مركز آموزش فني وحرفه اي شماره 21
برادران شهرضا در استان اصفهان
مركز آموزش فني وحرفه اي  12حسین آباد( جرقویه) در استان اصفهان

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

اين مركز با تعداد  8كارگاه آموزشي با

ويژه برادران  ،خواهران و دومنظوره است و در

عناوين :

شاخه هايي نظير صنعت  ،خدمات  ،كشاورزي

مركز آموزش فني و حرفه ای شماره 20

مکانیک خودرو

و فرهنگ و هنر فعال مي باشد .

برادران درزمیني به مساحت  00888مترمربع

برق خودرو

يكي از مراكز آموزش فني وحرفه اي استان،
مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 21
برادران شهرضا است كه از تاريخ 2731در

برق صنعتي

و با زيربنای  8888مترمربع آموزش های فني
وحرفه ای را به عالقمندان ارائه مي دهد .

برق ساختمان
فن ورز شبکه هوايي
تراشکاری

تعداد  1رشته آموزشي مشغول به فعاليت

به لحاظ جغرافیايي اين مركز در كیلومتر 4

است .

جاده دهاقان واقع شده است .

جوشکاری
تولید ورمي كمپوست
درزيربنای  8888متر مربع به طور متوسط
ساالنه  088888.نفر -ساعت معادل  088نفر-
دوره كارآموز را آموزش مي دهد .

از جمله رشته هاي آموزشي در این
مركز مي توان به :

مركز آموزش فني وحرفه اي شماره 21

 - 2تراشكاري درجه دو

برادران شهرضا در استان اصفهان

 –1مكانیک خودرو درجه دو
 –9جوشكاري برق

توسعه اين مركز در بخش تراشکاری و

 –5جوشكاري آرگون

فرزكاری در برنامه پروژه های عمراني

-5برق خودرو درجه دو و یک

مركز آموزش فني وحرفه ای شماره 20

 –6برق صنعتي درجه دو

برادران شهرضا عالوه بر امکانات

 –7برق ساختمان درجه سه  ،دو  ،یک
 – 8فن ورز شبكه هوایي
 -3ایمني در برق
 – 21تولید كود ورمي كمپوست

است .

آموزشي از امکانات رفاهي همچون

آموزش حرفه های كشاورزی و پرورش

مأمورسرا ،زمین فوتبال و والیبال

طیور در برنامه آينده اين مركز آموزش

برخوردار است.

فني وحرفه ای قرار گرفته است .

آموزش تولید محور در رشته تولید كود
ورمي كمپوست از ويژگي های خاص اين
مركز مي باشد .

www.etvto.ir

سازمان آموزش فني و حرفه ای كشور

آدرس پست الكترونیكي مركز :

faniherfeie@sh ahreza.gov.ir
شماره هاي تماس :
192 - 59521531 -5

تلفن گويا 2768 :

شماره دورنگار :
192-59521535

