مركز آموزش فني وحرفه ای شماره 31
دومنظوره شهرضا در استان اصفهان
مركز آموزش فني وحرفه ای  21حسین آباد( جرقويه) در استان اصفهان

اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان
اصفهان داراي  45مركز فعال در رشته

اين مركز با تعداد  6كارگاه آموزشي با

هاي ويژه برادران  ،خواهران و دومنظوره

مركز آموزش فني و حرفه اي  13دومنظوره

است و در شاخه هايي نظير صنعت ،

در زميني به مساحت 3721مترمربع و با

خدمات  ،كشاورزي و فرهنگ و هنر فعال

زيربناي

 011مترمربع آموزش هاي فني

مي باشد .

وحرفه اي را به عالقمندان ارائه مي دهد .

 – 2جواهر سازی مهره ای

يكي از مراكز آموزش فني وحرفه اي

به لحاظ جغرافيايي اين مركز در محدوده

 -3سفالگری

استان ،مركز آموزش فني و حرفه اي 13

شهرستان خيابان پاسدارن – خيابان فرهنگ

دومنظوره شهرضا است كه از تاريخ

واقع شده است .

عناوين :
 – 1كشاورزی

 – 4صنايع دستي

3121در تعداد  6رشته آموزشي مشغول

 – 5صنايع بافت

به فعاليت است .

 – 6هنرهای تجسمي

در زيربناي  011متر مربع به طور
متوسط ساالنه  311111.نفر -ساعت

مركز آموزش فني وحرفه ای شماره 31

معادل  511نفر -دوره كارآموز را

دومنظوره شهرضا در استان اصفهان

آموزش مي دهد .
از جمله رشته هاي آموزشي در اين

توسعه اين مركز در بخش كشاورزي در

مركز مي توان به :

برنامه پروژه هاي عمراني سازمان

پرورش گلهاي آپارتماني – پرورش

مركز

تراريوم – سفالگري – قالي بافي –

دومنظوره شهرضا عالوه بر آموزش

گليم بافي – جواهر سازي مهرهاي
– معرق ساقه گندم – نقاشي روي
شيشه – توليد كود ورمي كمپوست
اشاره نمود .

آموزش

فني

وحرفه

اي13

دولتي (رايگان ) در حدود 54آموزشگاه
فني وحرفه اي آزاد را نيز زير نظر دارد.

آموزش حرفه تراش سنگهاي قيمتي
ونيمه قيمتي در برنامه آينده اين مركز
آموزش فني وحرفه اي قرار گرفته است.

آموزش توليد محور در رشته توليد كود
ورمي كمپوست از ويژگي هاي خاص اين
مركز مي باشد .

www.etvto.ir

آموزش فني و حرفه اي كشور است .

آدرس پست الكترونیكي مركز :
faniherfeie@sh ahreza.gov.ir
شماره های تماس :
531-53515555 -2

تلفن گويا 3621 :

شماره دورنگار :
531- 53515553

