
  آدرس محل برگزاري نهمین دوره مسابقات ملی مهارت در استانهاي میزبان

  :کنترل صنعتی –تاسیسات الکتریکی –فضاي سبز   -   CNCرشته تراش و فرز :استان اصفهان 

   شهید رجائی1اصفهان دروازه شیراز خیابان هزار جریب خیابان کارگر مرکز شماره 

   جاده راوند جنب باشگاه کارگران خیابان فنی و حرفه اي مرکز شهید موسویان7کاشان کیلومتر : تاسیسات برودتی 

  9وزش فنی وحرفه اي مرکز شماره  میدان آقا نور بوعلی شرقی جنب سازمان آب مرکز آم–مرکز مشیریه :تهران 

  77607228تلفن 

ابتداي بلوار فضل  بن ) زیون میدان تلوی(مشهد بزرگراه شهید کالنتري میدان جمهوري اسالمی:خراسان رضوي 

  مرکز آموزش تخصصی تیراژ) ایران و آلمان (مرکز آموزش دوره هاي تخصصی کارگر ماهر ) رضا شهر (شازان 

 میدان استاندارد بطرف حسین آباد راه آهن نرسیده به ورزشگاه دکتر  شریعتی مرکز شماره –تراش وفرز :کرج 

  2802060- 61 شهید خدائی تلفن  1

  4470490 شهید رهبري تلفن 3 خ شهید بهشتی خیابان هالل احمر مرکز شماره –نیک صنایع و ساخت وتولید مکا

محل نمایشگاههاي استان یزدمحل مسابقات ) ع( یزدبلوارتفت بعدازمیدان امام علی - آجرچینی و کاشی کاري  :یزد 

  الت تاالر فرهنگیان یزدمیدان ابوذرخیابان تیمسارفالحی خیابان عد: محل اسکان کارشناسان 

  2 بلوارجمهوري چهارراه یزدباف بلواریزدباف مرکزشماره CNCرشته تراش و فرز 

  1بلوارجمهوري چهارراه یزدباف بلواریزدباف مرکزشماره : رشته فرشبافی

  میدان باهنرخیابان شهیدصدوقی هتل اطلس: محل اسکان برگزیدگان تراش وفرز و آجرچینی و کاشیکاري 

  ) رشته فرش بافی برگزیدگان مرکزشماره یک  (

شهرستان شاهرودخیابان دانشجوجنب هتل نادرمرکزآموزش فنی و حرفه اي برادران   :سمنان 

   سمنان 1شاهرودمرکزآموزش فنی وحرفه اي شماره 

  ی وروبروي اداره کل کارواموراجتماعی مرکزآموزش فن  - شهریور17 بلوارCNCتراش فرزو–رشته نجاري 

  1حرفه اي برادران سمنان شماره 

جاده اوماکوچه مهارت مرکزآموزش فنی و حرفه اي شهید) ع(رشته جوشکاري نکاء میدان امام حسین : مازندران 

  رجائی نکاء 

  بهمن ساري22 اتوبان ساري به قائمشهرمرکز5فناوري اتومبیل کیلومتر–لوله کشی و تراش و فرز 

  09117320672 آقاي یداللهی 

یس مرکزآقاي مهندس ئر( شهرستان اردبیل ICTسخت افزاراردبیل شهرك اداره بعثت میدان مهارت مرکز:اردبیل 

    0914354095  ----    0451–7743601علیرضامنافی 

شهیدچمران 1 اردبیل بزرگراه شهداء انتهاي خیابان سعدي ابتداي خیابان کشاورزمرکز شماره CNCتراش وفرز

  04517724876   -   09143572135ده همراه آقاي رضازا(

  :  کرمانشاه 

یک تلفن بلوارشهیدبهشتی سه راه حافظیه جنب اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان کرمانشاه مرکزشماره 

09183305616  

  اراك کمربندي شمالی بعدازپیام نورمرکز تخصصی درجه یک اراك : مرکزي 

  کز تخصصی درجه یک اراك شهرك الهیه مر:  آدرس داخل شهري 

  


