مركز آموزش فني وحرفه اي برادران
نجف آباد در استان اصفهان
از جمله رشته هاي آموزشي در اين مركز مي
مركز آموزش فني وحرفه اي  21حسین آباد( جرقويه) در استان اصفهان

توان به :برق صنعتي  -برق ساختمان -فن ورز
اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان

شبکه هوايي -تعمیر كار اتومبیل سواري بنزيني

داراي  10مركز فعال در رشته هاي ويژه برادران
 ،خواهران و دومنظوره است و در شاخه هايي
نظير صنعت  ،خدمات  ،كشاورزي و فرهنگ و
هنر فعال مي باشد .
يكي از مراكز آموزش فني وحرفه اي استان،
مركز آموزش فني و حرفه اي برادران نجف
آباداست كه از تاريخ 01/5/52در

تعداد

05رشته آموزشي مشغول به فعاليت است .
مركز آموزش فني و حرفه اي برادران نجف آباد
در زميني به مساحت12222مترمربع و با زيربناي
 6013مترمربع آموزش هاي فني وحرفه اي را به
عالقمندان ارائه مي دهد .
به لحاظ جغرافيايي اين مركز در جاده كمربندي
جنوبي –بلوارسردار شهيد صالحي –روبروي
دادگستري شهرنجف آباد واقع شده است

اين مركز با تعداد 51كارگاه آموزشي با
عناوين -:تعمیرکارخودروهای تجاری سنگین

 تعمیركارخودروهاي تجاري سنگین و نیمهسنگین-مکانیک سوخت رساني -موتوروگیربکس

ونیمه سنگین -برق ( برق صنعتی)-

پرايد -تعويض كارروغن خودروهاي سبک—

الکترومکانیک -عکاسی دیجیتال -ماشین

سرويس ونگهداري خودرو—كابینت ساز چوبي-

افزار(تراشکاری)-اتومکانیک (تعمیرکاراتومبیل

سواری بنزینی) -جوشکاری برق -نقشه کشی

درودگري -تعمیركاروسايل خانگي گردنده

ساختمان -نقشه کشی ساختمان – صنعتی-

حرارتي و برقي -تعمیركارماشینهاي الکتريکي

صنعت ساختمان-سیستم سوخت رسانی-

درجه -2جوشکاري باسازه هاي فوالد -نقشه

درودگری  -کابینت سازی و - mdfکشاورزی

كشي معماري -بناي سفت كاردرجه -2بناي

فن ورز شبکه هوائی در زيربناي  0122مترمربع به طور متوسط ساالنه 012222نفر-
ساعت معادل  012نفر-دوره كارآموز را
آموزش مي دهد .

سفت كاردرجه  -1عکاسي ديجیتال -كشتکار
گلخانه هاي خاكي— پرورش دهنده قارچ
خوراكي -پرورش گیاهان دارويي اشاره نمود .

مركز آموزش فنيي وحيرفيه اي
برادران نجف آباد عالوه بر امكانات
آموزشي از امكانات رفاهي همچون
0عددمامورسرا –سالن آمفي تاتر –

آموزش توليد محور در رشته كابينت
سازي و mdfاز ويژگي هاي خاص اين

زمين ورزشي با امكانات – گلخانه –
سالن اجتماعات –كافي نت -فضاي

فاضالب ،شبانه روزي ( خوابگاه –

سييبييز بييزر

همگاني ..برخوردار است .

نجف آباد در استان اصفهان

مركز مي باشد .
توسعه اين مركز در بخش انشعاب

–تييلييفيين

مركز آموزش فني وحرفه اي برادران

رستوران ) ،تاسيسات واحداث كارگاه
آموزشي در برنامه پروژه هاي عمراني
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
است .
آدرس پست الکترونیکي

آموزش حرفه ماشین افزار ( فرزکاری ) وبرق
صنعتی درجه یک وانرژی نو وتجدید پذیر

www.etvto.ir

در برنامه آینده این مرکز آموزش فنی وحرفه
ای قرار گرفته است .

تلفن گويا 5352 :

مركز najafabad.m@etvto.ir:
شماره هاي تماس :
02004412-11
شماره دورنگار 02004411:

