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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

داالهو (دومنظوره)داالهواپراتور بهره برداري از سیستم هاي قدرت1041584 نداردلیسانس برق- قدرت1171393/09/031393/10/09خیرمرد14صبحبرقمرکز شماره 13
1038398) کنگاور (دومنظوره)کنگاورتعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1 تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2پایان دوره راهنمایی4221393/07/061393/11/13خیرمرد16صبحکارگاه  برق ساختمانمرکز شماره 17

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهآلیاژ ساز آلیاژهاي غیر آهنی 1016619 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

نداردکاردانی1661393/08/041393/09/06خیرمشترك6یکسرهریخته گري

سرپلذهاب (دومنظوره)سرپل ذهابتعمیرکار آبگرمکن دیواري (کار و دانش)1021172 پایان دوره راهنمایی2401393/07/011393/09/23خیرمرد14صبحکارگاه لوله کشیمرکز شماره 4

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهکارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر قارچ دکمه اي1016105 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

نداردکارشناسی951393/09/101393/10/09خیرمشترك6صبحبیوتکنولوژي

(کار و دانش1039769 (PT) ندارددیپلم1001393/07/141393/08/16خیرمرد16صبحکارگاه بازرسی جوشمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهآزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ

کرمانشاه (برادران)کرمانشاهبرق و تزئینات پراید1027082 مبانی برق خودروپایان دوره  راهنمایی451393/08/121393/08/21خیرمرد14یکسرهکارگاه سایپامرکز شماره 2

1039811(VT) نداردکارشناسی441393/07/011393/07/17خیرمرد16عصرکارگاه بازرسی جوشمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهبازرسی جوش قطعات صنعتی به صورت چشمی

سنجش و آزمون کرمانشاهطراح سیستم هاي انرژي خورشیدي1029317 مرکز شماره 35
کرمانشاه (دومنظوره)

ندارددیپلم1751393/09/171393/11/01خیرمرد16عصرکارگاه انرژي نو

کابینت ساز چوبی درجه 2پایان دوره راهنمایی2621393/07/201393/09/09خیرمرد16یکسرهکارگاه کابینت سازيمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهنصاب کابینت چوبی1031906

1031570SMAW هرسین (دومنظوره)هرسینجوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند نداردپایان دوره راهنمایی4961393/08/221394/01/25بلهمرد16صبحکارگاه جوشکاريمرکز شماره 14
(کار و دانش)1058327 درجه 2 PLC هرسین (دومنظوره)هرسینکارور ندارددیپلم2721393/07/011393/09/30بلهمرد16عصرکارگاه الکترونیکمرکز شماره 14

1029824Proteus نداردکاردانی401393/09/271393/10/08خیرمرد16عصرکارگاه رباتیکمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهتحلیل الکترونیکی با نرم افزار

سنجش و آزمون کرمانشاهتعمیرکار آبگرمکن دیواري (کار و دانش)1028474 مرکز شماره 35
کرمانشاه (دومنظوره)

نداردپایان دوره راهنمایی2401393/07/271393/10/10خیرمرد16صبحتاسیسات

پاوه (دومنظوره)پاوهنصب و سیم کشی تجهیزات مدارهاي الکتریکی ساختمان1046606 نداردپایان دوره راهنمایی1261393/08/181393/09/24خیرمرد14صبحکارگاه برقمرکز شماره 11
صحنه (دومنظوره)صحنهجوشکار گاز محافظ آرگون1044317 و E3پایان دوره راهنمایی3201393/07/011393/10/09خیرمرد16صبحکارگاه جوشکاريمرکز شماره 9 جوشکار گاز درجه 2

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهسیستم سوخت رسانی انژکتوري پراید1033454 نداردپایان دوره راهنمایی451393/09/241393/10/08خیرزن16صبحاتومکانیکمرکز شماره 3

ندارددیپلم4501393/07/221394/01/16خیرمرد16عصرکارگاه اسکلت فلزي ساختمانمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهفن ورز اسکلت فلزي (کار و دانش)1031180

داالهو (دومنظوره)داالهومکانیک سیستم هاي سوخت رسانی خودرو هاي سبک1038887 تعمیرکار اتومبیلهاي سواري بنزینی درجه 2دیپلم1921393/08/281393/10/27بلهمرد14صبحاتومکانیکمرکز شماره 13

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهمرمتگر و احیاء و بازسازي ابنیه تاریخی با نرم افزار1038143 توانایی استفاده از رایانه و نرم افزار AUTOCAD2D-3Dکاردانی1521393/07/041393/08/21خیرزن16صبحکارگاه عمرانمرکز شماره 22

قصرشیرین قصر شیرینطراحی مقدماتی صفحات WEB(کار و دانش)1041242 مرکز شماره 5
(دومنظوره)

کارور عمومی رایانه شخصیپایان دوره راهنمایی1901393/07/291393/09/15خیرزن14صبحکارگاه رایانه

(کار و دانش)1034171 ثالث باباجانی ثالث باباجانینقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 مرکز شماره 12
(دومنظوره)

نداردپایان دوره راهنمایی4001393/09/061394/01/10خیرزن14صبحکارگاه عمران

سرپلذهاب (دومنظوره)سرپل ذهابآشپز درجه 10390582 نداردپایان دوره راهنمایی2161393/07/081393/09/15خیرزن14صبحکارگاه آشپزيمرکز شماره 4

گیالنغرب (دومنظوره)گیالنغربتعمیرکار پکیج شوفاژ گازي (کار و دانش)1027277 نداردپایان دوره راهنمایی3721393/08/061393/11/28خیرمرد14صبحکارگاه تاسیسات حرارتی و برودتیمرکز شماره 6

(کار و دانش)1031702 صحنه (دومنظوره)صحنهبرقکار صنعتی درجه 2 نداردراهنمایی10901393/07/011394/03/31خیرمرد16صبحکارگاه برقمرکز شماره 9

عنوان دوره هاي آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان کرمانشاه – جدول شماره 1
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

عنوان دوره هاي آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان کرمانشاه – جدول شماره 1

1036736Revit Archite کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهطراحی نقشه هاي ساختمانی با نرم افزار کاردانی نقشه کشی- عمران- معماري941393/09/121393/10/13خیرزن16صبحکارگاه طراحی داخلیمرکز شماره 22

(کار و دانش)1044644 قصرشیرین قصر شیرینتعمیرکار برق خودرو درجه 2 مرکز شماره 5
(دومنظوره)

نداردپایان دوره  راهنمایی4801393/07/161393/11/01خیرمرد14یکسرهبرق خودرو

باینگان (دومنظوره)پاوهنصب و سیم کشی تجهیزات مدارهاي الکتریکی ساختمان1053482 نداردپایان دوره راهنمایی1261393/08/031393/09/30خیرمرد12عصرکارگاه برق باینگانمرکز شماره 28

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهکارور کنترل شیمیایی مواد غذایی (کار و دانش)1018808 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

ندارددیپلم2851393/07/011393/09/10خیرمرد6عصرنانوتکنولوژي

نداردپایان دوره راهنمایی901393/09/091393/10/11خیرزن16عصرکارگاه منبت و معرقمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهمعرق کار کاشی و سرامیک1040717

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهاستادکار ذوب1016571 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

ندارددیپلم961393/07/141393/08/03خیرمشترك6یکسرهریخته گري

و کارت هاي ورو1030484 PLC کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهبرنامه نویسی و کار با سخت افزار درجه 2دیپلم721393/08/101393/09/02خیرزن16صبحکارگاه رباتیکمرکز شماره 3 PLC کارور

1035341Flash MX قصرشیرین قصر شیرینکارور مرکز شماره 5
(دومنظوره)

کارور عمومی رایانه شخصیپایان دوره راهنمایی961393/07/011393/07/28خیرزن14صبحکارگاه رایانه

قصرشیرین قصر شیرینتعمیرکار عمومی رایانه شخصی1045943 مرکز شماره 5
(دومنظوره)

یا کارور عمومی رایانه شخصیپایان دوره راهنمایی1001393/09/161393/10/16خیرزن14صبحکارگاه رایانه درجه2 ICDL

1035689) PLC درود فرامان کرمانشاهبرنامه نویسی و بارگذاري و پیاده سازي برنامه مرکز شماره 19
(دومنظوره)

ندارددیپلم1401393/07/191393/10/15خیرمرد12صبحکارگاه اتوماسیون

هرسین (دومنظوره)هرسینتعمیرکار برق خودروهاي سواري درجه 10333311 تعمیرکار برق خودرو درجه2دیپلم6401393/08/211394/03/02بلهمرد16صبحکارگاه برق خودرومرکز شماره 14

(کار و دانش)1056473 سرپلذهاب (دومنظوره)سرپل ذهابتعمیرکار برق خودرو درجه 2 نداردپایان دوره  راهنمایی4801393/07/011394/03/02خیرمرد16یکسرهکارگاه اتومکانیکمرکز شماره 4

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهقارچ چین1029770 نداردپایان دوره راهنمایی691393/09/251393/10/16خیرزن16صبحپرورش قارچمرکز شماره 3

نداردپایان دوره راهنمایی1651393/07/261393/09/12خیرمرد16صبحکارگاه کشاورزيمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهپرورش دهنده قارچ دکمه اي1041146

هرسین (دومنظوره)هرسینتولیدکننده ورمی کمپوست1032035 نداردپایان دوره راهنمایی691393/09/031393/10/03بلهمرد16عصرکارگاه کشاورزي - ثابت شهريمرکز شماره 14

سخت افزار روبوتیکدیپلم1221393/07/061393/08/14خیرمرد16صبحکارگاه رباتیکمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهمیکروکنترلرها در روبوتیک   1030088

