
حرفهرشتهردیف

solid works کاربرفناوری اطالعات1

  اتوکدفناوری اطالعات2

icdlفناوری اطالعات3

آموزش مدیریت  وبالگفناوری اطالعات4

wordآموزش  فناوری اطالعات5

powerpointآموزش  فناوری اطالعات6

excelآموزش فناوری اطالعات7

Accessآموزش فناوری اطالعات8

آموزش اینترنت برای بازار کارفناوری اطالعات9

اسمبل و ارتقای کامپیوتر شخصیفناوری اطالعات10

photoshopفناوری اطالعات11

flashفناوری اطالعات12

corelفناوری اطالعات13

indesفناوری اطالعات14 ign

illusفناوری اطالعات15 trator

میکس فیلم باpremierفناوری اطالعات16

میکس فیلم باediusفناوری اطالعات17

اموزش شبکه مقدماتیفناوری اطالعات18

anime studioساخت بازی با فناوری اطالعات19

کارور پیشرفته اینترنتفناوری اطالعات20

androidکاربر فناوری اطالعات21

#cبرنامه نویس  فناوری اطالعات22

طراحی سایت مقدماتیفناوری اطالعات23

امنیت و حفاظت از اطالعاتفناوری اطالعات24

ساخت تیزهای تبلیغاتی فناوری اطالعات25

wordتایپ سریع و نرم افزار فناوری اطالعات26

شناسایی و رفع اشکاالت سخت افزار کامپیوترفناوری اطالعات27

طراحی وب سایت بدون کد نویسیفناوری اطالعات28

تعمیرکار لپ تاپفناوری اطالعات29

میکس فیلمفناوری اطالعات30

برنامه نویس بازی های رایانه ایفناوری اطالعات31

مهارت های زندگی آنالینفناوری اطالعات32

برنامه نویسی ساده و خالقیتفناوری اطالعات33

هکر قانونمندفناوری اطالعات34

امنیت و حفاظت از اطالعاتفناوری اطالعات35

ساخت تیزهای تبلیغاتی فناوری اطالعات36

3dmaxرسم تصاویر دو بعدی در فناوری اطالعات37
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corel draw  کارورفناوری اطالعات38

