
 
 آدرس مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی

 شهید توکلی زاده ( بجنورد :  –مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک ) برادران 

 18471427-4.  تلفن : کوچه مهارت  –شهریور شمالی  71خیابان  –بجنورد 

 بجنورد :  شهید یزدانی (  –) دومنظوره  8مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 

 18841123-2پشت خوابگاه دانشگاه آزاد . تلفن :  -77پژوهش  –پژوهش خیابان  –خیابان پروفسور سمیعی انتهای  –بجنورد 

 شهید حاجلو (  شیروان :  –) برادران 1حرفه ای شماره مرکز آموزش فنی و 

 13844824 – 13844233بلوار مهارت .  تلفن :  –ابتدای جاده خانلق  –انتهای خیابان دانشگاه  –شیروان 

 اسفراین :  شهید رحیم زاده ( –) برادران  4مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 

 11833411-2خیابان دامپزشکی .  تلفن :  –بلوار آزادگان  –اسفراین 

 :  جاجرم شهید عزیززاده ( –) برادران  2مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 

 18811317 - 18811444.  تلفن :  جنب ناحیه مقاومت سپاه –بلوار امام خمینی )ره(  –جاجرم 

 شهید پاکدل ( مانه و سملقان :  –) دومنظوره  3مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 

 18483134 - 18483132 – 18483177.  تلفن :  جنب دانشگاه پیام نور –جاده شهرآباد نیروی هوایی  8کیلومتر  –آشخانه 

 آیت اهلل نجفی ( فاروج :  –) دومنظوره  1مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 

 13484234.  تلفن :  جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی –سایت اداری  –بلوار امام رضا)ع( 

 کوثر ( شیروان :  –) دومنظوره  73مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 

 -13844843 – 13844812بلوار مهارت .  تلفن :  –ابتدای جاده خانلق  –انتهای خیابان دانشگاه  –شیروان 

 :  جاجرم(  شهید عزیززاده –) دومنظوره  77مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 

 18811317 - 18811444جنب ناحیه مقاومت سپاه .  تلفن :  –بلوار امام خمینی )ره(  –جاجرم 

 18842213-2جنب پارک موتوری شهرداری. تلفن :  –متری شهدا  18خیابان  –اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی : بجنورد 

 www.nkhtvto.ir                                                                  :  آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی وب سایت اداره کل

   www.irantvto.ir                                                                                         سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور : 

 www.portaltvto.com                                                                     پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور : 

 میز خدمت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

http://www.nkhtvto.ir/
http://www.irantvto.ir/
http://www.irantvto.ir/
http://www.portaltvto.com/
http://www.portaltvto.com/

