مركز آموزش فني وحرفه اي  12حسین آباد

( جرقویه) در استان اصفهان

از جمله رشته هاي آموزشي در اين

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

مركز مي توان به برقکار صنعنینتني
اداره كل آموزش فعي نحرفه اي اسنتنان

درجه  - 2مونتنا

اصفهان داراي  45مركز فیال در رشته هاي

تابلوهاي برق  -برقکار ساخنتنمنان

نيژه برادران  ،خواهران ن دنمعظوره است ن

درجه  - 2جوشکاري  -E3لوله كش

در شاخه هايي نظیر صعنینت ،خنزمنا ،

گاز خانگي ن تجاري  -تیمیركار بنرق

كشانرزي ن فرهعگ ن هعر فیال مي باشز .

خودرن درجه - 2تیمیركار اتومبیلهاي

يکي از مراكز آموزش فعي نحرفه اي استان

سواري بعزيعي درجه - 2گنلنزنزي

مركز آموزش فعي ن حرفه اي جرقويه اسنت
كه از تاريخ  3131در تیزاد3رشته آموزشي
مشغول به فیالیت است .

این مركز با تعداد  8كارگاه آموزشيي بيا
عناوین  :اتومکانیک -برق خودرو -بيرق
صنعتي  -جوشکاري رایانه  -حسابداري-

مركز آموزش فعي ن حرفه اي جرقوينه در

خیاطي  -صناع دستي در زیربناي 549

زمیعي به مساحت  0466مترمنربنو ن بنا

متر مربع به طور متوسط ساالنه  59999نفير

زيربعاي  2604مترمربو آموزش هاي فنعني

-ساعت معادل  099نفر-دوره كارآموز را

نحرفه اي را به عالقمعزان ارائه مي دهز .

آموزش مي دهد .

به لحاظ جغرافیايي اي منركنزدرجنعنو
شرقي شهرستان اصفهان ناقو شزه است .

كنار ن نبنا

ماشیعي  -حسابزاري مقزمناتني ن
تکمیلي  -خیاطي -فعانري اطالعنا
ن ...اشاره نمود .

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

مركز آموزش فعي نحرفه اي جرقنوينه
عالنه بر امکانا آموزشي از امکناننا
رفاهي همچون نمازخانه ،رسنتنوران،
خوابگاه ن ...برخوردار است .
ناقو شزن در معطقه رنسنتنايني از
نيژگي هاي خاص اي مركز مي باشز .
آموزش حرفه هاي صعاينو دسنتني
(چو ) ن كشانرزي در برنامه آيعزه اي
آدرس پست الکترونیکي مركز
Jarghooyeh@etvto.ir

آدرس وب سایت مركز - :

www.etvto.ir
تلف گويا 3006 :

شماره هاي تماس 90246619484:

مركز آموزش فعي نحرفنه اي قنرار
گرفته است .