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهکارور کنترل شیمیایی مواد غذایی (کار و دانش)1024067 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

ندارددیپلم2851393/09/221393/11/30خیرمرد6عصرنانوتکنولوژي

(کار و دانش)1042439 سرپلذهاب (دومنظوره)سرپل ذهابکابینت ساز چوبی درجه 2 درودگر درجه 2پایان دوره راهنمایی5401393/07/201394/02/31خیرمرد16یکسرهکارگاه درودگريمرکز شماره 4

1039847(RTI)نداردکاردانی مکانیک‘جوش1271393/08/271393/10/15خیرمرد16عصرکارگاه بازرسی جوشمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهمفسر فیلم هاي رادیوگرافی صنعتی

(کار و دانش)1039883 Flash MX ازگله (دومنظوره)ثالث باباجانیکارور کارور عمومی رایانه شخصیپایان دوره راهنمایی961393/07/021393/08/07خیرزن12عصرمرکز ازگلهمرکز شماره 27

کارگر عمومی جوشکاري درجه3یا 5سال سابقه کارپنجم ابتدایی یا بیسواد با7سال سابقه کار1931393/07/291393/09/26خیرمرد16صبحکارگاه اسکلت فلزي ساختمانمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهکمک اسکلت ساز درجه 10308412

(کار و دانش)1056242 سنقر (دومنظوره)سنقرکابینت ساز چوبی درجه 2 درودگر درجه 2پایان دوره راهنمایی5401393/09/051394/02/20خیرمرد16صبحدرودگريمرکز شماره 7
کرمانشاه (برادران)کرمانشاهتعمیر سیستم برق پژو(پارس‘405‘روآ)1026680 ندارددیپلم ریاضی- فنی321393/07/081393/07/14خیرمرد14یکسرهکارگاه سایپامرکز شماره 2
کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهمدیر پروژه فضاي سبز1033238 ندارددیپلم1751393/08/051393/09/29خیرزن16صبحتکنولوژي کشاورزيمرکز شماره 3
روانسر (دومنظوره)روانسرآشپز درجه 10301302 نداردپایان دوره راهنمایی2161393/07/011393/09/08خیرزن16صبحکارگاه آشپزيمرکز شماره 10
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

عنوان دوره هاي آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان کرمانشاه – جدول شماره 1

هرسین (دومنظوره)هرسینجوشکار گاز محافظ آرگون1031645 و E3پایان دوره راهنمایی3201393/09/121393/12/28بلهمرد16عصرکارگاه جوشکاريمرکز شماره 14 جوشکار گاز درجه 2

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهطراح و تحلیل گر مدارات دیجیتال مقدماتی1031255 ندارددیپلم1981393/07/151393/09/15خیرزن16صبحالکترونیکمرکز شماره 3

درود فرامان کرمانشاهرو تراش و فرم تراش1036106 مرکز شماره 19
(دومنظوره)

نداردپایان دوره راهنمایی1311393/08/171393/09/24خیرمرد12صبحکارگاه ماشین ابزار

(کار و دانش)1042241 سرپلذهاب (دومنظوره)سرپل ذهابنقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 نداردپایان دوره راهنمایی4001393/07/011394/02/31خیرمرد16یکسرهکارگاه نقشه کشی برادرانمرکز شماره 4

(کار و دانش)1057535 درجه 1 PLC اسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربکارور درجه 2دیپلم2721393/09/081393/11/28خیرمرد16صبحکارگاه الکترونیکمرکز شماره 8 PLC کارور

گیالنغرب (دومنظوره)گیالنغربمونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق (کار و دانش)1041035 نداردپایان دوره راهنمایی4501393/07/121393/12/25خیرمرد12عصرکارگاه برق صنعتیمرکز شماره 6

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهطراح طال و جواهر با رایانه پیشرفته1016117 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

طراح طال و جواهر با رایانه مقدماتیدیپلم1901393/08/101393/10/08خیرمشترك6صبحنمونه سازي سریع و ریخته گري دقیق

(کار و دا1033538 صحنه (دومنظوره)صحنهتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 2 نداردپایان دوره  راهنمایی7201393/07/011393/12/28خیرمرد16صبحکارگاه اتومکانیکمرکز شماره 9
1030619Prکرمانشاه (خواهران)کرمانشاهطراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزار کاردانی برق و کامپیوتر751393/09/161393/10/09خیرزن16صبحکارگاه رباتیکمرکز شماره 3

1032437MAG نداردپایان دوره راهنمایی6071393/07/191393/10/18خیرمرد16یکسرهکارگاه جوشکاري آرگنمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهجوشکار قطعات فوالدي با فرایند

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهکارگر سالن هاي پرورش قارچ دکمه اي1029503 نداردپایان دوره راهنمایی1131393/08/211393/09/24خیرزن16صبحپرورش قارچمرکز شماره 3
پاوه (دومنظوره)پاوهکالش باف1053494 نداردپایان دوره راهنمایی2801393/07/011393/11/20خیرزن12صبحکارگاه صتایع دستیمرکز شماره 11
کرمانشاه (برادران)کرمانشاهبرق و تزئینات پراید1027556 مبانی برق خودروپایان دوره  راهنمایی451393/09/251393/10/06خیرمرد14یکسرهکارگاه سایپامرکز شماره 2

سنجش و آزمون کرمانشاهنصب و راه اندازي پکیج شوفاژ دیواري گازي(ویژه شرکت 1028582 مرکز شماره 35
کرمانشاه (دومنظوره)

سال سابقه کار یا کاردانی481393/07/261393/08/18خیرمرد16عصرتاسیسات دیپلم برق یا تاسیسات با 2

1055489AUTOCADاسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربنقشه کشی ساختمان با نقشه کشی عمومی ساختماندیپلم3151393/09/011393/12/03خیرزن16صبحکارگاه نقشه کشیمرکز شماره 8

(کار و دانش)1047851 سنقر (دومنظوره)سنقرتراشکار درجه 2 نداردپایان دوره راهنمایی6401393/07/051394/04/21خیرمرد16یکسرهتراشکاريمرکز شماره 7
کنگاور (دومنظوره)کنگاورمرصع کار1034972 نداردپایان دوره راهنمایی961393/08/031393/09/02خیرزن16صبحکارگاه صنایع دستی شماره 1مرکز شماره 17
کرمانشاه (برادران)کرمانشاهتعمیرکار موتورهاي بنزینی1021793 تعمیرکار اتومبیلهاي سواري بنزینی درجه 2دیپلم1921393/08/251393/09/27خیرمرد16یکسرهاتومکانیکمرکز شماره 2

(کار و دانش)1036070 سنقر (دومنظوره)سنقرکارمند پذیره(فرانت آفیس) ICDLدیپلم3501393/07/021393/10/20خیرمرد16صبحگردشگري و هتلداريمرکز شماره 7

ازگله (دومنظوره)ثالث باباجانیکامپیوتر کودکان1039970 نداردپایه اول ابتدایی501393/09/301393/10/20خیرزن12عصرمرکز ازگلهمرکز شماره 27
(کار و دانش)1021628 کرمانشاه (برادران)کرمانشاهصافکار درجه 2 نداردپایان دوره راهنمایی4801393/07/281393/10/23خیرمرد16یکسرهکارگاه صافکاري مرکزمرکز شماره 2

اسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربفن ورز اسکلت فلزي (کار و دانش)1029404 ندارددیپلم4501393/09/051393/11/20خیرمرد16یکسرهجوشکاري و بازرسی جوشمرکز شماره 8

سنقر (دومنظوره)سنقرتعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی (کار و دانش)1047308 ندارددیپلم1921393/07/071393/09/04خیرمرد16یکسرهجوشکاريمرکز شماره 7

درجه 1028492 اسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربتعمیرکار خودروهاي تجاري (سنگین و نیمه سنگین) نداردپایان دوره  راهنمایی8801393/08/041393/12/27خیرمرد16یکسرهکارگاه دیزلمرکز شماره 8

گیالنغرب (دومنظوره)گیالنغربکاربر نرم افزار اداري (کار و دانش)1028009 کاربر رایانه یا اپراتوري کامپیوترپایان دوره راهنمایی2301393/07/011393/09/11خیرزن16صبحکارگاه کامپیوترمرکز شماره 6

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهکارور کنترل شیمیایی مواد غذایی (کار و دانش)1024118 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

ندارددیپلم2851393/09/111393/11/21خیرمرد6عصرنانوتکنولوژي
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

عنوان دوره هاي آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان کرمانشاه – جدول شماره 1

کرمانشاه (برادران)کرمانشاهسیستم سوخت رسانی انژکتوري پراید1026749 نداردپایان دوره راهنمایی451393/07/151393/07/23خیرمرد14یکسرهکارگاه سایپامرکز شماره 2
آیین نگارش )1031747 کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهنگارنده متون خارجی ( ندارددیپلم3201393/08/171393/11/19خیرزن16صبحکارگاه زبان انگلیسیمرکز شماره 3
(کار و دانش)1041992 کنگاور (دومنظوره)کنگاورتعمیرکار برق خودروهاي سواري درجه 1 تعمیرکار برق خودرو درجه 2دیپلم6401393/07/011394/03/02خیرمرد16عصرکارگاه  برق خودرومرکز شماره 17

(کار و دانش)1032269 سال سابقه کاریا بیسواد با 7سال س2531393/09/211393/12/06خیرمرد16صبحکارگاه رنگ کاري چوبمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهنقاش ساختمان درجه 1 سال سابقهپنجم ابتدایی یا 5 کمک نقاش ساختمان درجه2یا 10

