
رشته آموزشیمرکز آموزشینام خانوادگینام ردیف
جوشکاري و بازرسی جوشاراک-(عج)مرکز امام مهديمهدويمجید1
جوشکاري و بازرسی جوشاراک-(عج)مرکز امام مهدياکبريمیثم2
صنایع چوباراک-(عج)مرکز امام مهديبیاتفاطمه3
مکانیکاراک-(عج)مرکز امام مهديتکریمیفرشید4
فناوري اطالعاتاراک-(عج)مرکز امام مهديجعفريزهرا5
عمراناراک-(عج)مرکز امام مهديدانائی فردمهدي6
(بافت)صنایع دستی اراک-(عج)مرکز امام مهديرحیمیفاطمه7

صنایع خودرواراک-(عج)مرکز امام مهديعسگريابوالفضل8
مکانیکاراک-(عج)مرکز امام مهديغیاثی معینعباس9
تاسیساتاراک-(عج)مرکز امام مهديمیرزائیجواد10
صنایع پوشاکاراک-(عج)مرکز امام مهديمیرشفیعینسرین11
تاسیساتمحالترئیس محمديمحمد12
جوشکاري و بازرسی جوشمحالتعبدالحسینیمهدي13
برقمحالتفرحان جزیرهنادر14
صنایع پوشاککمیجانپیر حسینلوطاهره15
صنایع پوشاککمیجانحسنیسمیه16
صنایع چوبکمیجاناسفندانیسمیه17
صنایع پوشاکفرمهینباقري شتریهاکرم18
برقفرمهینموچانیامیر19
جوشکاري و بازرسی جوششهید سلیمانی اراکاجتهادياحسان20
برقشهید سلیمانی اراکاحمديمرتضی21
برقشهید سلیمانی اراکاکبريعلیرضا22
(زراعی- باغی )کشاورزي شهید سلیمانی اراکامینیاحمد23
الکترونیکشهید سلیمانی اراکاوقانی اصفهانیمحمد رضا24
ساختمانشهید سلیمانی اراکبیاتمیثم25

عکاسی-فناوري اطالعات شهید سلیمانی اراکپاپیمجتبی26
کنترل و ابزار دقیقشهید سلیمانی اراکحسینیمهدي27
برقشهید سلیمانی اراکحکامی قاسمیمهدي28
جوشکاري و بازرسی جوششهید سلیمانی اراکخادمی عراقیابوالفضل29
الکترونیکشهید سلیمانی اراکزارعیرضا30
جوشکاري و بازرسی جوششهید سلیمانی اراکشیخی مهرآباديمسعود31

پیمانی  اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان مرکزي/اسامی مربیان  رسمی 



مکانیکشهید سلیمانی اراکطیبیحسین32
برقشهید سلیمانی اراکغیاث آبادي فراهانیعبداله33
(زراعی- باغی )کشاورزي شهید سلیمانی اراکمجیديعلی34
خدمات آموزشیشهید سلیمانی اراکمشهديحمید35
جوشکاري و بازرسی جوششهید سلیمانی اراکمهرادسیامک36
(زراعی- باغی )کشاورزي شهید سلیمانی اراکنظام آباديسیدوحید37
برقشهید سلیمانی اراکیار احمديعلی38
جوشکاري و بازرسی جوششهداي آستانهمنجزيسعید39
جوشکاري و بازرسی جوششهداي آستانهفخرشهریار40

صنایع پوشاکشازنداکبريهلنا41
برقشازندسمیعی نیستانیعلیرضا42
صنایع شازندصیامیمعصومه43
جوشکاري و بازرسی جوشزرندیهدارابیمصطفی44
صنایع زرندیهعیاشیزهرا45
صنایع پوشاکخواهران ساوهبیاتیمریم46
طال و جواهرسازيخواهران ساوهاحديسمانه47
فناوري ارتباطاتخواهران ساوهامیرينجمه48
هنرهاي نمایشیخواهران ساوهصفريآمنه49
صنایع خواهران ساوهغالمیانراضیه50
صنایع چوبخواهران ساوهقاسمی پورمریم51
صنایع خواهران دلیجانجعفرينجمه52
صنایع پوشاکخواهران دلیجانحسنی رباط ترکیسمیرا53
صنایع چرم، پوست، خزخواهران دلیجانرفیعینسرین 54
صنایع خواهران خمینحسینیالهه55
صنایع خواهران خمینحقانیطاهره56
امور مالی و بازرگانیخواهران خمینحقانیسمیه57
معماريخواهران خمینرحمانیاکرم58

فناوري ارتباطاتخواهران خمینعطاریانشهیده خاتون59
صنایع غذاییخواهران خمینعطاریانزهرا60
فناوري اطالعاتخواهران اراکغالمیبانو61
صنایع خواهران اراکآزاديمژگان62
صنایع پوشاکخواهران اراکباقريزهرا63



صنایع خواهران اراکبختیارفریبا64
عمرانخواهران اراکسعیديگلبرگ65
(بافت)صنایع دستی خواهران اراکعباسیزینت66
فناوري اطالعاتخواهران اراکعسگرياکرم67
صنایع خواهران اراکفرهاديزهره68
صنایع پوشاکخواهران اراکقربانیفاطمه69
صنایع خواهران اراککریمیفخرالسادات70
الکترونیکخواهران اراککمال آباديفاطمه71
فناوري اطالعاتخواهران اراکملک مطیعیسمانه72
جوشکاري و بازرسی جوشخندابقنبريولی73

برقتفرشاسمعیلیمهدي74
(زراعی- باغی )کشاورزي تفرشبزم آمونحمید75
کنترل و ابزار دقیقتفرشجعفريمحمد رضا76
(زراعی- باغی )کشاورزي تفرششاکريحامده77
مکانیکبرادران ساوهحق پرستمحمد جواد78
برقبرادران ساوهحیدريجالل79
فناوري اطالعاتبرادران ساوهخادم زادهنجما80
مکانیکبرادران ساوهساالريمحمد صادق81
جوشکاري و بازرسی جوشبرادران ساوهعبدالحسینی کردیجانیشمس اله82
برقبرادران ساوهعشقعلیعلی83
برقبرادران ساوهمظفريحسین84
صنایع خودروبرادران ساوهمؤمنیعلی85
برقبرادران ساوهواحدعباس86
صنایع خودروبرادران دلیجانحسنیسجاد87
معماريبرادران خمینافسريمجید88
مکانیکبرادران خمینحیدريکریم89
صنایع خودروبرادران خمینصحرائیاکبر90
عمرانبرادران خمینفالحیمحمد نبی91

برقبرادران خمیننادريحمید92
صنایع خودروآشتیاناحمديیاسر93
جوشکاري و بازرسی جوشآشتیانصفرآبادي فراهانیعلی94
برقآشتیانمحمد علیپورداود95
فناوري اطالعاتآشتیانکریمی آشتیانیمریم96
صنایع پوشاکآشتیانمشایخی کرهروديمریم97






