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 آدرس مرکز آموزش فنی و حرفه ای   جنسیت نام رشته  نام مرکز نام شهرستان

 الزهراء زنجان زنجان

 دومنظوره طال و جواهرسازی 

  زنجانمرکز آموزش فنی و حرفه ای الزهراء ،نرسیده به میدان شورا ین کوه،ایضی پاار -زنجان : آدرس

 024 33473000 شماره تماس:

 www.portaltvto.com:  آدرس سامانه جهت ثبت نام  متقاضیان تاسیس آموزشگاه

 دومنظوره صنایع دستی 

نایع فلزیص  دومنظوره 

فرش بافی نایع بافت،ص  دومنظوره 

دوردگری صنایع چوب،  مرد 

 مرد تاسیسات

و بازرسی جوش جوشکاری  مرد 

زیبایی و مراقبت  مرد 

 مرد برق

 زن صنایع پوشاک

 مرد صنایع پوشاک

 دومنظوره صنایع دستی)چوب، فلزف سفال،شیشه، چرم و...(

 دومنظوره صنایع غذایی

 دومنظوره امورباغی

 دومنظوره ایمنی بهداشت و 

 دومنظوره هتلداری

 مرد صنایع رنگ

 دومنظوره گردشگری

 دومنظوره صنایع خودرو
    

 فجر ابهر ابهر

 دومنظوره صنایع غذایی

 ابهرفجر،مرکز آموزش فنی و حرفه ای خیابان مال صدرا،روبروی بیمارستان امید، شهرک گلسار -ابهر: آدرس 

 02435251069 شماره تماس:

 www.portaltvto.com:  آدرس سامانه جهت ثبت نام  متقاضیان تاسیس آموزشگاه

 دومنظوره فناوری اطالعات

 مرد مراقبت زیبایی

 مرد امور دام و ماکیان

 زن صنایع پوشاک

 دومنظوره داروهای گیاهی گیاهان دارویی و

 دومنظوره صنایع دستی)چوب، فلزف سفال،شیشه، چرم و...(

 دومنظوره امورباغی 

 دومنظوره طال و جواهرسازی

 دومنظوره صنایع چوب

 دومنظوره الکترونیک

 مرد برق

 دومنظوره تاسیسات

 دومنظوره صنایع خودرو
     

http://www.portaltvto.com/
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 آدرس مرکز آموزش فنی و حرفه ای   جنسیت نام رشته ارائه مجوز تاسیس آموزشگاه نام مرکز نام شهرستان

 ایجرود ودرایج

 زن ییبایمراقبت و ز

 ایجرودشهرستان آموزش فنی و حرفه ای خیابان امام، جنب اداره برق، مرکز  -زرین آباد  :آدرس 

 02436722911 شماره تماس:

 www.portaltvto.com:  آدرس سامانه جهت ثبت نام  متقاضیان تاسیس آموزشگاه

 مرد ییبایمراقبت و ز

 زن صنایع غذایی

 مرد کیالکترون

 زن صنایع دستی 

 زن صنایع پوشاک

 دومنظوره صنایع دستی)چوب، فلزف سفال،شیشه، چرم و...(

 مرد صنایع خودرو

 دومنظوره اطالعات یفناور

 دومنظوره ی و بازرگان یمال امور

 مرد ساختمان
    

 شهید مطهری طارم

 زن مراقبت زیبایی

 آب و فاضالب، مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهید مطهری طارمبلوار امام خمینی )ره( ، جنب اداره  -: آببرآدرس 

 02432823990 شماره تماس:

 www.portaltvto.com:  آدرس سامانه جهت ثبت نام  متقاضیان تاسیس آموزشگاه

 دومنظوره یو بازرگان یمال امور

 دومنظوره طال و جواهر سازی

 دومنظوره امورباغی

 دومنظوره الکترونیک

 دومنظوره معماری

 دومنظوره خدمات آموزشی

 مرد مراقبت زیبایی 

 دومنظوره فناوری اطالعات

 زن صنایع پوشاک

 دومنظوره صنایع دستی)چوب، فلزف سفال،شیشه، چرم و...(

 زن صنایع غذایی
     

 یه مس خرمدره

 مرد برق

 سمیه خرمدره آموزش فنی و حرفه ایمرکز خیابان امام خمینی )ره(،باالتر از شرکت گاز، -خرمدره: آدرس 

 02435522968 شماره تماس:

 www.portaltvto.com:  آدرس سامانه جهت ثبت نام  متقاضیان تاسیس آموزشگاه

 زن مراقبت زیبایی

 مرد مراقبت زیبایی

 دومنظوره طال و جواهر سازی

 مرد الکترونیک 

 مرد  صنایع خودرو

 مرد صنایع دستی)چوب، فلزف سفال،شیشه، چرم و...(

 زن صنایع غذایی

 زن صنایع دستی )قالی بافی(
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 آدرس مرکز آموزش فنی و حرفه ای   جنسیت نام رشته ارائه مجوز تاسیس آموزشگاه نام مرکز نام شهرستان

 کوثر خدابنده

 دومنظوره فناوری اطالعات

 

 کوثرخدابنده آموزش فنی و حرفه ایخدابنده، پایین تر از پمپ بنزین، مرکز-جاده زنجان -قیدارآدرس : 

 02435522968 تماس:شماره  

 www.portaltvto.com:  آدرس سامانه جهت ثبت نام  متقاضیان تاسیس آموزشگاه

 دومنظوره صنایع دستی)چوب، فلزف سفال،شیشه، چرم و...(

 مرد طال و جواهر سازی

 مرد الکترونیک

 مرد برق

 مرد تاسیسات 

 دومنظوره صنایع بافت )فرش بافی(

 دومنظوره هنرهای تجسمی

 مرد ماشین االت کشاورزی

 دومنظوره صنایع غذایی 
    

 

 سلطانیه سلطانیه

 مرد مراقبت زیبایی

 شهرستان سلطانیه آموزش فنی و حرفه ایمرکز -سلطانیه: آدرس 

 02435824535: شماره تماس

 www.portaltvto.com:  آدرس سامانه جهت ثبت نام  متقاضیان تاسیس آموزشگاه

 زن صنایع پوشاک

 دومنظوره فناوری اطالعات

 مرد برق

 مرد تاسیسات

 دومنظوره هتلداری

 دومنظوره امورباغی 

 زن صنایع غذایی

 زن صنایع دستی

 دومنظوره طال و جواهر سازی

 دومنظوره صنایع بافت )فرش بافی(
     

 )ره(امام خمینی  ماهنشان

 مرد مراقبت زیبایی

 ماهنشانامام خمینی )ره(آموزش فنی و حرفه ای خیابان شیخ باقر محمدی، خیابان بسیج، مرکز  -ماهنشان  :آدرس 

 02436222498 شماره تماس:

 www.portaltvto.com:  آدرس سامانه جهت ثبت نام  متقاضیان تاسیس آموزشگاه

 زن صنایع پوشاک

 دومنظوره فناوری اطالعات

 دومنظوره امورمالی و بازرگانی

 زن صنایع غذایی

 دومنظوره صنایع دستی)چوب، فلزف سفال،شیشه، چرم و...(

 دومنظوره معماری

 دومنظوره گیاهان دارویی

 دومنظوره امورباغی 

 دومنظوره امور شیالت و آبزی پروری
     

 اداره موسسات کارآموزی و مشارکت های مردمی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان                                                                             