سنقر (دومنظوره)سنقرراهنماي محلی  (کار و دانش)1036214 ندارددیپلم1401393/07/201393/09/08خیرمرد16عصرگردشگري و هتلداريمرکز شماره 7

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهمسئول آتلیه نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتوکد1056434 نداردکاردانی1001393/08/071393/09/08خیرزن16صبحکارگاه معماريمرکز شماره 22

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهتولید کننده ورمی کمپوست 1032452 نداردپایان دوره  راهنمایی521393/07/011393/07/28خیرزن16صبحتکنولوژي کشاورزيمرکز شماره 3

پایان دوره راهنمایی901393/09/151393/10/13خیرمرد16صبحکارگاه کشاورزيمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهپرورش دهنده گیاهان آپارتمانی1041230

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهابزار دقیق کار1015587 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

نداردکاردانی6001393/07/191394/03/03خیرمشترك12عصرابزار دقیق

کرمانشاه (برادران)کرمانشاهموتور و گیربکس پراید1027994 قطعه شناسیپایان دوره راهنمایی451393/08/201393/08/27خیرمرد14یکسرهکارگاه ایران خودرومرکز شماره 2

(کار و دانش)1048631 میانراهان (دومنظوره)صحنهبرقکار ساختمان درجه 2 نداردپایان دوره راهنمایی7001393/07/011393/12/14خیرمرد12عصرکارگاه برقمرکز شماره 25

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهاندازه گیري روغن موجود در بذر با دستگاه سوکسله1016275 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

نداردکاردانی601393/09/251393/10/17خیرمشترك6عصرداروهاي گیاهی

کرمانشاه (برادران)کرمانشاهسیستم سوخت رسانی انژکتوري زانتیا1026941 سیستم سوخت رسانی پرایدپایان دوره راهنمایی451393/07/261393/08/03خیرمرد14یکسرهکارگاه سایپامرکز شماره 2

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهسازنده وسایل فرفوژه1029524 نداردپایان دوره راهنمایی2281393/09/011393/11/07خیرزن16صبحجوشکاريمرکز شماره 3
کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهقالب باف چرم و جیر1033580 نداردپایان دوره راهنمایی1601393/07/051393/09/30خیرزن16عصرکیف دوزمرکز شماره 3

نداردپایان دوره راهنمایی1011393/08/011393/09/08خیرزن16عصرکارگاه منبت و معرقمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهمعرق کار الیاف گیاهی1040690

(کار و دا1028435 اسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 2 نداردپایان دوره  راهنمایی7201393/09/081393/12/27خیرمرد16یکسرهکارگاه اتومکانیکمرکز شماره 8

درودگر درجه 2پایان دوره راهنمایی6801393/07/111393/12/14خیرمرد16عصرکارگاه درود گريمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهدرودگر درجه 10315941

(کار و دا1044629 قصرشیرین قصر شیرینتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 2 مرکز شماره 5
(دومنظوره)

نداردپایان دوره  راهنمایی7201393/07/271393/12/19بلهمرد14یکسرهکارگاه اتومکانیک

(کار و دانش)1044395 درجه 2 CNC مرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهفرز کارcnc فرزکار درجه 2دیپلم2801393/09/031393/11/27خیرمرد20صبحکارگاه تراش و فرز

پاوه (دومنظوره)پاوهتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 10486672 پایان دوره راهنمایی7201393/07/061394/03/05خیرمرد14عصرکارگاه اتومکانیکمرکز شماره 11
کرمانشاه (برادران)کرمانشاهمبانی برق و الکترونیک خودرو1026998 نداردپایان دوره راهنمایی451393/08/041393/08/11خیرمرد14یکسرهکارگاه سایپامرکز شماره 2
کرمانشاه (برادران)کرمانشاهتعمیرکار سیستم انتقال قدرت خودروي سبک1021742 تعمیرکار خودرو سبک درجه2دیپلم2801393/07/011393/08/24خیرمرد16یکسرهاتومکانیکمرکز شماره 2

کابینت ساز چوبی درجه 2پایان دوره راهنمایی3121393/09/101393/11/08خیرمرد16یکسرهکارگاه کابینت سازيمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهکابینت ساز چوبی درجه 10320831

پاوه (دومنظوره)پاوهبچه گانه و دخترانه دوز (کار و دانش)1047134 نداردپایان دوره راهنمایی2461393/07/141393/09/29خیرزن14صبحکارگاه طراحی دوختمرکز شماره 11
(کار و دانش)1043945 سنقر (دومنظوره)سنقربرقکار صنعتی درجه 2 نداردراهنمایی10901393/08/121394/01/19خیرمرد16یکسرهکارگاه برق صنعتیمرکز شماره 7
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

عنوان دوره هاي آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان کرمانشاه – جدول شماره 1

(کار و دانش)1040774 کنگاور (دومنظوره)کنگاورتعمیرکار برق خودرو درجه 2 نداردپایان دوره  راهنمایی4801393/07/011393/11/27خیرمرد16صبحکارگاه  برق خودرومرکز شماره 17
کنگاور (دومنظوره)کنگاوربافنده عروسک هاي تزیینی1035032 نداردپایان دوره راهنمایی1051393/09/171393/10/28خیرزن16عصرکارگاه صنایع دستی شماره 1مرکز شماره 17
هرسین (دومنظوره)هرسینتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 10324162 پایان دوره راهنمایی7201393/07/201394/02/27بلهمرد16صبحکارگاه اتومکانیکمرکز شماره 14
کرمانشاه (برادران)کرمانشاهتعمیر سیستم برق پژو(پارس‘405‘روآ)1027190 ندارددیپلم ریاضی- فنی321393/08/241393/08/27خیرمرد14یکسرهکارگاه سایپامرکز شماره 2
(کار و دانش)1032257 هرسین (دومنظوره)هرسینتراشکار درجه 2 نداردپایان دوره راهنمایی6401393/07/021394/01/19خیرمرد16صبحتراشکاريمرکز شماره 14

(کار و دانش)1031402 کمک اسکلت ساز  با 10سال سابقه کارپایان دوره راهنمایی1471393/09/271393/11/12خیرمرد16صبحکارگاه اسکلت فلزي ساختمانمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهاسکلت ساز درجه 1

(کار و دانش)1055825 اسالم آباد غربتعمیرکار برق خودرو درجه 2
قصرشیرین  مرکز شماره 5

(دومنظوره)
نداردپایان دوره  راهنمایی4801393/07/161394/02/31خیرمرد21یکسرهبرق خودرو92ماده17

سنجش و آزمون کرمانشاهنصب  وتعمیر کولرهاي گازي پنجره اي واسپیلت 1028786 مرکز شماره 35
کرمانشاه (دومنظوره)

نداردپایان دوره راهنمایی3001393/08/191393/12/12خیرمرد16عصرتاسیسات

1044923SMAW میانراهان (دومنظوره)صحنهجوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند نداردپایان دوره راهنمایی4961393/07/011393/09/30خیرمرد12عصرکارگاه جوشکاريمرکز شماره 25

(مقدماتی)1053257 Land Developmentکرمانشاه (خواهران)کرمانشاهکار با نرم افزار نقشه برداري عمومیدیپلم2181393/09/241393/11/28خیرزن16صبحکارگاه نقشه برداريمرکز شماره 3

سنجش و آزمون کرمانشاهنصاب و تعمیرکار آبگرمکن خورشیدي1028987 مرکز شماره 35
کرمانشاه (دومنظوره)

ندارددیپلم1301393/07/231393/09/03خیرمرد16صبحکارگاه انرژي نو

(کار و دانش)1039949 (E-Citizen) ازگله (دومنظوره)ثالث باباجانیشهروند الکترونیکی نداردپایان دوره راهنمایی771393/08/291393/09/29خیرزن12عصرمرکز ازگلهمرکز شماره 27

سنجش و آزمون کرمانشاهنصب و راه اندازي پکیج شوفاژ دیواري گازي(ویژه شرکت 1028531 مرکز شماره 35
کرمانشاه (دومنظوره)

سال سابقه کار یا کاردانی481393/07/051393/07/25خیرمرد16عصرتاسیسات دیپلم برق یا تاسیسات با 2

(کار و دانش)1044164 قصرشیرین قصر شیرینبرقکار صنعتی درجه 2 مرکز شماره 5
(دومنظوره)

نداردراهنمایی10901393/07/291393/12/14بلهمرد14یکسرهبرق ساختمان93

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهتعمیرکار نسوز کوره هاي ریخته گري1016775 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

نداردپایان-دوره راهنمایی1141393/09/081393/09/30خیرمشترك6یکسرهریخته گري

(کار و دانش)1044416 درجه 2 CNC مرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهفرز کارcnc فرزکار درجه 2دیپلم2801393/07/081393/10/24خیرمرد20عصرکارگاه تراش و فرز

اسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربتعمیرکار کولر آبی (کار و دانش)1032710 نداردپایان دوره راهنمایی2101393/08/061393/10/10خیرزن16صبحکارگاه برقمرکز شماره 8

هرسین (دومنظوره)هرسینپرورش دهنده مرغ بومی1031765 نداردپایان دوره راهنمایی961393/07/011393/09/30بلهمرد16عصرکارگاه کشاورزي - ثابت شهريمرکز شماره 14
ازگله (دومنظوره)ثالث باباجانیکاربر رایانه (کار و دانش)1039868 نداردپایان دوره راهنمایی3001393/09/131393/12/13خیرزن12صبحمرکز ازگلهمرکز شماره 27
صحنه (دومنظوره)صحنهلوله کش گاز خانگی و تجاري1033358 نداردپایان دوره راهنمایی3001393/07/061393/10/10خیرمرد14صبحکارگاه نقشه کشی صنعتیمرکز شماره 9

