی میامی سمنان 4
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 ) 3قم  (جدول شماره آزمون استان  يمشخصات حرفه ها و محل اجرا

نام 
 استان

 حداقل مدرك تحصیلی پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه

شهرستان 
محل اجراي 

 آزمون

 قم پایان دوره راهنمایی 2نازکدوززنانه درجه  753220510030001 الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزي ) اكصنایع پوش خدمات قم

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد 70/23/1/3-5 #آرایش و پیرایش زنانه  مراقبت و زیبایی خدمات قم

 512020670050001 آشپز  خدمات تغذیه اي خدمات قم
منی در واحد غذا و کنترل بهداشت و ای

 نوشیدنی 
 قم پایان دوره راهنمایی

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد 741120050010001 برقکار ساختمان برق صنعت قم

 قم سوم راهنمایی ندارد 741220050010001 برقکار صنعتی  برق صنعت قم

 ندارد 532220490010001 اجتماعی خانواده-برنامه ریز امور اقتصادي  خدمات آموزشی خدمات قم
پایان دوره متوسطه 

 اول(پایان دوره راهنمایی)
 قم

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد 70/32/1/1-5 #پیرایشگر ابرو و صورت زنانه *  مراقبت و زیبایی خدمات قم

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد 70/30/2/4-5 * 2پیرایشگر مردانه درجه  مراقبت و زیبایی خدمات قم

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد 70/31/1/2-5 #پیرایشگر موي زنانه  مراقبت و زیبایی خدمات مق

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد 722320410150001 تراشکار مکانیک صنعت قم

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد 63/64/1/4-1 تصویربردار هنرهاي نمایشی فرهنگ و هنر قم

 قم پایان راهنمایی ندارد 723120010020001 تعمیرکاراتومبیلهاي سواري بنزینی وصنایع خودر صنعت قم

 قم پایان راهنمایی ندارد 741220010010001 تعمیرکار برق خودرو صنایع خودرو صنعت قم

 قم هنماییپایان دوره را ندارد SMAW 721220110120001جوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند  جوشکاري و بازرسی جوش صنعت قم

 قم دیپلم ندارد 39/34/1/4-3 #حسابدار حقوق و دستمزد *  امور مالی و بازرگانی خدمات قم

 قم دیپلم حسابداري عمومی تکمیلی 10/12/2/3-1 #*  2حسابدار صنعتی درجه  امور مالی و بازرگانی خدمات قم

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد 1-001-45-2411 #حسابدار(عمومی مقدماتی)  امور مالی و بازرگانی خدمات قم

 قم پایان دوره راهنمائی ندارد 752220190020001 درودگر صنایع چوب صنعت قم

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد 1-040-53-2513 # 2درجه ICDLرایانه کار  فناوري اطالعات خدمات قم
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 ) 3قم  (جدول شماره آزمون استان  يمشخصات حرفه ها و محل اجرا

نام 
 استان

 حداقل مدرك تحصیلی پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه

شهرستان 
محل اجراي 

 آزمون

 قم ان دوره راهنماییپای ندارد 815320510100001 راسته دوز صنایع پوشاك خدمات قم

 ICDL2 10/18/1/5-1 رایانه کار حسابداري مالی (کار و دانش) امور مالی و بازرگانی خدمات قم
دیپلم حسابداري، اقتصاد 

 ،بازرگانی، امور مالی
 قم

 قم دیپلم ندارد 76/96/1/3-7 سوهان پز صنایع غذایی کشاورزي قم

 قم دیپلم ندارد 753120510060001 شلوار دوز صنایع پوشاك خدمات قم

 قم پایان دوره راهنمایی توانایی کار با دستگاه هاي ورودي و خروجی E-Citizen* ( 3-42/24/1/5/2شهروند الکترونیکی ( فناوري اطالعات خدمات قم

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد 76/65/2/4-7 2شیرینی پز درجه  خدمات تغذیه اي خدمات قم

 قم پایان دوره راهنمایی 2نازکدوززنانه  درجه  753120510200001 ضخیم دوز زنانه شاكصنایع پو خدمات قم