catiaکارور فناوری اطالعات39

طراحی پوستر در فتوشاپفناوری اطالعات40

windowsکار با سیستم عامل فناوری اطالعات41

هک و تست نفوذ در شبکه های اجتماعیفناوری اطالعات42

برنامه نویسی مقدماتی اندرویدفناوری اطالعات43

طراحی قالب وب سایت با فتوشاپفناوری اطالعات44

برنامه نویسی وب سایت بدون کد نویسیفناوری اطالعات45

ردیابی هکر با ترفند های سادهفناوری اطالعات46

محاسبات ذهنی با چرتکهفناوری اطالعات47

طراحی وبالگفناوری اطالعات48

مونتاژ رایانهفناوری اطالعات49

فضای مجازیفناوری اطالعات50

نصب و راه اندازی شبکه داخلیفناوری اطالعات51

نصب و راه اندازی شبکه داخلیفناوری اطالعات52

تعمیر و نصب قطعات سخت افزار کامپیوترفناوری اطالعات53

آشنایی با محیط اکسل و فرمول نویسیفناوری اطالعات54

تکنسین شبکهفناوری اطالعات55

کاربرد اکسل در حسابداریفناوری اطالعات56

در بورس موفق شویمامور مالی و بازرگانی57

 راه اندازی کسب و کار امور مالی و بازرگانی58

 بازاریابی تلفنی امور مالی و بازرگانی59

حسابدار موفقامور مالی و بازرگانی60

آشنایی با دفاتر قانونیامور مالی و بازرگانی61

حسابداری موسسات خدماتیامور مالی و بازرگانی62

 آموزش حسابداری مدارسامور مالی و بازرگانی63

چگونه با نرم افزار هلو کار کنیمامور مالی و بازرگانی64

آشنایی با قوانین بیمه،مالیات،کارامور مالی و بازرگانی65

تهیه  لیست حقوق و دستمزد با نرم افزار اکسلامور مالی و بازرگانی66

حسابدارعمومی مقدماتیامور مالی و بازرگانی67

نرم افزار هلوامور مالی و بازرگانی68

حسابدار مالیاتیامور مالی و بازرگانی69

حقوق و دستمزدامور مالی و بازرگانی70

آموزش نرم افزار حسابداری اندروید محکامور مالی و بازرگانی71

آموزش اکسل در حسابداری پیشرفته امور مالی و بازرگانی72

آموزش نرم افزار سپیدار همکاران سیستمامور مالی و بازرگانی73

آموزش نرم افزار حسابداری چرتکهامور مالی و بازرگانی74
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آموزش حسابداری شخصی کیف پول محکامور مالی و بازرگانی75

آموزش تحریر دفاتر قانونیامور مالی و بازرگانی76

آموزش حسابداری صفر تا صد امور مالی و بازرگانی77

آموزش معامالت بورس امور مالی و بازرگانی78

 مشاوره درمراقبت پوست و مو ایمنی و بهداشت79

 مهارتهای سبک زندگی سالم ایمنی و بهداشت80

 ماساژ صورتایمنی و بهداشت81

طراحی خانه هوشمند با آردوینوبرق و الکترونیک82

بهینه سازی مصرف انرژی با آردوینوبرق و الکترونیک83

آشنایی با کاربردهای آردوینوبرق و الکترونیک84

آشنایی با سیستم اعالم حریقبرق و الکترونیک85

آشنایی با قطعات الکترونیکیبرق و الکترونیک86

چگونه برقکار شویمبرق و الکترونیک87

آشنایی با سیستم های امنیتی و حفاظتیبرق و الکترونیک88

آشنایی با سیستم اعالم سرقت اماکنبرق و الکترونیک89

آشنایی با دوربین های مدار بستهبرق و الکترونیک90

چگونه برق کار شویمبرق و الکترونیک91

آماده سازی تجهیزاتبرق و الکترونیک92

نصب داکت،ترانک،ایجاد مسیربرق و الکترونیک93

آماده سازی،تحویل کار و مستندسازیبرق و الکترونیک94

منزل و محل کار خود را روی موبایل ببینیم و یک سیستم امنیتی داشته باشیمبرق و الکترونیک95