1056467PIC اسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربطراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتالدیپلم2501393/08/031393/10/17خیرزن16صبحکارگاه PLCمرکز شماره 8

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهکارور کنترل شیمیایی مواد غذایی (کار و دانش)1018844 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

ندارددیپلم2851393/07/011393/09/20خیرمرد6عصرنانوتکنولوژي

1056704Kitchen Draw کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهکابینت چوبی با استفاده از نرم افزار مبانی کامپیوترپایان دوره راهنمایی3601393/09/091393/12/24خیرزن16صبحکارگاه معماريمرکز شماره 22

کرمانشاه (برادران)کرمانشاهنقشه کش و طراح به کمک رایانه  (کار و دانش)1024304 - فلزکاريمرکز شماره 2 cad - نقشه خواندیپلم4801393/07/141393/10/11خیرمرد16یکسرهنقشه کشی صنعتی
کرمانشاه (برادران)کرمانشاهبرق و تزئینات پراید1027082 مبانی برق خودروپایان دوره  راهنمایی451393/08/121393/08/21خیرمرد14یکسرهکارگاه سایپامرکز شماره 2
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

عنوان دوره هاي آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان کرمانشاه – جدول شماره 1

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهنصاب وسایل حفاظتی وایمنی ساختمان ها وتاسیسات1038173 ندارددیپلم1581393/07/011393/08/20خیرزن16صبحکارگاه برقمرکز شماره 3
کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهطراح و تحلیل گر مدارات دیجیتال مقدماتی1053122 ندارددیپلم1981393/09/161393/11/14خیرزن16صبحالکترونیکمرکز شماره 3
کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهخواندن کاتالوگ هاي فنی نصب تجهیزات1031513 نداردپایان دوره راهنمایی761393/07/201393/08/14خیرزن16صبحکارگاه زبان انگلیسیمرکز شماره 3
کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهنصاب وسایل حفاظتی وایمنی ساختمان ها وتاسیسات1038233 ندارددیپلم1581393/08/211393/10/09خیرزن16صبحکارگاه برقمرکز شماره 3

(کار و دا1056695 سرپلذهاب (دومنظوره)سرپل ذهابتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 2 نداردپایان دوره  راهنمایی7201393/07/011394/02/29خیرمرد16یکسرهکارگاه اتومکانیکمرکز شماره 4

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهآفرینشگر1053731 ندارددیپلم901393/09/251393/10/22خیرزن16صبحمدیر مهد کودكمرکز شماره 3

گیالنغرب (دومنظوره)گیالنغربسیمانکار (کار و دانش)1027772 نداردپایان دوره راهنمایی2961393/07/271393/10/27خیرمرد16صبحکارگاه سنک کاريمرکز شماره 6

کنگاور (دومنظوره)کنگاورسوزن باف1034990 نداردپایان دوره راهنمایی1221393/09/031393/10/10خیرزن16صبحکارگاه صنایع دستی شماره 1مرکز شماره 17

(کار و 1039775 (MT) ندارددیپلم1201393/08/171393/09/20خیرمرد16صبحکارگاه بازرسی جوشمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهآزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی

سرپلذهاب (دومنظوره)سرپل ذهابنقشه کشی معماري (کار و دانش)1042328 نقشه کشی عمومی ساختمانپایان دوره راهنمایی4241393/07/011393/10/10خیرمرد16یکسرهکارگاه نقشه کشی برادرانمرکز شماره 4

داالهو (دومنظوره)داالهوکابینت ساز چوبی درجه 10389111 کابینت ساز چوبی درجه 2پایان دوره راهنمایی3121393/09/231393/12/24بلهمرد14صبحدرودگريمرکز شماره 13

(کار و دانش)1042484 سرپلذهاب (دومنظوره)سرپل ذهابدرودگر درجه 2 نداردپایان دوره راهنمایی8301393/07/201394/02/31خیرمرد16یکسرهکارگاه درودگريمرکز شماره 4

کرمانشاه (برادران)کرمانشاهسیستم سوخت رسانی انژکتوري پراید1027253 نداردپایان دوره راهنمایی451393/08/281393/09/06خیرمرد14یکسرهکارگاه سایپامرکز شماره 2
سنقر (دومنظوره)سنقرتعمیرکار کلیدهاي فشار ضعیف(متوسط)1043771 نداردکاردانی برق1141393/07/021393/08/11خیرمرد16عصرکارگاه برق صنعتیمرکز شماره 7
کنگاور (دومنظوره)کنگاورسوخت نگار چوب و نی1037516 نداردپایان دوره راهنمایی1281393/07/291393/09/08خیرزن16صبحکارگاه سفالگريمرکز شماره 17

درودگر درجه2پایان دوره راهنمایی3301393/09/061393/12/14خیرمرد16صبحکارگاه درود گريمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهسازنده اسباب بازي چوبی1031561

کرمانشاه (برادران)کرمانشاهتعمیر موتور‘گیربکس و دیفرانسیل پژو 405‘پارس و سمند1027715 تعمیر موتور‘گیربکس و دیفرانسیل پیکان آردي و خانواددیپلم ریاضی- فنی321393/07/081393/07/14خیرمرد14یکسرهکارگاه ایران خودرومرکز شماره 2

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهسرویس و نگهداري خودرو (کار و دانش)1033427 نداردپایان دوره راهنمایی1601393/08/051393/09/23خیرزن16صبحاتومکانیکمرکز شماره 3

کارور رایانه درجه2دیپلم1681393/07/011393/08/24خیرمرد16صبحکارگاه مکاترونیکمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهنصب و راه اندازي ربات و سیستم جابجایی مواد1030550

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهشمع ساز1033547 نداردپایان دوره راهنمایی661393/09/121393/10/06خیرزن16صبحکیف دوزمرکز شماره 3
(کار و دانش)1038287 کنگاور (دومنظوره)کنگاورتراشکار درجه 1 تراشکار درجه 2پایان دوره راهنمایی5201393/07/161393/12/20خیرمرد16صبحکارگاه تراشکاريمرکز شماره 17
(کار و دانش)1049060 سنقر (دومنظوره)سنقربرقکار ساختمان درجه 2 نداردپایان دوره راهنمایی7001393/08/031393/12/03خیرمرد16یکسرهکارگاه برق ساختمانمرکز شماره 7

1018079SEM مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهآزمایشگر دستگاه مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

S.E.Mدرجه 2کاردانی1141393/07/011393/08/28خیرمشترك6عصر ICDL

سنقر (دومنظوره)سنقرمتصدي البسه در هتل (کار و دانش)1036322 ندارددیپلم1001393/09/091393/10/13خیرمرد16عصرگردشگري و هتلداريمرکز شماره 7

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهریخته گر فلزات قیمتی (کار و دانش)1016039 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

نداردپایان دوره راهنمایی901393/07/141393/08/19خیرمشترك6عصرنمونه سازي سریع و ریخته گري دقیق

کرمانشاه (برادران)کرمانشاهموتور و گیربکس زانتیا1027925 موتور و گیربکس پرایدپایان دوره راهنمایی451393/08/101393/08/19خیرمرد14یکسرهکارگاه ایران خودرومرکز شماره 2
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

عنوان دوره هاي آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان کرمانشاه – جدول شماره 1

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهابزار دقیق کار1033595 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

نداردکاردانی6001393/07/011394/01/05خیرمشترك12صبحابزار دقیق

1030619P کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهطراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزار کاردانی برق و کامپیوتر 751393/09/161393/10/09خیرزن16صبحکارگاه رباتیکمرکز شماره 3

نداردپایان دوره راهنمایی3001393/07/191393/10/20خیرمرد16صبحکارگاه جوشکاري گاز خانگیمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهلوله کش گاز خانگی و تجاري1033379

کنگاور (دومنظوره)کنگاورمبانی روبوتیک  1033310 ندارددیپلم1361393/08/211393/10/03خیرزن16صبحکارگاه  سخت افزارمرکز شماره 17
(کار و دانش)1056164 سنقر (دومنظوره)سنقردرودگر درجه 2 نداردپایان دوره راهنمایی8301393/07/011394/03/16خیرمرد16عصردرودگريمرکز شماره 7
کرمانشاه (برادران)کرمانشاهبرق و تزئینات پراید1027556 مبانی برق خودروپایان دوره  راهنمایی451393/09/251393/10/06خیرمرد14یکسرهکارگاه سایپامرکز شماره 2

نداردپایان دوره راهنمایی2501393/07/261393/10/29خیرمرد16عصرکارگاه کشاورزيمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهکشتکارگلخانه هاي خاکی1041083

1030553Proteus کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهتحلیل الکترونیکی با نرم افزار نداردکاردانی401393/09/031393/09/12خیرزن16صبحکارگاه رباتیکمرکز شماره 3

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهتکنسین آزمایشگاه ژنتیک1016235 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

کاردانی زیست شناسی یا کشاورزي یا علوم پیراپزشکی یا2061393/07/061393/09/24خیرمشترك6عصربیوتکنولوژي

داالهو (دومنظوره)داالهوفن ورز شبکه هوایی برق1041524 دیپلم برق1391393/07/201393/09/02خیرمرد14صبحبرقمرکز شماره 13

کارور رایانه درجه2دیپلم1681393/08/251393/10/15خیرمرد16صبحکارگاه مکاترونیکمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهنصب و راه اندازي ربات و سیستم جابجایی مواد1030634

(کار و دانش)1036070 سنقر (دومنظوره)سنقرکارمند پذیره(فرانت آفیس) ICDLدیپلم3501393/07/021393/10/20خیرمرد16صبحگردشگري و هتلداريمرکز شماره 7

اسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربدروپنجره ساز پروفیل آهنی1029311 سال سابقه2101393/07/291393/09/04خیرمرد16یکسرهجوشکاري و بازرسی جوشمرکز شماره 8 سالپایان دوره راهنمایی یا پنجم ابتدایی با 5 گواهینامه کمک درب وپنجره ساز پروفیل آهنی با 10

سنقر (دومنظوره)سنقرتعمیرکار دستگاه هاي سرد کننده خانگی و تجاري (کار و1047401 نداردپایان دوره راهنمایی4801393/09/051394/02/16خیرمرد16یکسرهجوشکاريمرکز شماره 7

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهعطرساز عطر گل هاي طبیعی1016063 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

دیپلم1991393/07/081393/09/09خیرمشترك6صبحداروهاي گیاهی

ثالث باباجانی ثالث باباجانیتعمیرکار آبگرمکن دیواري (کار و دانش)1031396 مرکز شماره 12
(دومنظوره)

نداردپایان دوره راهنمایی2401393/08/041393/10/16بلهمرد14صبحکارگاه تاسیسات

مبانی روبوتیکدیپلم901393/07/011393/08/02خیرمرد16عصرکارگاه رباتیکمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهسخت افزار روبوتیک  1029605

(کار و دانش)1037165 درجه 2 PLC روانسر (دومنظوره)روانسرکارور ندارددیپلم2721393/09/111393/10/28خیرمرد16یکسرهکارگاه برقمرکز شماره 10
کرمانشاه (برادران)کرمانشاهموتور و گیربکس زانتیا1027769 موتور و گیربکس پرایدپایان دوره راهنمایی451393/07/151393/07/23خیرمرد14یکسرهکارگاه ایران خودرومرکز شماره 2

(کار و دانش)1034126 ثالث باباجانی ثالث باباجانیجوشکار گاز درجه 2 مرکز شماره 12
(دومنظوره)

نداردپایان دوره راهنمایی5381393/08/171394/02/20بلهمرد14عصرجوشکاري

صحنه (دومنظوره)صحنهتعمیرکار ماشین هاي لباسشویی، خشک کن و ظرفشویی1042169 نداردپایان دوره راهنمایی4501393/07/011393/11/15خیرمرد16صبحکارگاه برق(تعمیر لوازم خانگی)مرکز شماره 9

1039886(VT) نداردکارشناسی441393/09/211393/10/07خیرمرد16صبحکارگاه بازرسی جوشمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهبازرسی جوش قطعات صنعتی به صورت چشمی

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهراهنماي موزه  (کار و دانش)1029938 مهارت خواندن متون فنی مرتبطدیپلم2801393/07/121393/10/08خیرزن16صبحگردشگريمرکز شماره 3

ازگله (دومنظوره)ثالث باباجانیکامپیوتر کودکان1039928 نداردپایه اول ابتدایی501393/08/081393/08/28خیرزن12عصرمرکز ازگلهمرکز شماره 27
کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهپرورش دهنده گیاهان دارویی1033388 نداردپایان دوره راهنمایی1751393/07/011393/09/29خیرزن16عصرتکنولوژي کشاورزيمرکز شماره 3
کرمانشاه (برادران)کرمانشاهمبانی برق و الکترونیک خودرو1027370 نداردپایان دوره راهنمایی451393/09/161393/09/24خیرمرد14یکسرهکارگاه سایپامرکز شماره 2



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره

شی
موز

ت آ
نوب

یت
ظرف

یت
جنس

زي
 رو

انه
 شب

ات
کان

ام

ت)
ساع

ش (
موز

ن آ
زما

پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

عنوان دوره هاي آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان کرمانشاه – جدول شماره 1

(کار و دانش)1032179 نداردپایان دوره راهنمایی4501393/07/191393/12/28خیرمرد16عصرکارگاه رنگ کاري چوبمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهرنگ کار چوب درجه 2

1033244(ms) کنگاور (دومنظوره)کنگاورتکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران نداردکاردانی2721393/08/201393/11/29خیرزن16عصرکارگاه  سخت افزارمرکز شماره 17
باینگان (دومنظوره)پاوهکالش باف1053458 نداردپایان دوره راهنمایی2801393/07/011393/11/20خیرزن12صبحکارگاه صنایع دستی باینگانمرکز شماره 28

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهفن ورز نمونه سازي سریع1016291 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

و نقشه کش وطراح صنعتی باCATIAفوق دیپلم مکانیک‘مواد‘پلیمر1001393/09/251393/11/01خیرمشترك6عصرنمونه سازي سریع و ریخته گري دقیق مدلسازي درجه2

کرمانشاه (برادران)کرمانشاهموتور و گیربکس پراید1027835 قطعه شناسیپایان دوره راهنمایی451393/07/261393/08/03خیرمرد14یکسرهکارگاه ایران خودرومرکز شماره 2

(کار و دانش)1031705 درودگر درجه 2پایان دوره راهنمایی5401393/09/011393/12/13خیرمرد16یکسرهکارگاه کابینت سازيمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهکابینت ساز چوبی درجه 2

سنقر (دومنظوره)سنقرتعمیرکار آبگرمکن دیواري (کار و دانش)1047020 نداردپایان دوره راهنمایی2401393/07/051393/10/14خیرمرد16یکسرهجوشکاريمرکز شماره 7

ندارددیپلم1361393/08/031393/09/26خیرمرد16عصرکارگاه رباتیکمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهمبانی روبوتیک  1029701

(کار و دانش)1034105 ثالث باباجانی ثالث باباجانیجوشکار گاز درجه 1 مرکز شماره 12
(دومنظوره)

جوشکار گاز درجه 2پایان دوره راهنمایی2781393/09/081393/11/29بلهمرد14صبحجوشکاري

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهکیف دوز  (کار و دانش)1033511 نداردپایان دوره  راهنمایی2281393/07/021393/09/11خیرزن16صبحکیف دوزمرکز شماره 3
کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهمدیریت پسماندهاي کشاورزي1033370 نداردفوق دیپلم کشاورزي451393/09/301393/10/14خیرزن16صبحتکنولوژي کشاورزيمرکز شماره 3

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهکارور کنترل میکروبی مواد غذایی (کار و دانش)1016421 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

ندارددیپلم1681393/07/281393/09/17خیرمشترك6صبحنانوتکنولوژي

سنجش و آزمون کرمانشاهنصاب و تعمیرکار آبگرمکن خورشیدي1029095 مرکز شماره 35
کرمانشاه (دومنظوره)

ندارددیپلم1301393/09/041393/10/15خیرمرد16صبحکارگاه انرژي نو

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهمدیر مهد کودك1053725 نداردکارشناسی2601393/07/061393/09/24خیرزن16صبحمدیر مهد کودكمرکز شماره 3
کرمانشاه (برادران)کرمانشاهتعمیر موتور‘گیربکس و دیفرانسیل پژو 405‘پارس و سمند1027871 تعمیر موتور‘گیربکس و دیفرانسیل پیکان آردي و خانواددیپلم ریاضی- فنی321393/08/041393/08/07خیرمرد14یکسرهکارگاه ایران خودرومرکز شماره 2

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهتکنسین آزمایشگاه خاك و آب1027427 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

نداردفوق دیپلم آبخیزداري1331393/07/011393/08/24خیرمشترك6عصربیوتکنولوژي

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهمسئول اجراي سازه هاي فلزي1041518 نداردکاردانی1201393/09/101393/10/16خیرمشترك16صبحکارگاه عمرانمرکز شماره 22

جوانرود (دومنظوره)جوانرودتعمیرکار پکیج شوفاژ گازي (کار و دانش)1010895 نداردپایان دوره راهنمایی3721393/07/151393/11/07خیرمرد14صبحکارگاه تأسیساتمرکز شماره 16

(کار1030418 AVR طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتالدیپلم2721393/08/171393/11/06خیرمرد16صبحکارگاه رباتیکمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهطراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده

1041299SMAW صحنه (دومنظوره)صحنهجوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند نداردپایان دوره راهنمایی4961393/07/011393/12/02خیرمرد16صبحکارگاه جوشکاريمرکز شماره 9

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهکارور کنترل بهداشتی در کارخانجات مواد غذایی1016593 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

نداردکاردانی901393/09/181393/10/16خیرمشترك6صبحنانوتکنولوژي

(کار و دانش)1036064 کنگاور (دومنظوره)کنگاورگلیم باف درجه 2 نداردپایان دوره راهنمایی3201393/07/201393/10/27خیرزن16صبحکارگاه صنایع دستی (بافت)مرکز شماره 17
کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهپرورش دهنده قارچ صدفی1029857 نداردپایان دوره راهنمایی1151393/08/241393/09/30خیرزن16عصرپرورش قارچمرکز شماره 3
هرسین (دومنظوره)هرسینپرورش دهنده گوسفند1031903 نداردپایان دوره راهنمایی1601393/07/011393/09/01بلهمرد16عصرکارگاه کشاورزي - ثابت شهريمرکز شماره 14

نداردپایان دوره راهنمایی811393/09/151393/10/13خیرمرد16صبحکارگاه کشاورزيمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهپرورش دهنده گیاهان آپارتمانی1041230
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عنوان دوره هاي آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان کرمانشاه – جدول شماره 1

(کار و دانش1039820 (PT) ندارددیپلم1001393/07/181393/08/26خیرمرد16عصرکارگاه بازرسی جوشمرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهآزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهذوب کار فلزات قیمتی1016191 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

نداردپایان دوره راهنمایی951393/08/201393/09/24خیرمشترك6عصرنمونه سازي سریع و ریخته گري دقیق

