مركز آموزش فني وحرفه ای خواهران

از جمله رشته هاي آموزشي در اين مركز

خمیني شهر استان اصفهان

مي توان به :كاربر گیاهان دارويي ،تهیه
ترشي و مربا ،قالیباف تركي ،قالي باف
اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان

حجمي،معرق كار ،معرق و منبت كار ،كارور

اصفهان داراي  45مركز فعال در رشته هاي

 ، plcطراحي و مدلسازي با اتوكد ،چاپ

ويژه برادران  ،خواهران و دومنظوره است و
در شاخه هايي نظیر صنعت ،خدمات،

اين مركز با تعداد  8كارگاه آموزشي با عناوين :

سیلک و اسکرين و ترانسفر ،كیف دوز،

كشاورزي و فرهنگ و هنر فعال مي باشد .

كارگاه گیاهان دارويي

روبان دوز ،الگوساز و برشکار به روش

يکي از مراكز آموزش فني وحرفه اي استان،

كارگاه قالي بافي

مركز آموزش فني و حرفه اي شماره سي و

كارگاه امورمالي و اداری

سه است كه از تاريخ3131در تعداد  4رشته

كارگاه كیف دوزی

دوز ،تزئین كار لباس  ،سوزن دوز سنتي،

آموزشي مشغول به فعالیت است .

كارگاه خیاطي

نقاش آبرنگ  ،نقاش پاستل و ...اشاره نمود .

مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران
خمیني شهر در زمیني به مساحت 341متر
مربع و سه طبقه آموزش هاي فني وحرفه
اي را به عالقمندان ارائه مي دهد .
به لحاظ جغرافیايي اين مركز در خیابان
كهندژ واقع شده است .

كارگاه كامپیوتر
كارگاه معرق
كارگاه برق و plc
در زيربنای 081متر و سه طبقه متر مربع بهه طهور
متوسط ساالنه 000111نفر-ساعت معادل  011نفهر-
دوره كارآموز را آموزش مي دهد .

حجمي  ،الگو ساز و برشکار به روش تک

آموزش حرفه هاي تخصصي برق و

مركز آموزش فني وحرفه ای خواهران

عمران در برنامه آينده اين مركز

خمیني شهر استان اصفهان

آموزش فني وحرفه اي قرار گرفته
است .

از جمله رشته هاي آموزشي در اين مركز
مي توان به :كاربر گیاهان دارويي ،تهیه
ترشي و مربا ،قالیباف تركي ،قالي باف
حجمي ،معرق كار ،معرق و منبت كار ،كارور
 ، plcطراحي و مدلسازي با اتوكد ،چاپ
سیلک و اسکرين و ترانسفر ،كیف دوز،
روبان دوز ،الگوساز و برشکار به روش

www.etvto.ir
تلفن گويا 3731 :

حجمي  ،الگو ساز و برشکار به روش تک

آدرس پست الكترونیكي مركز :
khomeinishahr.f@etvto.ir

دوز ،تزئین كار لباس  ،سوزن دوز سنتي،

شماره های تماس :

نقاش آبرنگ  ،نقاش پاستل و ...اشاره نمود .
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