
 

  

 فردوسشهرستان   – استان خراسان جنوبیمشخصات آموزشگاههای  

 نام آموزشگاه شهر ردیف
سال 

 تاسیس
 نام رشته یا رشته های آموزشی جنسیت

نام موسس 

 آموزشگاه
 موبایل -تلفن  -دقیق آدرس

 نرگس روحانیان مراقبت و زیبایی زن 1370 ارمغان فردوس 1
-05632723664تلفن : – 38پالک  – 13خیابان مطهری  –فردوس 

09151342808 

 فردوس 2
 09153355946تلفن :  – 8و6بین معلم  –خیابان معلم  – فردوس نگین مهری مراقبت و زیبایی زن 1395 نگین

 فردوس 3
 عادله حیرانی مراقبت و زیبایی زن 1395 نیلگون

-32725522تلفن :  -6بعثت شمالی  –خیابان بعثت شمالی -فردوس 

09151370161- 09158100149 

 اسالمیه 4

آفرینا 

 اسالمیه
 راضیه مرادی مراقبت و زیبایی زن 1397

-322744272تلفن  – 4/8کوچه  – 8خیابان امام خمینی  –اسالمیه 

09928465059 

 فردوس 5
، صنایع صنایع دستی )بافت( زن 1381 هزارنقش

 دستی ) فرش (

نغمه خزاف 

 مقدم

-32727069تلفن :  – 83خیابان وحدت، کوچه همت، پالک -فردوس 

09375943742 

 

 فردوس 6

نقش جهان 

 فردوس
، صنایع صنایع دستی )بافت( زن 1394

 دستی ) فرش (

ابراهیم 

 مسعودی

تلفن :  -4خیابان خرمشهر، حاشیه خیابان روبروی خرمشهر -فردوس 

32720045-09153357709 

 

 فردوس 7
مرد و  1394 حکیم فردوس

 زن

امورمالی فناوری اطالعات ، 

 و خدمات آموزشی وبازرگانی
 معصومه جوادی

پایین تر از چهارراه جانبازان تلفن : -بلوار شهید بهشتی-فردوس 

32732060-09357006563 

 

 فردوس 8
مرد و  1395 طوبی

 زن

 امورمالی وبازرگانیصنایع پوشاک ، 

 بهداشت و ایمنیفناوری اطالعات ، ،،

، ، صنایع دستی ) دوخت های سنتی (

 گردشگری،خدمات آموزشی

 اکرم فلسفی
-32733070تلفن :  –14و  12بین بهشتی  –بلوار شهید بهشتی -فردوس 

09398734831 

 فردوس 9
صنایع دستی ) ،  صنایع پوشاک زن 1395 سرای هنر

 دوخت های سنتی (

محبوبه 

 سعیدزاده

-32733033تلفن :  – عمارنبش  -2انصار  -شهرک انصار –فردوس 

09156666192 

 



 

  

 شهرستان فردوس  – استان خراسان جنوبیمشخصات آموزشگاههای  

 نام آموزشگاه شهر ردیف
سال 

 تاسیس
 نام رشته یا رشته های آموزشی جنسیت

نام موسس 

 آموزشگاه
 موبایل -تلفن  -دقیق آدرس

 اسالمیه 10
 صنایع دستی )،  صنایع پوشاک زن 1395 حجاب

 دوخت های سنتی (
 09159356180-32744279تلفن :  – 13خیابان بهار آزادی  –اسالمیه  سعیده جمالی

 فردوس 11
مرد و  1401 تون گوهر

 زن
 09386458288تلفن :  -21مطهری  -خیابان مطهری –فردوس  علی گرجیان مقدم طال و جواهرسازی

 فردوس 12
 09022603005تلفن  -30پالک  – 4ابوذر  -خیابان ابوذر –فردوس  عاملیمحبوبه  خدمات تغذیه ای زن 1400 دارچین

 فردوس 13
مرد و  1401 سفالینه

 زن

صنایع دستی)  –سرامیک 

 چوب،فلز،چاپ،سنگ،شیشه،چرم(

علیرضا 

حیدرزاده 

 خزیمه

تلفن :  –کوچه ابومسلم خراسانی  –خیابان امام خمینی  –فردوس 

09151342470 

مرد و  1401 برساد فردوس 14

 زن

صنایع دستی) ،  طال و جواهرسازی

 چوب،فلز،چاپ،سنگ،شیشه،چرم(

محمد 

 خورشیدی
 09157417946تلفن : -2روبروی حافظ  -خیابان حافظ –فردوس 

 شیما دارابی مراقبت و زیبایی زن 1401 آرامیس فردوس 15
تلفن :  –روبروی خوابگاه امام رضا )ع(  –خیابان امامت  –فردوس 

32728387-09370333047 

صنایع دستی ) بافت( و صنایع  زن 1401 دستان فردوس 16

 پوشاک
 09150905079 -4 پالک - 32 انقالب- اسالمی انقالب بلوار- اسالمیه فهیمه ایادی

 مراقبت و زیبایی)مردانه( مرد 1401 درایتی فردوس 17
 09156647649 حمید درایتی

 مراقبت و زیبایی زن 1401 تیارا فردوس 18
 09158647668 -حاشیه بلوار کشاورز-بلوار کشاورز-فردوس نرگس زهدی

مرد و  1401 گلبرگ فردوس 19

 زن
 صنایع غذایی

محمدامیر 

 خدیوی
 09152224300جاده خانکوک تلفن تماس :  5کیلومتر 

 

 



 