(کار و دانش)1048499 سنقر (دومنظوره)سنقرتراشکار درجه 1 تراشکار درجه 2پایان دوره راهنمایی5201393/07/011393/11/29خیرمرد16یکسرهتراشکاريمرکز شماره 7

ثالث باباجانی ثالث باباجانیدریل کار و اره کار (کار و دانش)1053779 مرکز شماره 12
(دومنظوره)

نداردپایان دوره راهنمایی661393/09/241393/10/11بلهمرد14صبحکارگاه اتومکانیک

کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهطراح و محاسبتاسیسات ساختمان هاي اداري و مسکونی1036694 ندارددیپلم تاسیسات یا کاردانی مکانیک-عمران-معماري1641393/07/231393/09/11خیرزن16صبحکارگاه طراحی داخلیمرکز شماره 22

مهارتهاي پیشرفته کرمانشاهفن ورز آزمایشگاه متالوگرافی1018346 مرکز شماره 24
(دومنظوره high tech

کاردانی متالورژي-جوشکاري-مکانیک1101393/09/011393/10/24خیرمشترك6عصرمتالوژي

اسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربمکانیک تراکتور و تیلر  (کار و دانش)1032638 نداردپایان دوره راهنمایی7201393/07/051393/10/03خیرمرد16یکسرهماشین هاي کشاورزيمرکز شماره 8

سنجش و آزمون کرمانشاهطراح سیستم هاي انرژي خورشیدي1029212 مرکز شماره 35
کرمانشاه (دومنظوره)

ندارددیپلم1751393/08/011393/09/16خیرمرد16عصرکارگاه انرژي نو

کرمانشاه (برادران)کرمانشاهسیستم سوخت رسانی انژکتوري زانتیا1027307 سیستم سوخت رسانی پرایدپایان دوره راهنمایی451393/09/081393/09/15خیرمرد14یکسرهکارگاه سایپامرکز شماره 2

اسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربتعمیرکار سیستم ترمزهاي روغنی (هیدرولیکی)1056872 تعمیرکار اتومبیلهاي سواري بنزینی درجه 2دیپلم1281393/07/081393/07/30خیرمرد16یکسرهکارگاه دیزلمرکز شماره 8

(کار و دانش)1034243 ثالث باباجانی ثالث باباجانیپرده دوز درجه 2 مرکز شماره 12
(دومنظوره)

نداردپایان دوره راهنمایی2501393/08/071393/10/23خیرزن14صبحکارگاه خیاطی مرکزثابت
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داالهو (دومنظوره)داالهوخیاط لباس هاي کشی (کار و دانش)1041881 نداردپایان دوره راهنمایی1301393/07/231393/09/29زن14صبحطراحی دوختمرکز شماره 13
کرمانشاه (خواهران)کرمانشاهمعرق کار درجه 10410262 نداردپایان دوره راهنمایی5501393/07/011393/12/16زن16صبحمعرق کاريمرکز شماره 3
نوسود (دومنظوره)پاوهکالش باف1053590 نداردپایان دوره راهنمایی2801393/07/011393/11/30زن12عصرکارگاه صنایع دستی نوسودمرکز شماره 38

نودشه (دومنظوره)پاوهکالش باف1053605 نداردپایان دوره راهنمایی2801393/07/011393/11/30زن12عصرکارگاه صنایع دستی نودشهمرکز شماره 37

پاوه (دومنظوره)پاوهنازك دوز زنانه 1048979 نداردپایان دوره راهنمایی4601393/07/011393/12/23زن14عصرکارگاه طراحی دوختمرکز شماره 11
پاوه (دومنظوره)پاوهمانتو دوز (کار و دانش)1053497 نداردپایان دوره راهنمایی1801393/07/011393/09/30زن12عصرکارگاه طراحی دوختمرکز شماره 11
صحنه (دومنظوره)صحنهمرصع کار1042988 سیار شهري))مرکز شماره 9 نداردپایان دوره راهنمایی961393/09/231393/10/28مرد16عصرکارگاه هنرهاي تزئینی (
ویتراي )1043078 صحنه (دومنظوره)صحنهنقاش شیشه هاي تزئینی ( سیار شهري))مرکز شماره 9 نداردپایان دوره راهنمایی1701393/07/051393/09/19مرد16عصرکارگاه هنرهاي تزئینی (
صحنه (دومنظوره)صحنهربان دوز1044698 سیار شهري))مرکز شماره 9 پایان دوره ابتدایی921393/07/011393/07/29زن20صبحکارگاه هنرهاي تزئینی (
صحنه (دومنظوره)صحنهبافنده پوشاك دو میل 1044743 سیار شهري))مرکز شماره 9 نداردپایان دوره راهنمایی2441393/08/011393/10/16زن16صبحکارگاه هنرهاي تزئینی (

دولت آباد کرمانشاه کرمانشاهنازك دوز زنانه (کار و دانش)1027424 مرکز شماره 21
(دومنظوره)

نداردپایان دوره راهنمایی4601393/07/161393/12/14زن16عصرطراحی دوخت1

صحنه (دومنظوره)صحنهتولید کننده تراریوم1044005 نداردپایان دوره راهنمایی641393/07/061393/07/26زن16صبحکارگاه کشاورزي(امور دامی وآبزیان)))مرکز شماره 9
صحنه (دومنظوره)صحنهفروشندگی گیاهان دارویی1044155 نداردپایان راهنمایی2561393/07/271393/10/15زن16صبحکارگاه کشاورزي(امور دامی وآبزیان)))مرکز شماره 9
صحنه (دومنظوره)صحنهپرورش دهنده گوسفند1044479 نداردپایان دوره راهنمایی1601393/08/211393/10/09مرد20صبحکارگاه کشاورزي(امور دامی وآبزیان)))مرکز شماره 9

صحنه (دومنظوره)صحنهکاربر رایانه (کار و دانش)1058363 رایانه)مرکز شماره 9 نداردپایان دوره راهنمایی3001393/07/051393/10/28مرد16صبحکارگاه استاد شاگردي(
سنقر (دومنظوره)سنقرفروشندگی گیاهان دارویی1039043 نداردپایان راهنمایی2561393/08/181393/11/04مرد16صبحکشاورزي سیارشهريمرکز شماره 7
1039055GPS سنقر (دومنظوره)سنقرکارور ندارددیپلم1001393/07/221393/08/28مرد16عصرکشاورزي سیارشهريمرکز شماره 7

اسالم آباد (خواهران)اسالم آباد غربمعرق کار چرم1035020 نداردپایان دوره راهنمایی1141393/08/181393/09/18مرد16صبحشهرستانیمرکز شماره 18

اسالم آباد (خواهران)اسالم آباد غربدوزنده لباس مبل1035125 دیپلم1101393/09/191393/10/23مرد16صبحشهرستانیمرکز شماره 18

عنوان دوره هاي آموزشی در شعب شهري استان کرمانشاه – جدول شماره 2
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نداردپايان دوره  راهنمايي2281393/08/171393/11/08زن16عصربدرابادمركز شماره 10 روانسر (دومنظوره)روانسركيف دوز  (كار و دانش)1020542

نداردپايان دوره راهنمايي1151393/07/021393/08/11زن16صبحبلوردي جديدمركز شماره 14 هرسين (دومنظوره)هرسينزعفران كار1036313

نداردپايان دوره راهنمايي1151393/07/301393/08/22زن16يكسرهسرونوسفليمركز شماره 39 هلشي (دومنظوره)كرمانشاهپرورش دهنده قارچ صدفي1021274

نداردپايان دوره راهنمايي1751393/08/241393/09/23زن16يكسرهسرونوسفليمركز شماره 39 هلشي (دومنظوره)كرمانشاهپرورش دهنده گياهان دارويي1021370

نداردپايان دوره راهنمايي691393/09/031393/09/25مرد20عصرگودينمركز شماره 17 كنگاور (دومنظوره)كنگاورتوليدكننده ورمي كمپوست1042910

نداردپنجم ابتدايي يا بيسواد با3 سال سابقه كار4501393/07/011393/12/28زن16عصرچهرمركز شماره 14 هرسين (دومنظوره)هرسينقالي باف درجه 10335562

نداردپايان دوره راهنمايي801393/07/231393/09/25زن14صبحگاودانه خورمركز شماره 13 داالهو (دومنظوره)داالهوخياط لباس هاي سنتي لري (كار و دانش)1042025

نداردپايان دوره راهنمايي1051393/07/071393/08/07زن16صبحگل سفيدمركز شماره 10 روانسر (دومنظوره)روانسربافنده عروسك هاي تزييني1020077

نداردپايان دوره راهنمايي1051393/09/121393/10/15زن16صبحگل سفيدمركز شماره 10 روانسر (دومنظوره)روانسربافنده عروسك هاي تزييني1020344

نداردديپلم3231393/07/021393/10/13زن16صبحبدرابادمركز شماره 10 روانسر (دومنظوره)روانسرالگوساز و برشكار لباس زنانه1020440

نداردپايان دوره راهنمايي1051393/07/021393/08/14زن16عصربدرابادمركز شماره 10 روانسر (دومنظوره)روانسربافنده عروسك هاي تزييني1020479

نداردپايان دوره راهنمايي4601393/09/091393/12/23زن14عصرصفي ابادمركز شماره 16 جوانرود (دومنظوره)جوانرودنازك دوز زنانه 1009779

نداردپايان دوره راهنمايي1801393/07/221393/09/29زن16عصركاني شريفمركز شماره 10 روانسر (دومنظوره)روانسرمانتو دوز (كار و دانش)1020110

نداردديپلم1081393/08/101393/09/11زن16صبحكاني شريفمركز شماره 10 روانسر (دومنظوره)روانسرشلوار دوز  (كار و دانش)1020212