چگونه نصاب حرفه ای دوربین مدار بسته باشیمبرق و الکترونیک96

چگونه می توانم انواع بردهای الکترونیکی را تعمیر کنمبرق و الکترونیک97

PLCبرق برق و الکترونیک98

تعمیر کار موبایلبرق و الکترونیک99

عکاسی به زبان سادهتکنولوژی فرهنگی100

خبرنگاری؛ هیجان در رویارویی با وقایعتکنولوژی فرهنگی101

آموزش کارآفرینی با رویکرد مقدماتیخدمات آموزشی102

الیحه نویسی قضاییخدمات آموزشی103

آمادگی شغلیخدمات آموزشی104

آموزش مشاوره خریدو فروش امالک در اینترنتخدمات آموزشی105

پژوهشگر ماهر- تندخوانیخدمات آموزشی106

مهارت های زندگی برای نوجوانانخدمات آموزشی107

آشنایی با روانشناسی کودک و نوجوانخدمات آموزشی108

مدیریت روابط بین فردیخدمات آموزشی109

(Body Language)استفاده از زبان بدن خدمات آموزشی110

ربات جنگجورباتیک111



حرفهرشتهردیف

کانون انجمنهای صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان مرکزی

لیست رشته های طرح ایران مهارت مناطق شهرستان اراک

32233102: تلفن تماس

(مسیریاب مقدماتی)رباتیک مقدماتیرباتیک112

مسیریاب پیشرفتهرباتیک113

ربات آتش نشانرباتیک114

ربات کنترل دستیرباتیک115

تصویرسازی برای کتاب، مطبوعات و رسانه ها صنایع چاپ116

صفحه آرایی کتاب و مجلهصنایع چاپ117

ویرایش و اصالح تصاویر با فتوشاپصنایع چاپ118

فرش تابلو فرش گلیمصنایع دستی119

هنر گلیم بافیصنایع دستی120

کیف دوزی زنانه با چرمصنایع دستی121

(دوختهای سنتی)رو دوزی سنتیصنایع دستی122

دوخت کیف با پارچهصنایع دستی123

پولک و منجوق دوزیصنایع دستی124

(شبه قالی)کاموا دوزی روی لباسصنایع دستی125

چهل تیکه دوزی صنایع دستی126

نمد دوزیصنایع دستی127

ساخت عروسک های نمدیصنایع دستی128

آشپزیصنایع غذایی129

 سفره آراییصنایع غذایی130

شیرینی پزیصنایع غذایی131

نقشه کشی ساختمانعمران132

AUTOCADاشنایی با نرم افزار عمران133

پالن ساختمان طراحی کنیمAUTOCADچگونه با نرم افزار عمران134

 3DMAXطراحی آشپز خانه با نرم افزار عمران135

3d-max عمران136

safeتحلیل سازه با نرم افزار عمران137

revitطراحی نقشه ساختمان با عمران138

vrayو 3d-maxطراحی و دکوراسیون داخلی با عمران139

قالی بافی سنتیفرش140

تابلو فرشفرش141

آشنایی با طرح و نقشه های فرشفرش142

گبهفرش143

 ارتباط باگردشگران به زبان انگلیسی هتلداری و گردشگری144

درمذاکرات موفق شویمهتلداری و گردشگری145

راهنمای گرشگر خارجیهتلداری و گردشگری146

راهنمای گرشگر داخلیهتلداری و گردشگری147

راهنمای موزه و محلیهتلداری و گردشگری148
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 برنامه ریزی سفرهتلداری و گردشگری149

