مركز آموزش فني وحرفه اي گلپايگان

فعاليت آموزشي مركز آموزش فني و حرفه

در استان اصفهان

اي گلپايگان در بخش دولتي شامل موارد

مركز آموزش فني وحرفه اي  21حسين آباد( جرقويه) در استان اصفهان

زير مي باشد:

اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان

 -1آموزش در مراكز ثابت در رشته هاي فني و

اصفهان داراي  00مركز فعال در رشته

فناوري اطالعات

هاي ويژه برادران  ،خواهران و دومنظوره

 -2آموزش در پادگان (كانون بسيج جوانان

است و در شاخه هايي نظير صنعت ،

اين مركز در زميني به مساحت 9013

خدمات  ،كشاورزي و فرهنگ و هنر فعال

مترمربع ساخته شده است كه فضاي

شهرستان )

مي باشد .

كارگاهي اين مركز 0011مترمربع ،فضاي

-3آموزش روستائي

مركز آموزش فني و حرفه اي گلپايگان

اداري اين مركز 011مترمربع و فضاي محوطه

-4آموزش در زندان

قديمي ترين مراكز فني و حرفه اي استان

آزاد آن 0011متر مربع مي باشد.

اصفهان بوده كه فعاليت آموزشي خود را

اين مركز داراي  7كارگاه به شرح زير تعداد

از سال  0900شروع نموده و با گذشت

 90حرفه آموزشي مي باشد :

بيش از  93سال از شروع فعاليت خود،

-0كارگاه تراشكاري -0كارگاه اتومكانيك -9

خدمات چشمگيري به جوانان شهرستان

كارگاه برق -0كارگاه جوشكاري  -0كارگاه

ارائه نموده است كه تعداد بسيار زيادي از

برق خودرو  -6كارگاه نقشه كشي  -7كارگاه

شاغلين بخش صنعت از كارآموزان اين

رايانه

مركز مي باشند.

مركز دومنظوره از مركز تابعه آموزش
فني و حرفه اي گلپايگان مي باشد كه

مركز آموزش فني وحرفه اي

فعاليت آموزشي خود را از سال  0971در

گلپايگان در استان اصفهان

رشته هاي فناوري اطالعات شروع نموده
است .اين مركزدر سال  0930با دستور
مدير كل محترم و پتانسيل موجود در
شهرستان در زمينه كشاورزي باغي و
دامي و صنايع چوب تبديل گرديد كه با
توجه به اهميت بخش كشاورزي در
جامعه ،نقش بسيار خوبي در جهت ارتقاء
توانمندي جوانان شهرستان داشته
است.مركز دومنظوره

در زميني به

مساحت  0901متر مربع داراي سه كارگاه
مي باشد كه در رشته هاي ذيل آموزش
ارائه مي دهد:
پرورش دهنده قارچ دكمه اي  -مشبک
كار درجه  -2معرق كار چوب بدون
قالب درجه  1و 2

ظرفيت اشتغال در زمينه هاي كشاورزي
 صنايع زير دستي – گردشگري ولبنيات از ويژگي هاي خاص اين مركز
مي باشد .
آدرس پست الكترونيكي مركز :
Mbarakeh.m@etvto.ir
شماره هاي تماس :
03152425330-33

www.etvto.ir
تلفن گويا 0671 :

03152425335
شماره دورنگار :
03152425334