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد 343130830020001 عکاس دیجیتال هنرهاي تجسمی فرهنگ و هنر قم

 قم دیپلم 2فرزکار درجه  CNC 722320410180001فرز کار  مکانیک صنعت قم

 قم پایان دوره راهنمایی  توانایی کار با دستگاه هاي ورودي و خروجی 42/24/1/0/3-3 #کاربر رایانه (کار و دانش)  تفناوري اطالعا خدمات قم

 یا کاربر رایانه 2درجه   ICDLرایانه کار  Corel Draw 732120530110001کاربر گرافیک رایانه اي با  فناوري اطالعات خدمات قم
پایان دوره متوسطه 

 ره راهنمایی)اول(پایان دو
 قم

 413220531040001 #کاربر نرم افزار اداري *  فناوري اطالعات خدمات قم
گذراندن دوره کاربر رایانه یا اپراتور 

 کامپیوتر 
 قم پایان دوره راهنمایی 

 قم دیپلم یا معادل آن  2رجه د ICDLرایانه کار  1-003-53-1330 کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار(ویژه نفت) فناوري اطالعات خدمات قم

 کارور عمومی رایانه شخصی FLASH 2513/75کارور  فناوري اطالعات خدمات قم
فوق دیپلم کامپیوتر یا 

 گرافیک
 قم

 FREEHAND 2513/73کارور  فناوري اطالعات خدمات قم
 ICDLکاربر عمومی رایانه شخصی یا 

 یاکاربر رایانه2درجه

فوق دیپلم کامپیوتر یا 
 کگرافی

 قم

 قم دیپلم ندارد PLC 313930310040001کارور  کنترل وابزار دقیق صنعت قم
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 ) 3قم  (جدول شماره آزمون استان  يمشخصات حرفه ها و محل اجرا

نام 
 استان

 حداقل مدرك تحصیلی پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه

شهرستان 
محل اجراي 

 آزمون

 PHOTOSHOP 2513-53-115-1کارور  فناوري اطالعات خدمات قم
درجه  ICDLکاربر عمومی رایانه شخصی یا 
 دو یا کاربر رایانه

 قم پایان دوره راهنمایی

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد  712620090110001 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی تاسیسات صنعت قم

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد 753120510050001 مانتو دوز صنایع پوشاك خدمات قم

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد 70/36/1/2-5 #متعادل ساز چهره زنانه (آرایش صورت)  مراقبت و زیبایی خدمات قم

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد 753120510010001 #نانه نازك دوز ز صنایع پوشاك خدمات قم

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد 753120510230001 نازك دوز مردانه صنایع پوشاك خدمات قم

 قم پایان دوره راهنمایی ندارد  32/54/2/4-0 نقشه کش عمومی ساختمان معماري صنعت قم

 قم دیپلم  نقشه کشی عمومی ساختمان  32/56/1/1-0 نقشه کشی سازه ساختمان صنعت قم

 قم پایان دوره راهنمایی نقشه کشی عمومی ساختمان  32/54/1/5-0 نقشه کشی معماري معماري صنعت قم

 

 )4(جدول شماره 1396سال  در نشانی محل برگزاري آزمون ادواري استان قم ـ 

 پیش شماره تلفن زاري آزموننشانی محل برگ جنسیت پذیرش نام مرکز نام شهر نام استان ردیف

 25 37235454 میدان شهید محالتی مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروي کار -قم  دو منظوره مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت قم قم 1
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 ) 3گلستان  (جدول شماره آزمون استان  يمشخصات حرفه ها و محل اجرا

نام 
 استان

 کد استاندارد حرفه نام نام گروه نام خوشه
پیش نیاز مطابق 

 استاندارد
 حداقل مدرك تحصیلی

شهرستان 
محل اجراي 

 آزمون

 گرگان پایان دوره راهنمایی ندارد 741120050010001 برقکار ساختمان برق صنعت گلستان

 گرگان سوم راهنمایی ندارد 741220050010001 برقکار صنعتی  برق صنعت گلستان

 گرگان پایان دوره راهنمایی ندارد 722320410150001 تراشکار کمکانی صنعت گلستان

 گرگان پایان راهنمایی ندارد 723120010020001 تعمیرکاراتومبیلهاي سواري بنزینی صنایع خودرو صنعت گلستان