جدول شماره 3 – عنوان دوره هاي آموزش روستايي و عشايري استان كرمانشاه
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گیالنغرب (دومنظوره)گیالنغربتعمیرکار عمومی رایانه شخصی1027403 مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهاي شخصیدیپلم4801393/07/071393/12/02مرد16صبحکارگاه کامپیوترمرکز شماره 6

نداردپایان دوره راهنمایی3001393/09/011393/11/29مرد14عصرکارگاه رایانه سپاه نبی اکرم (ص)مرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهکاربر رایانه (کار و دانش)1032701

اسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربسرویس و نگهداري خودرو (کار و دانش)1032947 نداردپایان دوره راهنمایی1601393/07/011393/09/02مرد16عصرکارگاه اتومکانیک پادگان اهللا اکبر ارتشمرکز شماره 8

اسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربسرویس و نگهداري خودرو (کار و دانش)1032977 نداردپایان دوره راهنمایی1601393/09/031393/11/01مرد16عصرکارگاه اتومکانیک پادگان اهللا اکبر ارتشمرکز شماره 8

کرمانشاه (برادران، کرمانشاهکمک برقکار ساختمان درجه 10212592 مرکز شماره 30
حضرت نبی اکرم ص)

کارگر عمومی برقکار ساختمانپایان دوره راهنمایی3031393/09/171393/12/29مرد16عصرکارگاه برق ساختمان پایگاه یکم هوانیروز

کرمانشاه (برادران، کرمانشاهکاربر نرم افزار اداري (کار و دانش)1020989 مرکز شماره 30
حضرت نبی اکرم ص)

کاربر رایانه یا اپراتوري کامپیوترپایان دوره راهنمایی2301393/09/121393/11/20مرد16صبحکارگاه رایانه پشتیبانی منطقه یک ارتش

کرمانشاه (برادران، کرمانشاهکاربر نرم افزار اداري (کار و دانش)1020818 مرکز شماره 30
حضرت نبی اکرم ص)

کاربر رایانه یا اپراتوري کامپیوترپایان دوره راهنمایی2301393/07/021393/08/11مرد16یکسرهکارگاه رایانه پادگان شهید سروران

کرمانشاه (برادران، کرمانشاهکاربر رایانه (کار و دانش)1021199 مرکز شماره 30
حضرت نبی اکرم ص)

نداردپایان دوره راهنمایی3001393/08/121393/10/06مرد16یکسرهکارگاه رایانه پادگان شهید سروران

کرمانشاه (برادران، کرمانشاهکاربر نرم افزار اداري (کار و دانش)1020941 مرکز شماره 30
حضرت نبی اکرم ص)

کاربر رایانه یا اپراتوري کامپیوترپایان دوره راهنمایی2301393/09/121393/11/20مرد16صبحکارگاه رایانه پدافند هوایی

نداردپایان دوره راهنمایی1601393/08/211393/10/10مرد14عصرسپاه نبی اکرممرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهسرویس و نگهداري خودرو (کار و دانش)1032953

(کار و دانش)1033016 برقکار ساختمان درجه 2پایان دوره راهنمایی3901393/07/191393/12/14مرد14عصرسپاه نبی اکرممرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهبرقکار ساختمان درجه 1

نقشه کشی عمومی ساختمانپایان دوره راهنمایی4001393/07/051393/11/05مرد14صبحسپاه نبی اکرممرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهنقشه کشی سازه (کار و دانش)1037159

نقشه کشی عمومی ساختمانپایان دوره راهنمایی4241393/07/051393/12/13مرد14عصرسپاه نبی اکرممرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهنقشه کشی معماري (کار و دانش)1037240

(کار و دانش)1039082 برقکار ساختمان درجه 2پایان دوره راهنمایی3901393/09/021393/12/26مرد14صبحسپاه نبی اکرممرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهبرقکار ساختمان درجه 1

ندارددیپلم برق1201393/09/111393/10/27مرد14عصرسپاه نبی اکرممرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهفن ورز خطوط زمینی برق1039112

پاوه (دومنظوره)پاوهتعمیرکار سیستم انتقال قدرت خودروي سبک1046045 تعمیرکار خودرو سبک درجه2دیپلم2801393/07/081393/10/24مرد12عصرکارگاه اتومکانیک هنگ مرزيمرکز شماره 11

1033121E1-E2 درسطح SMAW پایان دوره راهنمایی3501393/08/011393/11/22مرد16عصرپادگان شهدامرکز شماره یک کرمانشاه (برادران)کرمانشاهجوشکاري قطعات فوالدي بافرایند

دولت آباد کرمانشاه کرمانشاهاتوماسیون اداري درجه 10308442 مرکز شماره 21
(دومنظوره)

نداردپایان دوره راهنمایی1041393/08/261393/09/25مرد16عصرکارگاه رایانه ستاد نیروي انتظامی کرمانشاه

دولت آباد کرمانشاه کرمانشاهسرویس و نگهداري خودرو (کار و دانش)1030328 مرکز شماره 21
(دومنظوره)

نداردپایان دوره راهنمایی1601393/09/161393/11/05مرد16صبحکارگاه اتومکانیک پادگان آموزشی مرزبانی شهید رجایی

راه انداز خودرو )1053530 پاوه (دومنظوره)پاوهتعمیرکار استارت ( نداردپایان دوره راهنمایی391393/07/061393/07/16مرد12صبحستاد نیروي انتظامیمرکز شماره 11
پاوه (دومنظوره)پاوهتنظیم سوخت رسانی موتور بنزینی1053560 نداردپایان دوره راهنمایی1701393/07/191393/09/23مرد12صبحستاد نیروي انتظامیمرکز شماره 11

دولت آباد کرمانشاه کرمانشاهکمک برقکار ساختمان درجه 10616602 مرکز شماره 21
(دومنظوره)

کارگر عمومی برقکار ساختمانپایان دوره راهنمایی3031393/09/081393/12/06مرد14صبحکارگاه برق ساختمان ستاد نیروي انتظامی

عنوان دوره هاي آموزشی در پادگان استان کرمانشاه – جدول شماره 4
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پيشنيازحداقل تحصيالتپايان دورهشروع دوره

نداردپايان دوره راهنمايي771393/07/011393/08/04مرد16عصرصنف مشاورين امالكمركز شماره 17 كنگاور (دومنظوره)كنگاورشهروند الكترونيكي (E-Citizen) (كار و دانش)1043990

قطعه شناسيپايان دوره راهنمايي451393/09/121393/09/19مرد14يكسرهنمايندگي ايران خودرو - اتحاديه صنف تعمير كاران اتومركز شماره 2 كرمانشاه (برادران)كرمانشاهموتور و گيربكس پرايد1028138

نداردپايان دوره راهنمايي771393/08/101393/09/12مرد16عصرصنف مشاورين امالكمركز شماره 17 كنگاور (دومنظوره)كنگاورشهروند الكترونيكي (E-Citizen) (كار و دانش)1044023

تعمير موتور‘گيربكس و ديفرانسيل پيكان آردي و خانوادديپلم رياضي- فني321393/09/221393/09/26مرد14يكسرهنمايندگي ايران خودرو - اتحاديه صنف تعمير كاران اتومركز شماره 2 كرمانشاه (برادران)كرمانشاهتعمير موتور‘گيربكس و ديفرانسيل پژو 405‘پارس و سمند1028180

تعمير موتور‘گيربكس و ديفرانسيل پيكان آردي و خانوادديپلم رياضي- فني321393/08/281393/09/03مرد14يكسرهنمايندگي ايران خودرو - اتحاديه صنف تعمير كاران اتومركز شماره 2 كرمانشاه (برادران)كرمانشاهتعمير موتور‘گيربكس و ديفرانسيل پژو 405‘پارس و سمند1028036

موتور و گيربكس پرايدپايان دوره راهنمايي451393/09/041393/09/11مرد14يكسرهنمايندگي ايران خودرو - اتحاديه صنف تعمير كاران اتومركز شماره 2 كرمانشاه (برادران)كرمانشاهموتور و گيربكس زانتيا1028090

1067297CompTIA A +مركز شماره 19 درود فرامان كرمانشاه
(دومنظوره)

پايان دوره راهنمايي601393/07/071393/07/17مرد12عصركارخانه سيمان غرب

1067321WEB مركز شماره 19 درود فرامان كرمانشاهطراح مقدماتي صفحات
(دومنظوره)

كاربر عمومي رايانه شخصي يا ICDL درجه2ياكاربر رايانفوق ديپلم كامپيوتر يا گرافيك901393/08/041393/08/27مرد12عصركابل باختر

مركز شماره 19 درود فرامان كرمانشاهكاربرد رايانه و اينترنت در محيط كار1067336
(دومنظوره)

نداردديپلم901393/08/281393/09/19مرد12عصرچيني كرد

1038194 Safe مركز شماره 22 كرمانشاه كرمانشاهتحليلگر و طراح پي با برنامه
(خواهران)

نداردكارداني561393/08/221393/09/09مشترك16صبحكارخانه وست متال(كابلهاي آبگرد)

مركز شماره 14 هرسين هرسينمخروط تراشي و پيچ بري با دست996534
(دومنظوره)

تراشكار درجه 2پايان دوره راهنمايي311393/07/211393/08/27مرد14عصرمجتمع جهان فوالد غرب-كارگاه تراشكاري

مركز شماره 19 درود فرامان كرمانشاهبرنامه نويسي و كار با سخت افزار PLC و كارت هاي ورو1035749
(دومنظوره)

كارور PLC درجه 2ديپلم721393/07/201393/10/21مرد12صبحكابل باختر

مركز شماره 19 درود فرامان كرمانشاهشهروند الكترونيكي (E-Citizen) (كار و دانش)1051379
(دومنظوره)