آشنایی با هتلهتلداری و گردشگری150

کامند پذیرش هتلهتلداری و گردشگری151

کارمند بازاریابی گردشگریهتلداری و گردشگری152

مدیر اغذیه و مشاورهتلداری و گردشگری153

معاون خانه داری هتلهتلداری و گردشگری154

مهمانداری و تشریفاتهتلداری و گردشگری155

میزآرایی هتلهتلداری و گردشگری156

سرآشپز هتلهتلداری و گردشگری157

 راهنمای طبیعت گردیهتلداری و گردشگری158

طراح دکوراسیون داخلی معماری159

 نقشه کشی با اتوکدمعماری160

سازه های ماکارانیمعماری161

ساخت ماکتمعماری162

نقشه کشی با دستمکانیک163

 قطعات خودرو3Dطراحی مکانیک164

طراحی بدنه خودرومکانیک165

خط تحریری با خودکار خوشنویسی هنرهای تجسمی166

(ویترای)نقاش شیشه های تزئینی هنرهای تجسمی167

نقاشی مداد رنگ هنرهای تجسمی168

نقاشی پاستلهنرهای تجسمی169

نقاشی آبرنگهنرهای تجسمی170

(نقاشی پرتره)طراحی چهره هنرهای تجسمی171

نقاشی کاریکاتورهنرهای تجسمی172

نقاشی رنگ و روغنهنرهای تجسمی173

نقاشی آکریلیکهنرهای تجسمی174

نقاشی گواشهنرهای تجسمی175

نقاشی اکولینهنرهای تجسمی176

نقاشی روی سفال و سنگهنرهای تجسمی177

طراحی آرم و لوگوهنرهای تجسمی178

مبانی و تکنیک های طراحی هنرهای تجسمی179

تکنیک های رنگ و کالژهنرهای تجسمی180

(دستی)انیمیشن دو بعدی هنرهای تجسمی181

مدل سازی و انیمیشن سه بعدی با کامپیوتر هنرهای تجسمی182

نقاشی روی سفالهنرهای تجسمی183

نقاشی دیجیتالهنرهای تجسمی184

نقاشی روی پیکسلهنرهای تجسمی185



حرفهرشتهردیف

کانون انجمنهای صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان مرکزی

لیست رشته های طرح ایران مهارت مناطق شهرستان اراک

32233102: تلفن تماس

نقاشی کاشی و سرامیکهای تزئینیهنرهای تجسمی186

پاییه ماشه یا گلهای برجسته روی سفالهنرهای تجسمی187

معرق کاشی شکستههنرهای تجسمی188

سوخت نگار پارچههنرهای تجسمی189

سیاه قلمهنرهای تجسمی190

نقاشی پاستلهنرهای تجسمی191

نقاش اکرلیکهنرهای تجسمی192

(نقطه کوبی روی سفال)نقش برجسته روی سفالهنرهای تجسمی193

تابلو ساز تزئینیهنرهای تجسمی194

آراستگی شخصیهنرهای تجسمی195

عکاسی باموبایلهنرهای نمایشی196

عکاسی با دوربینهنرهای نمایشی197

میکس و مونتاژ فیلمهنرهای نمایشی198

ساخت کلیپ از عکسهنرهای نمایشی199

بازیگریهنرهای نمایشی200

(مجری گری)اجرای صحنههنرهای نمایشی201

گویندگیهنرهای نمایشی202

منشی گریهنرهای نمایشی203

عکاسیهنرهای نمایشی204

تدوینهنرهای نمایشی205

تصویر برداریهنرهای نمایشی206

مانتو بدون الگو  صنایع پوشاک207

دوخت شومیز دخترانه  صنایع پوشاک208

شلوار بدون الگو  صنایع پوشاک209

شنل وپانچ کاله دار  صنایع پوشاک210

تعمیرات لباس  صنایع پوشاک211

دوخت مالفه و رو بالشی  صنایع پوشاک212

(نئو تکنیک)دوخت پارچه های کشی  صنایع پوشاک213

تفرشی دوزی به روش ذهنی  صنایع پوشاک214

تفرشی دوزی به روش تارکشی پارچه  صنایع پوشاک215

تفرشی دوزی به روش طراحی روی کاغذ شطرنجی و اجرای طرح روی پارچه  صنایع پوشاک216

احیای لباس های سنتی استان مرکزیطراحی و دوخت لباس سنتی217

دامن سنتی زنان استانطراحی و دوخت لباس سنتی218

شلوار زنان استانطراحی و دوخت لباس سنتی219

چارقد و لچک زنان استانطراحی و دوخت لباس سنتی220

جلیقه زنان استانطراحی و دوخت لباس سنتی221

پیراهن زنان استانطراحی و دوخت لباس سنتی222
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طریقه تزیین لباس های زنان استانطراحی و دوخت لباس سنتی223

شلوار ودامن سنتی دخترانه استانطراحی و دوخت لباس سنتی224

شلوار مردان استانطراحی و دوخت لباس سنتی225

عبای روحانیون استانطراحی و دوخت لباس سنتی226

عبای کسبه و تجار و مردان عام استانطراحی و دوخت لباس سنتی227

رنگ آمیزی پارچه با رنگ های طبیعی صنایع بافت228

سنگ شور کردن پارچه ها صنایع بافت229

بافت شال و کاله با تزئینات صنایع بافت230

بافت دستکش و جوراب و ساق دست با تزئینات صنایع بافت231

عروسک بافی با میل صنایع بافت232

عروسک بافی با قالب صنایع بافت233

قالب بافی با چرمصنایع چرم234

کیف دوزی چرمیصنایع چرم235

سوخت چرمصنایع چرم236

نقاشی روی چرمصنایع چرم237

معرق چرمصنایع چرم238

ساخت دستبند و آویز عینک با مهره های تزئینیهنرهای تزئینی239

شمع سازیهنرهای تزئینی240

ساخت زیور آالت تزئینیهنرهای تزئینی241

طراحی کامپیوتری طال و جواهرطال و جواهر242

تعمیر فلزات قیمتی طال و جواهر243

شناخت سنگهای قیمتی طال و جواهر244

جواهر سازیطال و جواهر245

آشنایی با فلزات قیمتی طال و جواهر246

مهارت خود شناسی و خود آگاهیمجموعه مهارتهای زندگی247

مهارت آشنایی با بلوغمجموعه مهارتهای زندگی248

مهارت کنترل خشم و استرسمجموعه مهارتهای زندگی249

مهارت تصمیم گیری و حل مسئلهمجموعه مهارتهای زندگی250