 گرگان ییپایان دوره راهنما ندارد 741220050100001 تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده برق صنعت گلستان

 گرگان پایان راهنمایی ندارد 741220010010001 تعمیرکار برق خودرو صنایع خودرو صنعت گلستان

 گرگان پایان دوره راهنمایی ندارد  71/13/1/3-8 تعمیر کار ابگرمکن دیواري تاسیسات صنعت گلستان

 گرگان پایان دوره راهنمایی ندارد  712720090200001 تعمیرکار دستگاه هاي سرد کننده خانگی و تجاري تاسیسات صنعت گلستان

 صنعت گلستان
جوشکاري و بازرسی 

 جوش
 گرگان پایان دوره راهنمایی ندارد 72/17/2/2-8 * 2جوشکار گاز درجه 

 گرگان پایان دوره راهنمائی ندارد 752220190020001 درودگر صنایع چوب صنعت گلستان

 گرگان پایان دوره راهنمایی ندارد 33/51/1/3-8 کار *دریل کار و اره  مکانیک صنعت گلستان

 گرگان پایان دوره راهنمائی  2درودگر درجه  752220190070001 کابینت ساز چوبی صنایع چوب صنعت گلستان

 گرگان دیپلم ندارد PLC 313930310040001کارور  کنترل وابزار دقیق صنعت گلستان

 71/22/1/3-8 نگی و تجاريلوله کش گاز خا تاسیسات صنعت گلستان
کمک لوله کشی گاز خانگی 

 و تجاري
 گرگان پایان دوره ابتدایی 

 گرگان پایان دوره راهنمایی ندارد  712620090110001 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی تاسیسات صنعت گلستان

 

 )4(جدول شماره 1396سال  در نشانی محل برگزاري آزمون ادواري استان گلستان ـ 

 پیش شماره تلفن نشانی محل برگزاري آزمون جنسیت پذیرش نام مرکز نام شهر نام استان ردیف

 17 32171299 اطالعات يمرکز فناور-بلوار حسام  يانتها -آذر5 ابانیخ-گرگان  دو منظوره اطالعات يمرکز فناور گرگان گلستان 1
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 ) 3دول شماره مازندران  (جآزمون استان  يمشخصات حرفه ها و محل اجرا

 پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی

شهرستان محل اجراي 
 آزمون

 پایان دوره راهنمایی 2یا تراشکار درجه  2فرزکار درجه  35/39/1/3-8 ابزار تیز کن ( صنایع ) * مکانیک صنعت مازندران
-بابل-نکابنت -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 دیپلم ندارد 84/95/1/4-5 اتش نشان صنعتی بهداشت و ایمنی خدمات مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی  ندارد 42/90/2/3-3 2اتوماسیون اداري درجه  فناوري اطالعات خدمات مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 دیپلم 2نازکدوززنانه درجه  753220510020001 الگو ساز لباس به روش حجمی صنایع پوشاك خدمات مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 ئمشهرقا-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی 2نازکدوززنانه درجه  753220510030001 الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزي ) صنایع پوشاك خدمات مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 70/23/1/3-5 #آرایش و پیرایش زنانه  مراقبت و زیبایی خدمات مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 512020670050001 آشپز  خدمات تغذیه اي خدمات مازندران
کنترل بهداشت و ایمنی در واحد 

 غذا و نوشیدنی 
 پایان دوره راهنمایی

-بابل-تنکابن -رامسر-ساري
-بهشهر-آمل-امیرکال

 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 27/41/1/4-6 باغبان امور باغی کشاورزي مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه
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 ) 3دول شماره مازندران  (جآزمون استان  يمشخصات حرفه ها و محل اجرا

 پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی

شهرستان محل اجراي 
 آزمون

 پایان دوره راهنمایی ندارد 741120050010001 برقکار ساختمان برق صنعت مازندران
-بابل-تنکابن -مسررا-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 سوم راهنمایی ندارد 741220050010001 برقکار صنعتی  برق صنعت مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 ن دوره راهنماییپایا ندارد 27/94/1/3-6 برنجکار امور زراعی کشاورزي مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 753420510010001 پرده دوز صنایع پوشاك خدمات مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 1542146 پرورش دهنده اردك م و ماکیانامور دا کشاورزي مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 2-002-63-6122 پرورش دهنده بلدرچین امور دام و ماکیان کشاورزي مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 11/28/1/2-6 پرورش دهنده توت فرنگی امور باغی کشاورزي مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 ندارد 612320630590001 پرورش دهنده زنبور عسل امور دام و ماکیان کشاورزي مازندران
پایان دوره اول 

 متوسطه 

-بابل-تنکابن -رامسر-ساري
-بهشهر-آمل-امیرکال

 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 1-063-61-6113 #پرورش دهنده قارچ دکمه اي  امور باغی کشاورزي مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-انک-سوادکوه
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 ) 3دول شماره مازندران  (جآزمون استان  يمشخصات حرفه ها و محل اجرا

 پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی

شهرستان محل اجراي 
 آزمون

 پایان دوره راهنمایی ندارد 1-063-62-6113 پرورش دهنده قارچ صدفی امور باغی کشاورزي مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 12/30/1/2-6 پرورش دهنده کیوي امور باغی کشاورزي مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 6/28/98/1/2 پرورش دهنده گل محمدي امور باغی کشاورزي مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 1-060-61-6113 ش دهنده گیاهان اپارتمانی در منزلپرور امور باغی کشاورزي مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 کشاورزي مازندران
امورشیالت و آبزي 

 پروري
 دیپلم ندارد 1312/9/1 پرورش دهنده ماهیان سرد ابی

-بابل-تنکابن -رامسر-ساري
-بهشهر-آمل-یرکالام

 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 کشاورزي مازندران
امورشیالت و آبزي 

 پروري
 دیپلم ندارد 1312/16/1 پرورش دهنده ماهیان گرم ابی

-بابل-تنکابن -رامسر-ساري
-بهشهر-آمل-امیرکال

 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 23/30/1/2-6 پرورش دهنده مرکبات امور باغی کشاورزي مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 70/32/1/1-5 #پیرایشگر ابرو و صورت زنانه *  مراقبت و زیبایی خدمات مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-رنوشه-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 70/30/2/4-5 #*  2پیرایشگر مردانه درجه  مراقبت و زیبایی خدمات مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه
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 ) 3دول شماره مازندران  (جآزمون استان  يمشخصات حرفه ها و محل اجرا

 پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی

شهرستان محل اجراي 
 آزمون

 پایان دوره راهنمایی ندارد 722320410150001 تراشکار مکانیک صنعت مازندران
-بابل-تنکابن -ررامس-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 63/64/1/4-1 تصویربردار هنرهاي نمایشی فرهنگ و هنر مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان راهنمایی ندارد 723120010020001 #ي سواري بنزینی تعمیرکاراتومبیلها صنایع خودرو صنعت مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان راهنمایی ندارد 741220010010001 #تعمیرکار برق خودرو  صنایع خودرو صنعت مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 742120030190001 تعمیرکار تلفن همراه الکترونیک صنعت مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 هنماییپایان دوره را ندارد 741220050040001 تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی برق صنعت مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 صنعت مازندران
جوشکاري و 
 بازرسی جوش

 پایان دوره راهنمایی ندارد 72/17/2/2-8 #*  2جوشکار گاز درجه 
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 خدمات مازندران
مور مالی و ا

 بازرگانی
 دیپلم حسابداري عمومی تکمیلی 10/16/1/2-1 حسابدار دولتی

-بابل-تنکابن -رامسر-ساري
-بهشهر-آمل-امیرکال

 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 خدمات مازندران
امور مالی و 

 بازرگانی
 پایان دوره راهنمایی ندارد 1-001-45-2411 #حسابدار(عمومی مقدماتی) 