نداردپايان دوره راهنمايي771393/07/191393/08/03مرد12عصرمارپيچ باختر

– عنوان دوره هاي آموزش در صنايع و اصناف استان كرمانشاه 5 جدول شماره



 نام كارگاهنام مركزشهرنام دورهكد دوره

شي
موز

ت آ
نوب

يت
ظرف

يت
جنس

ت)
ساع

ش (
موز

ن آ
زما

پيشنيازحداقل تحصيالتپايان دورهشروع دوره

ICDL درجه2 يا كارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايي1001393/07/011393/07/30مرد16صبحكارگاه سخت افزاردانشگاه آزاد اسالمي واحد كنگاورمركز شماره 17 كنگاور (دومنظوره)كنگاورتعميركار عمومي رايانه شخصي1032209

1032872(Lap Top)نداردديپلم كامپيوتر يا الكترونيك951393/08/031393/09/01مرد16صبحكارگاه سخت افزاردانشگاه آزاد اسالمي واحد كنگاورمركز شماره 17 كنگاور (دومنظوره)كنگاورتعميركار لپ تاپ
سخت افزار روبوتيكديپلم1221393/09/021393/10/09مرد16صبحكارگاه سخت افزاردانشگاه آزاد اسالمي واحد كنگاورمركز شماره 17 كنگاور (دومنظوره)كنگاورميكروكنترلرها در روبوتيك   1032950
1053350AUTOCADنقشه كشي عمومي ساختمانديپلم3151393/07/011393/08/28مرد16يكسرهدانشگاه پيام نور روانسرمركز شماره 10 روانسر (دومنظوره)روانسرنقشه كشي ساختمان با

10533563DMAX نداردديپلم1601393/09/011393/09/30مرد16يكسرهدانشگاه پيام نور روانسرمركز شماره 10 روانسر (دومنظوره)روانسرطراح معماري با نرم افزار
تعميركار اتومبيلهاي سواري بنزيني درجه 2ديپلم1921393/07/011393/08/05مرد16يكسرهمكانيك دانشگاهي - دانشگاه رازيمركز شماره 2 كرمانشاه (برادران)كرمانشاهمكانيك سيستم هاي سوخت رساني خودرو هاي سبك1026416

نداردپايان دوره راهنمايي3151393/08/061393/10/06مرد16يكسرهمكانيك دانشگاهي - دانشگاه رازيمركز شماره 2 كرمانشاه (برادران)كرمانشاهتعمير موتور و گيربكس اتومبيلهاي سواري بنزيني1026527

نداردراهنمايي1001393/07/151393/08/17مشترك16صبحدانشگاه علمي كاربردي امام رضا(ع)مركز شماره 8 اسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربكارآفريني رويكرد KAB سطح كامل1033196

نداردراهنمايي501393/09/151393/09/29مشترك16صبحدانشگاه علمي كاربردي امام رضا(ع)مركز شماره 8 اسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربكارآفريني رويكرد KAB سطح تكميلي1033253

نداردفوق ديپلم بازرگاني561393/08/031393/08/24مشترك16عصردانشگاه علمي كاربردي امام رضا(ع)مركز شماره 8 اسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربتوانايي اندازه گيري تقاضا در بازار و بازاريابي مست1054160

نداردفوق ديپلم بازرگاني561393/09/011393/09/16مرد16عصردانشگاه علمي كاربردي امام رضا(ع)مركز شماره 8 اسالم آباد (دومنظوره)اسالم آباد غربتوانايي اندازه گيري تقاضا در بازار و بازاريابي مست1054163

نداردپايان دوره راهنمايي1451393/08/171393/10/10مشترك16عصردانشگاه رازيمركز شماره 3 كرمانشاه (خواهران)كرمانشاهجوشكاري انواع اتصاالت فوالد معمولي به روش قوس الكت1029665
داشتن گواهينامه طراح معماري داخلي درجه 2ديپلم7281393/07/011394/01/09مرد14صبحدانشگاه پيام نورمركز شماره 16 جوانرود (دومنظوره)جوانرودطراح معماري داخلي (كار و دانش)1008672

نداردراهنمايي501393/07/011393/07/19مرد16صبحدانشگاه علوم پزشكيمركز شماره 2 كرمانشاه (برادران)كرمانشاهكارآفريني رويكرد KAB سطح تكميلي1038401

عنوان دوره هاي آموزشي مراكز جوار دانشگاهي استان كرمانشاه – 6 جدول شماره
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نداردپايان دوره راهنمايي2861393/07/221393/11/08زن6صبحدرسامركز شماره 11 پاوه (دومنظوره)پاوهمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت ) (كار و دانش)926041
كارگر عمومي ساختمان درجه3يا 5سال سابقه كارپنجم ابتدايي يا بيسواد با7سال سابقه كار1741393/07/021393/08/18مرد15يكسرهمولويمركز شماره 16 جوانرود (دومنظوره)جوانرودكمك بناي سفت كار درجه 2 (كار و دانش)978271

FALSEسيكل3231393/07/051393/08/26زن18يكسرهآرامركز شماره 7 سنقر (دومنظوره)سنقرآرايش وپيرايش زنانه1060526

رايانه كار ICDL درجه 2ديپلم941393/07/021393/09/20مرد15صبحفردوسيمركز شماره 9 صحنه (دومنظوره)صحنهرايانه كار ICDL درجه 8140351

نداردديپلم501393/07/071393/08/15مرد15عصرفردوسيمركز شماره 9 صحنه (دومنظوره)صحنهرايانه كار ICDL درجه 8138092
رايانه كار ICDL درجه 2ديپلم941393/07/151393/11/09مرد15عصرفردوسيمركز شماره 9 صحنه (دومنظوره)صحنهرايانه كار ICDL درجه 8140411

نداردديپلم501393/08/201393/09/20مرد15يكسرهفردوسيمركز شماره 9 صحنه (دومنظوره)صحنهرايانه كار ICDL درجه 8140282
رايانه كار ICDL درجه 2ديپلم941393/09/261393/12/14مرد15صبحفردوسيمركز شماره 9 صحنه (دومنظوره)صحنهرايانه كار ICDL درجه 8140481

نقشه كشي عمومي ساختمانپايان دوره راهنمايي4001393/07/011393/10/24مرد15يكسرهياسينمركز شماره يك كرمانشاه (برادران)كرمانشاهنقشه كشي سازه (كار و دانش)861700

نداردپايان دوره راهنمايي4001393/07/011393/12/06مرد20عصرياسينمركز شماره يك كرمانشاه (برادران)كرمانشاهنقشه كش عمومي ساختمان درجه 2 (كار و دانش)916255
كارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايي961393/07/011393/09/25مرد20يكسرهياسينمركز شماره يك كرمانشاه (برادران)كرمانشاهكارور Flash MX (كار و دانش)933958

كارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايي1901393/07/021394/03/06مرد20يكسرهياسينمركز شماره يك كرمانشاه (برادران)كرمانشاهطراحي مقدماتي صفحات WEB (كار و دانش)933967

كارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايي361393/07/051393/08/17مرد20يكسرهياسينمركز شماره يك كرمانشاه (برادران)كرمانشاهكاربر Dream Weaver مقدماتي933973

نازك دوز زنانه درجه 2پايان دوره راهنمايي3061393/07/051393/09/20زن20صبحدوكمركز شماره 3 كرمانشاه (خواهران)كرمانشاهضخيم دوز زنانه (كار و دانش)983629

933976Visual Interdev كارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايي1041393/07/061393/11/26مرد20يكسرهياسينمركز شماره يك كرمانشاه (برادران)كرمانشاهرايانه كار

كاربر رايانه يا اپراتوري كامپيوترپايان دوره راهنمايي2301393/07/071394/03/11مرد20يكسرهياسينمركز شماره يك كرمانشاه (برادران)كرمانشاهكاربر نرم افزار اداري (كار و دانش)933979

نازك دوز زنانه درجه 2پايان دوره راهنمايي2161393/07/301393/09/03زن5يكسرهسارامركز شماره 3 كرمانشاه (خواهران)كرمانشاهخياط لباس شب و عروس  (كار و دانش)966568

نداردپايان دوره  راهنمايي7201393/07/171393/11/09مرد20يكسرهآموزشگاه ماهان نومركز شماره 17 كنگاور (دومنظوره)كنگاورتعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2 (كار و دا1017019
نازك دوز زنانه درجه 2پايان دوره راهنمايي4901393/07/301393/11/30زن15صبحترنجمركز شماره 17 كنگاور (دومنظوره)كنگاورالگو ساز و برشكار لباس زنانه ( تكدوزي ) (كار و دان1015625

نداردپايان دوره راهنمايي1271393/07/041393/08/08زن10صبحصاحبانمركز شماره 22 كرمانشاه (خواهران)كرمانشاهپيرايشگر ابرو و صورت زنانه (كار و دانش)971203
FALSEسيكل3231393/07/051393/09/20زن20عصرايدهمركز شماره 22 كرمانشاه (خواهران)كرمانشاهآرايش وپيرايش زنانه1071032

نداردپايان دوره راهنمايي2861393/07/051393/09/16زن20صبحايدهمركز شماره 22 كرمانشاه (خواهران)كرمانشاهمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت ) (كار و دانش)1071047
نداردپايان دوره راهنمايي4501393/08/101393/10/21زن16يكسرهنقش نمامركز شماره 14 هرسين (دومنظوره)هرسينقالي باف درجه 2 (كار و دانش)1073567

عنوان دوره هاي آموزشي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان كرمانشاه – 7 جدول شماره
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