مركز آموزش فني وحرفه اي

در سال جاری به تفکیک در بخش خدمات

علويجه در استان اصفهان

 51دوره آموزشی در بخش صنعت  55دوره

مركز آموزش فني وحرفه اي  12حسین آباد( جرقويه) در استان اصفهان

اموزشی – در بخش کشاورزی دو دوره

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان

اموزشی و در بخش فرهنگ و هنر دو دوره

اصفهان دارای  15مرکز فعال در رشته های
ویژه برادران  ،خواهران و دومنظوره است و
در شاخه هایی نظیر صنعت ،خدمات،
کشاورزی و فرهنگ و هنر فعال می باشد .

بخشهای فعال مرکز علویجه علی رغم کمبود
نیروی انسانی عبارت است از صنایع  ،آموزش

مرکز علویجه در سال  5331افتتاح گردید.
این مرکز در شهر علویجه منطقه مهردشت از
توابع شهرستان نجف آباد و در  51کیلومتری
شمال غرب استان اصفهان واقع گردیده که با
توجه به وجود پنج شهرک صنعتی می تواند
آینده روشنی را در زمینه مهارت اموزی و رفع
مشکل بیکاری در منطقه ایفا نماید .

اموزشی می باشد  .تعداد اموزشگاههای
ازاد تحت پوشش  3آموزشگاه می باشد

روستا  ،آموزش ثابت ،آموزش در قالب تفاهم

(آموزشگاه فاطمه الزهرا  ،آموزشگاه مهر

نامه کارگاه بازار محور (معرق سنگ ) ،

باران  ،آموزشگاه نوین مهر ) .

کارگاههای آموزشی فعال در سال جاری در
بخش ثابت عبارتند از کارگاه کامپیوتر – کارگاه
حسابداری – کارگاه صنعت ساختمان -کارگاه
کشاورزی – کارگاه پوشاک – کارگاه کیف دوزی
– کارگاه برق صنعتی –تعداد دوره های آموزشی
اجرا شده است.

موفقیتهای این مرکز در سطح منطقه

برگزاری دوره های آموزشی متعدد

پاسخگویی به نیازهای مهارتی مردم

خدمات،کشاورزی و فرهنگ و هنر و

آموزش نیروهای صنعت

صنعت ،جلب مشارکت فعالین بخش

منطقه
ساختمان

و

برگزاری

آزمونهای

ادواری صنعت قالی بافی به منظور
تحقق

بیمه تامین اجتماعی افراد

زینفع در این دو بخش ،همچنین
جلب رضایت ارباب رجوع ،جلب
رضایت مسئولین منطقه ای و استانی،
برگزاری جلسات کمیته مهارت،
برگزاری نمایشگاههای متعدد در
سطح منطقه می باشد.
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مهارت و در اختیار گذاشتن فضای
اموزشی به صورت خصوصی (کارگاه
معرق سنگ ) ،حمایت از مشاغل خانگی
و بنگاههای زود بازده و پیگیری
تسهیالت کم بهره از دیگر مزیت های
این مرکز می باشد.
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