-بابل-تنکابن -رامسر-ساري
-بهشهر-آمل-امیرکال

 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه
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 ) 3دول شماره مازندران  (جآزمون استان  يمشخصات حرفه ها و محل اجرا

 پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی

شهرستان محل اجراي 
 آزمون

 سوم راهنمایی ندارد 74/64/2/2-8 در و پنجره ساز آلومینیومی صنایع فلزي صنعت مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 سوم راهنمایی ندارد 74/93/2/2-8 آهنیدرب و پنجره ساز پروفیل  صنایع فلزي صنعت مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمائی ندارد 752220190020001 #درودگر  صنایع چوب صنعت مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 33/51/1/3-8 #دریل کار و اره کار *  مکانیک صنعت نمازندرا
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 1-040-53-2513 # 2درجه ICDLرایانه کار  فناوري اطالعات خدمات مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 صنعت مازندران
صنایع چرم وپوست 

 و خز
 پایان دوره ابتدایی ندارد 731820280040001 دوزنده کیف چرمی با دست

-بابل-تنکابن -رامسر-ساري
-بهشهر-آمل-امیرکال

 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 815320510100001 راسته دوز صنایع پوشاك خدمات مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 دیپلم ندارد 1-012-49-2351 #روش ها و فنون تدریس (پداگوژي)  خدمات آموزشی خدمات مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 خدمات مازندران
امور مالی و 

 بازرگانی
 ICDL2 10/18/1/5-1 رایانه کار حسابداري مالی (کار و دانش)

دیپلم حسابداري، 
اقتصاد ،بازرگانی، 

 امور مالی

-بابل-تنکابن -رامسر-ساري
-بهشهر-آمل-امیرکال

 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه
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 ) 3دول شماره مازندران  (جآزمون استان  يمشخصات حرفه ها و محل اجرا

 پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی

شهرستان محل اجراي 
 آزمون

 پایان دوره راهنمایی ندارد 22/29/1/3-6 سبزي کار امور زراعی کشاورزي مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 343130830020001 عکاس دیجیتال هنرهاي تجسمی فرهنگ و هنر مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 شهرقائم-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 722320410200001 #فرزکار  مکانیک صنعت مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمائی  2درودگر درجه  752220190070001 #کابینت ساز چوبی  صنایع چوب صنعت مازندران
-بابل-نتنکاب -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 42/24/1/0/3-3 #کاربر رایانه (کار و دانش)  فناوري اطالعات خدمات مازندران
توانایی کار با دستگاه هاي ورودي و 

 خروجی
 پایان دوره راهنمایی 

-بابل-تنکابن -رامسر-ساري
-بهشهر-آمل-امیرکال

 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 27/89/1/2-6 کارگر سالن هاي پرورش قارچ دکمه اي امور باغی کشاورزي زندرانما
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 کشاورزي مازندران
فناوري محیط 

 زیست
 پایان دوره راهنمایی ندارد 22/18/1/2-6 کارگر فضاي سبز

-بابل-تنکابن -رامسر-يسار
-بهشهر-آمل-امیرکال

 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 25/13/1/2-6 کارگر فنی مرغداري صنعتی امور دام و ماکیان کشاورزي مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 2511/12 کارور عمومی رایانه شخصی طالعاتاوري افن خدمات مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه
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 ) 3دول شماره مازندران  (جآزمون استان  يمشخصات حرفه ها و محل اجرا

 پیش نیاز مطابق استاندارد کد استاندارد نام حرفه نام گروه نام خوشه نام استان
حداقل مدرك 

 تحصیلی

شهرستان محل اجراي 
 آزمون

 PHOTOSHOP # 2513-53-115-1کارور  فناوري اطالعات خدمات مازندران
کاربر عمومی رایانه شخصی یا 

