مركز آموزش فني وحرفه ای
دارا

از جمله رشته هاي آموزشي در اين مركزر

اساا اصفها

مي توان به بكق ،جوشکاري ،تاسرسرترا ،

مركز آموزش فني وحرفه ای  00حسين آباد( جرقويه) در اساا اصفها

فناوري اطالعا  ،زار آفكيني ،زشراورزي،
اداره زل آموز

فني و كفه اي اسرتران

(زراعي –باغي –دامري ،،عرمركان ،رك

ا فهان داراي  45مكز فعال در رشته هراي
ويژه بكادران  ،صواهكان و دومنظوره اسی و
در شاصه هايي نظسك نعی  ،صردمرا

،

زشاورزي و فكهنگ و هنك فعال مي باشد .
يکي از مكاز آموز
مكز آموز

فني و كفه اي استان ،

فني و كفه اي فكيدن اسری

زه از تاريخ  4835در ترعرداد  45رشرتره
آموزشي مشغول به فعالسی اسی .
مكز آموز

زيكبناي  4422متكمكب آموز

اصفها

واقع شده است .

و برا

هراي فرنري

و كفه اي را به عالقمندان ارائه مي دهد .

دستي،هنكهاي تجتمي ،ناي

فرك

و

بهداشی و ايمني اشاره نمود .
اين مركز با تعداد  6كارگاه آموزشي با عناوين :
جوشکاری و تاسيسات ،برق  ،فناوری اطتععتات،
كشاورزی ،كار آفريني و چرم دوزی در زيربنتای
 636مار مربع به طور ماوسط ساالنه 066/666نفر
-ساعت معادل  0066نفر-دوره كتارآمتوز را

فني و كفه اي فركيردن در

زمسني به متا ی  0022متركمركبر

به لحاظ جغرافيايي اين مركز در غرب استاتا

دوزي،طرركا رري و دوصرری،

ررنرراير

آموزش مي دهد .

مكز آموز
بك امکانا

فني و كفه اي فكيدن عرالوه
آموزشي از امکانرا

همچون نمازصانه بكصوردار اسی .

رفراهري

توسعه اين مكز در بخرش هراي

مركز آموزش فني وحرفه ای
دارا اساا اصفها

آموزشهاي زشاورزي در بركنرامره
پكوژه هاي عمكاني سازمان آموز
فني و كفه اي زشور اسی .

آموز
پكور

كفه هاي پركور

مراهري،

گساهان دارويري ،فركآيرنرد

محصوال

زشاورزي ،باغبانري و زرال

بخش زشاورزي در بكنامه آينرده ايرن
مكز آموز
اسی .

www.etvto.ir
تلفن گويا 4762 :

فني و كفه اي قكار گكفته

آدرس وب سايت مركز :
daran@etvto.ir
شماره های تماس :
09002670
شماره دورنگار :
09003776

