
 آموزش هاي فني و حرفه اي  بايد توسعه يابد.    مقام معظم رهبري 

Www.sktvto.ir/birjand 

 نام رشتـه ردیف
ساعت 

 آموزش
 نام رشتـه ردیف

ساعت 

 آموزش

1  
صنایع 

 خودرو

 1و  2تعمیرکار اتوموبیل سواری بنزینی درجه 
027 

  251 نقاشی ساختمان  ساختمان 0
077 

 1و   2تعمیرکار برق خودرو درجه 
007 

 جوشکاری 0

 MT - PTتست جوش 
177 

127 

 SMAW 200جوشکاری  007

 سرد کننده 2

 097 لوله کش گاز خانگی و تجاری 057 تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری

 07 نصب و راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع )اسپیلت(

 عمران 9

 Total Station 05نقشه بردار 

 GPS 177کارور  077 نصب و تعمیر سردخانه فریونی

0 

  
 گازسوز

 217 نقشه بردار  217 تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

 170 2متصدی متره و برآورد درجه  050 تعمیرکار لوازم خانگی برقی

 197 تعمیرکار آبگرمکن دیواری

 کشاورزی 17

 پرورش دهنده قارچ دکمه ای و صدفی
105 

 115 002 تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی

0 CNC 

 CNC 077تراشکار 
 00 پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی

 257 کشتکار گلخانه های خاکی

 210 پرورش دهنده زنبور عسل
 CNC 007فرزکار 

 09 تولید کننده ورمی کمپوست

 177 نمونه سازی سریع )پرینتر سه بعدی(

 تاسیسات 11

 277 لوله کشی سیستم کف گرمایی

 090 2لوله کش و نصاب دستگاههای حرارتی درجه  MASTER  CAM 00کار با نرم اقزار 

 تراشکاری 5
 007 2تراشکار درجه 

 577 2لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 
 00 دریل کار و اره کار

 فرز 0

 027 2قالب ساز درجه 
 عمران 12

 07 ترسیم دیتل های اجرایی و تهیه جدول لیستوفر

 127 نقشه کش کارگاهی سازه های فوالدی 152 اسپارک کار

 000 2فرز کار درجه 
 57 کارآفرینی مقدماتی کارآفرینی 10

 152 پنج محور CNCوایر کات 
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