 شهرستان فردوس  – استان خراسان جنوبیمشخصات آموزشگاههای 

 آموزشگاهنام  شهر ردیف
سال 

 تاسیس
 نام رشته یا رشته های آموزشی جنسیت

نام موسس 

 آموزشگاه
 موبایل -تلفن  -دقیق آدرس

مرد و  1401 امیدشکوه فردوس 20

 زن

امور  -امور باغی –امور زراعی 

 شیالت دام و ماکیان

سید محمود 

 09151342516 - 383 پالک-طالقانی خیابان -فردوس پناهی

مرد و  1401 پارت فردوس 21

 زن
 طال و جواهرساز

منصوره قلی 

 زاده
09157601465 

 مراقبت و زیبایی)مردانه( مرد 1401 تارمو فردوس 22

حسین دوزنده 

 فردوسی

-05632737478تلفن تماس : –طالئیه  نبش - کشاورز بلوار - فردوس

09156699614 

 مراقبت و زیبایی زن 1401 لیانا فردوس 23

نرگس 

 محمدزاده

تلفن تماس : -49 پالک- خیابان انتهای- 5 خراسانی ابومسلم خیابان-فردوس

32728662-09154250921 

 09198351619_ کشاورز بلوار حاشیه-فردوسشهرستان -جنوبی خراسان حجت عارف مراقبت و زیبایی)مردانه( مرد 1401 شادمهر فردوس 24

 مراقبت و زیبایی)مردانه( زن 1401 گیوا فردوس 25
 آذریارمریم 

تلفن تماس :  –بلوار شهید بهشتی -فردوسشهرستان -جنوبی خراسان

09157576345 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حرفه قابل آموزش در آموزشگاه رشته آموزشگاه

 ، آرایشگر و پیرایشگر زنانه زنانهرنگ کردن موی ،  (کار دانش)ارایشگر موی زنانه ، پیرایشگر ابرو و صورت زنانه،) متعادل ساز چهره زنانه ) ارایش صورت مراقبت و زیبایی

 ، بافنده پوشاک دومیل،  بافت عروسک های تزئینی صنایع دستی )بافت(

 ()کار و دانش 2و1گلیم باف درجه ( ، )کار و دانش و21قالی باف درجه ،  ) )کار و دانش 1قالی باف درجه ( ، قالی باف تابلویی )کار و دانش صنایع دستی ) فرش (

 (E-Citizen) استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی،  WEB p برای طراحی صفحات HTML برنامه نویس زبان، camtasia ولید محتوا با، ت1 درجه ICDL رایانه کار،    کاربر نرم افزار اداری،  کاربر رایانه، ICDL کاربر اطالعاتفناوری 

 امورمالی وبازرگانی
کمک ( ، مک انبارداری )کار و دانشک (،رایانه کار حسابداری مالی )کار و دانش،  مسئول سفارشات، حسابدار بهای تمام شده، تکمیلی سابدار عمومیح، مقدماتي  حسابدار عمومي، 2حسابدار صنعتي درجهد، حسابدار حقوق ودستمز

 حسابدار
 

 خدمات آموزشی
 تدوین كننده استاندارد آموزشي، مشاوره تاسیس آموزشگاه،  مهد کودکمربی ، روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، پداگوژي، کتابدار

 

، کیف موبایل و تبلت ، کیف دوخت جا مدادی ،  شلواردوز زنانه، مانتو دوز،  دوزنده چادر و مقنعه،  خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه، دوزنده لباس شب و عروس، انجام دوخت اولیه لباس نازک زنانه، دوزنده لباس بدون الگو صنایع پوشاک

 ، نازکدوز زنانه پول خرد پارچه ای

 بهداشت و ایمنی
 زیستن مهارت های سالم،  جمعیت سیاست های کلی، هداشت و ایمنی درمحیط کار ، امدادگر حوادث ، بانجام کمک های اولیه

 

 دوزنده و تزئین كار لباس ،طراح و نقاش روی پارچه ،مهره هاي تزییني و پولك و منجوق دوز، سرمه دوز، روبان دوزی، گلدوزی اولیه یک گل و طرح ساده صنایع دستی ) دوخت های سنتی (

 راهنمایي گردشگران كویر و بیابان،  گردشگري-مدیر اماكن تفریحي،  راهنمایی گردشگری محلی،  (کار و دانش)راهنمای موزه ( ، راهنمای عمومی گردشگری )کار و دانش گردشگری

 سازنده زیور آالت سنتي، اره کاری نقره، یخته گر فلزات قیمتی،  ملیله ساز فلزات قیمتی،  (،گوهر تراش سنگ هاي قیمتي و نیمه قیمتي)تراش زاویه(، گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی )دامله تراش طال و جواهرسازی

 سفالگر با چرخ پایی و برقی،  رنگساز کاشی،  طراح کاشی ،1سرامیک ساز درجه ، 2سرامیک ساز درجه ،  سفالگر به روش ریخته گری سرامیک

صنایع دستی) 

 چوب،فلز،چاپ،سنگ،شیشه،چرم(
 سوخت نگار چوب و نی،  سازنده زیورآالت سفالي،  ملیله کار ورق مسی و برنجی،  گری ساده بدون چرخبفال،  قلم زنی روی مس و برنج باطرح های سنتی ساده،  ساخت زیورآالت ساده چوبی، دوخت کیف چرمی دست دوز

 2و1 شیرینی پز درجه،  پخت کیک ساده( ، شیرینی پزی بدون فر )اجاق کاری، شیرینی پز شیرینی های خشک، تهیه دسرهای ژله ای و تزئینات آن، سبزي آرایی ، سفره آرایی و میوه آرایی،  تزیین کیک و شیرینی، دسرساز خدمات تغذیه ای

 


