مركز آموزش فني وحرفه ای

از جمله رشته هاي آموزشي در اين مركز

دستگرد برخوار استان اصفهان

مي توان به :

مركز آموزش فني وحرفه ای  52حسين آباد( جرقويه) در استان اصفهان

تعمیر كار پکیج و شوفاژ ديواري  ،تعمیر
اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان

كولر آبي ،نصاب وسايل حفاظت و ايمني

اصفهان داراي  45مركز فعال در رشته هاي

ساختمان ،خاتم كار به روش پیشرفته و

ويژه برادران  ،خواهران و دومنظوره است و

مقدماتي ،برق كار ماشین آالت ،تعمیركار

در شاخه هايي نظیر صنعت  ،خدمات ،

به لحاظ جغرافيايي اين مركز در شهر دستگرد

كشاورزي و فرهنگ و هنر فعال مي باشد .

برخوار و در شمال شهر اصفهان واقع شده است .

يکي از مراكز آموزش فني وحرفه اي استان،
مركز آموزش فني و حرفه اي دستگرد
برخوار است كه از تاريخ 1/7/3831در

اين مركز با تعداد  9كارگاه آموزشي ثابت در
مركز و  5كارگاه در زندان نسوان و كانون اصالح
و تربيت با عناوين :

كار و اره كا ،مونتاژ و نصاب تابلو هاي برق،

تعمير لوازم خانگي – تأسيسات – برق ساختمان –

معرق كار حجمي  ،معرق كار روكش،

تعداد ( 9كارگاه ثابت) رشته آموزشي و به
صورت دومنظوره مشغول به فعالیت است .

– صنايع دوخت – مدير مهد كودک

مركز آموزش فني و حرفه اي دستگرد

زندان و كانون اصالح و تربيت :پيرايش مردانه-

با زيربناي كل  5541مترمربع آموزش هاي
فني وحرفه اي را به عالقمندان ارائه
مي دهد .

نقشه كشي سازه ،مقشه كشي عمومي ،
نقشه كشي معماري ،بناي سفت كار ،دريل

نقشه كشي – رايانه – صنايع چوب – صنايع دستي

برخوار در زمیني به مساحت  485مترمربع و

لوازم خانگي حرارتي و گردنده ،كیف دوز،

مکانيک خودروی سبک – برق -صنايع دوخت و
صنايع دستي و در زيربنای  5552متر مربع به
طور متوسط ساالنه 295295نفر-ساعت معادل
 2222نفر-دوره كارآموز را آموزش مي دهد .

خیاطي ،طراحي گرافیک رايانه اي و ديگر
حرفه ها نیز اشاره نمود .

آموزش تولید محور در رشته خاتم

مركز آموزش فني وحرفه ای

كاري  ،كیف دوزي چرمي ،خاتم كار

دستگرد برخوار استان اصفهان

مقدماتي و پیشرفته از ويژگي هاي
خاص اين مركز مي باشد .

آموزش حرفه تعمیر تلفن همراه در
برنامه آينده اين مركز آموزش فني
وحرفه اي قرار گرفته است .

آدرس پست الکترونيکي مركز :
dastgerd@etvto.ir
آدرس وب سايت مركز :
www.etvto.ir
شماره های تماس :
232- 45424222-4
شماره دورنگار :

www.etvto.ir
تلفن گويا 178/ :

232-45424225

