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 ( 31هرکس آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای  شوبرُ) 

 آدرس:
میدان این سینا خیابان شهید پهلوان اسفراین،

 مرادیان 

 32772273-3تلفن: 

 ( 4هرکس آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای  شوبرُ) 
 بولوار آزادگان خیابان دامپسشگیاسفراین،

 32777232-7تلفن: 

 وب سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

www.nkhtvto.ir 

 
 پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

www.portaltvto.com  

 روابط عمومی 

       ٍ  پیشیٌِ آهَزشْبی فٌی   

 اسفرایي حرفِ ای در شْرستبى
 

بِ عٌَاى یک تین سیبر  78فعبلیت ایي هرکس از سبل 

رشتِ آهَزشی خبص خَاّراى ٍ در سبل  35در 

در دٍ بِ عٌَاى یک تین سیبر برای برادراى  82

 رشتِ آهَزشی فعبلیت خَد را آغبز ًوَدُ است.

 84هرکسآهَزش فٌی ٍ حرفِ ای اسفرایي از سبل 

بب پیگیری ّبی هسئَلیي هحترم استبًی ٍ شْرستبًی 

از هحل اعتببرات استبًی راُ اًدازی ٍ بب تبسیس 

 افتتبح گردید . 88سبختوبى هربَطِ در سبل 

عیت درصد جو 60بِ ایٌکِ در حدٍد  تَجِبب 

دّستبى  7اسفرایي را رٍستبییبى ٍ کشبٍرزاى در 

هرکس آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای در تشکیل هی دٌّد 

رٍستبی  338آهَزشی فعبل در  کبرگبُ 36 قبلب

ببفی ،  گلینسطح اسفرایي در رشتِ ّبیی هبًٌد 

تعویر تراکتَر، جَشکبری،  برقکبری ٍ تببلَ فرش ، 

)پرٍرش گیبّبى دارٍیی، پرٍرش قبرچ ،  کشبٍرزی

را ارائِ هی دّد. . آهَزشْبی هْبرتی  زًبَر عسل    .

 

 رایگان مهارتی آموزشهای

 .......................................................کارگاه برق

 سیم کشی مدارهای پایه به صورت رو کار -1

  احداث و تعمییر،سرویس و نگهداری خود رو -2

 2جه  تعمیر کار ماشین های الکتریکی در -3

  2درجه  plc کارور -4

 فن ورز شبکه هوایی -5

 .........................................کارگاه  جوش

 بازرسی قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی -1

 SMAWجوشکاری سازه های فوالدی با فرایند -2

PTآزمایش تست جوش  -1
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 .....................................کارگاه مکانیک

 دریل کار و اره کار  -1

 سرویس نگهداری خود رو  -2

 2کار اتومبیل های سواری درجه میر عت -2

 

 کارگاه فن آوری اطالعات :........................

 تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری  -1

 authorwareتولید کننده چند رسانه ای با  -2

 اتوماسیون اداری  -3

 مدیر فروشگاه اینترنتی -4

 کارگاه عمران.................................

 نقشه کش و طراح به کمک رایانه -1

  سر پرست بنایی-3

4-Etabs 

5-3dax 

 ..............کشاورزی...........................کارگاه 

 تولید کننده اسانس خانگی و عرقیات گیاهی  -1

 پرورش دهنده قارچ دکمه ای  -2

 کشتکار گلخانه ای  -3

 پرورش گلهای  آپارتمانی  -4

 پرورش زنبور عسل -5

 ...............کارگاه صنایع دستی ........................

 گلیم باف درجه دو -1

 قالی باف درجه دو  -2

 شبه قالی)فرشینه( -3

 بافت فرش حجیم  -4

 

 

 ......................تاسیسات..........................

 تعمیر کولر های آبی  -1

 تعمیر کار دستگاهای سرد کننده خانگی و تجاری  -2

 مقررات ملی تاسیسات ساختمان  -3

 

 

 

 

 

 ...................................ژیهای نو کارگاه انر

  نصب  پنلهای  خورشیدی -1

 نصاب و تعمیر کار آبگرمکن خورشیدی -2


