مر د آموزش فنی وحرفه ای
رشته های آموزشی خواهران شامل  8گروه و 91

دهاقان استان اصفهان

حرفه آموزشی شامل :گروه عمران (نقشهشه

مر د آموزش فنی وحرفه ای  29حسین آباد( جرقویه) در استان اصفهان

ش

ساختمان به مک اتو د)  -گروه برق (تعمیر لشواز

دهاقان مركن شهرستان دهاقان و در فاصله 69
كيلومتری جنو

خانگی گردنده حرارتی  -ارور PLCدرجه دو و

غربی شهر اصفهان در ماركان

درجه یک )  -گروه اتومكانیک (سرویس و نگهداری

فالت ايران و در دامنه شرقی كوه های زاگار
واقع شده است .اين شهرستان از شارق باه
شهرستان شهرضا ،از غر

به شهرستان بروجن

از توابع استان چهارمحال بختياری ،از شمال باه
شهرستان مباركه و از جنو

به شاهارساتاان

سميرم محدود می شود و در ميانه راه شاوساه
بروجن – شهرضا واقع شدهاست .ماوقاعايات

رشته های آموزشی برادران شامل  4گروه و  44حرفه

خودرو—تون آپ (تنظیم موتور )گشروه

آموزشی شامل :گروه مكانيك (لوله كشی و نصاا

(پرورش قارچ د مه ای— هتكار گلخانه های خا ی ،

وسايل بهداشتی—تعمير كولرهای آبای—تاعامايار
آبگرمكن های ديواری و شوفاژگازی—تعمير وسايال
گازسوز خانگی و مشعل گازی)  -گروه برق ( تعمايار

هشاورزی

گروه فرهنگ و هنر (قالی باف تابلویی—قالی بشاف
درجه 9و—2گلیم باف)  -گروه فناوری اطشععشا

لوازم خانگی گردنده حرارتی  -برق ساختمان درجه

(طراح گرافیک رایانه— شارور -Dreamweave

جغرافيايی و  ۹4درجه و  ۱9عرض جغرافياايای

دو و درجه يك -كمك برقكار ساختمان  -كاارور

رایانه ار حسابداری مالی— طراحی صفحشا

می باشد .ارتفاع از سطح دريا  ۰۲۱۲متر میباشد

 PLCدرجه دو و درجه يك) گروه اتاوماكااناياك

و دارای دو شهر به نامهای شهر دهاقان و شاهار

(سرويس و نگهداری خودرو—تون آپ(تنظيم موتور)

گلشن و سه دهستان به نامهای قمبوان ،موسای

 -تعميركاراتومبيلهای سواری بانانيانای) گاروه

آباد و همگين است و در حدود 4۹روساتاا باه

كشاورزی (پرورش قارچ دكمه ای  -كشتكار گلخانه

نامهای قمبوان  ،پوده  ،جمبنه  ،علی آباد جمبنه

های خاكی  -تعميرتراكتور و تيلر ) می باشد.

جغرافيايی  ۱4درجه و  ۹6دقايا اه

اول

 ،قهه  ،كره  ،الريچه  ،عالای آبااد گاچای ،
محمودآباد  ،همگين  ،قميشلو  ،دزج دارد.

و

مقدماتی و پیهرفته )  -گروه مالی و بشازرگشانشی
(حسابداری عمومی مقدماتی و پشیشهشرفشتشه—
حسابدارصنعتی  -حسابدار حقوق و دستمشدد) -
گروه طراحی و دوخت (ناز دوز زنانه—مانتودوز و
شلواردوز)



برنامه های توسعه صور گرفته در چند سال

مر د آموزش فنی وحرفه ای

اخیر :


افتتاح و تجهين مركن جديد



راه اندازی كارگاه تأسيسات و انت ال

دهاقان استان اصفهان

تجهينات كارگاه از مركن شهرضا


برگناری آزمونهای هماهنگ و
آزمونهای ادواری و تفاهم نامه در
مركن





برنامه ها و طرح های توسعه ای مر د:

راه اندازی كارگاه تعميرتراكتور و
تيلر



راه اندازی و تجهين كارگاه برق خودرو برای
شاخه كار و دانش



راه اندازی و تجهين آزمون الكترونيك
مركن



گلخانه ای و پرورش قارچ

www.etvto.ir
تلفن گويا 496۲ :

راه اندازی كارگاه كشاورزی كشتكار



تجهين كارگاه تأسيسات برای حرفه های
تعمير آبگرمكن و تعمير كولر و تعمير

آدرس :
اصفهان – دهاقان – خیابان شهید رامت اله
فرهمندیان – جنب پمپ گاز
تلفنهای مر د:
 07773335و07770952
تلفكس :
07773339