ICDL درجه دو یا کاربر رایانه 
 ن دوره راهنماییپایا

-بابل-تنکابن -رامسر-ساري
-بهشهر-آمل-امیرکال

 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 611220610380001 کشتکار گلخانه هاي خاکی امور باغی کشاورزي مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 71/22/1/3-8 لوله کش گاز خانگی و تجاري تاسیسات نعتص مازندران
کمک لوله کشی گاز خانگی و 

 تجاري
 پایان دوره ابتدایی 

-بابل-تنکابن -رامسر-ساري
-بهشهر-آمل-امیرکال

 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 ایان دوره راهنماییپ ندارد  71/08/2/3-8 #*  2لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی درجه  تاسیسات صنعت مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 کاردانی ندارد 19/11/1/3-2 مدیر اموزشگاه ازاد فنی و حرفه اي خدمات آموزشی خدمات مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 فوق دیپلم ندارد 1-002-47-3257 مشاور مهارت هاي سبک زندگی سالم بهداشت و ایمنی اتخدم مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد 753120510010001 #نازك دوز زنانه  صنایع پوشاك خدمات مازندران
-لباب-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه

 پایان دوره راهنمایی ندارد  32/54/2/4-0 #نقشه کش عمومی ساختمان  معماري صنعت مازندران
-بابل-تنکابن -رامسر-ساري

-بهشهر-آمل-امیرکال
 قائمشهر-نوشهر-نکا-سوادکوه
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 )4(جدول شماره 1396ال س در نشانی محل برگزاري آزمون ادواري استان مازندران ـ 

 پیش شماره تلفن نشانی محل برگزاري آزمون نام مرکز نام شهر نام استان ردیف

 ساري مازندران 1
اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان 

 مازندران
 11 333409634 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان مازندران -میدان شهدا  خیابان مالمجدالدین جنب مصال  -ساري 

 11 55249225 دو راهی کتالم مرکز آموزش فنی و حرفه اي کوثر رامسر -رامسر حوزه آزمون آنالین رامسر رامسر مازندران 2

 11 5439508 ولی آباد روبه روي مسجد ولی عصر -تنکابن  حوزه آزمون آنالین تنکابن تنکابن مازندران 3

 11 32260891 جاده بابل به قائمشهر جنب ترمینال شرق-بابل  حوزه آزمون آنالین بابل  بابل مازندران 4

 11 44280459 مرکز آموزشفنی و حرفه اي شهید مدنی آمل -12ایثار  -بلوار جانبازن -آمل  حوزه آزمون الکترونیکی مرکز آمل آمل مازندران 5

 حوزه آزمون الکترونیکی مرکز امیرکال امیرکال مازندران 6
لوار شهید ناصري میدان مهارت بیست متري شهید بهشتی  مرکز آموزش فنی و امیرکال چهاراه دیوکال ب

 حرفه اي الزهرا امیرکال
32351661 11 

 حوزه آزمون الکترونیکی مرکز بهشهر بهشهر مازندران 7
جاده بهشهر به گرگان روبه روي روستاي التپه مرکز آموزش فنی و حرفه اي شماره هشت  5کیلومتر 

 بهشهر
34562004 11 

 11 42423373 پل سفید دو راهی آزاد مهر جنب پلیس راه مرکز آموزش فنی و حرفه اي الغدیر سوادکوه حوزه آزمون الکترونیکی مرکز سوادکوه سوادکوه مازندران 8

 11 34745201 کوچه مهارت -جاده اومال  -میدان امام حسین  -نکا  حوزه آزمون الکترونیکی مرکز نکا نکا مازندران 9

 11 52323041 خیابان شهید عمادالدین کریمی جنب باغ نوید کوچه شهید برهوت مرکز شهید دستغیب نوشهر  حوزه آزمون الکترونیکی نوشهر نوشهر مازندران 10

 11 42036233 چهار قائمشهرچهار راه ترك محله رو به روي شهرداري مرکز آموزش فنی و حرفه اي شماره  حوزه آزمون الکترونیکی قائمشهر قائمشهر مازندران 11
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