مركز آموزش هاي تخصصي كشاورزي

اين مركز با تعداد 7كارگاه آموزشي با

در استان اصفهان

عناوين  :گياهان دارويي – تراريوم – بنفشه

مركز آموزش فني وحرفه اي  12حسين آباد( جرقويه) در استان اصفهان

آفريقايي – پرورش قارچ – پرورش زنبور
عسل -كشت كار گلخانه هاي خاكي –

اداره كل آموزش فني وحرفه اي استتتان
اصفهان داراي  40مركز فعال در رشتتته
هاي ويژه برادران  ،خواهران و دومنظوره
است و در شاخه هايي نظير صتنتعتت ،
خدمات  ،كشاورزي و فرهنگ و هنر فعال
مي باشد .
يكي از مراكز آموزش فني وحترفته اي
استان ،مركز آموزش فني و حترفته اي
مركز كشاورزي است كه از تاريخ دي ماه
سال 9071در تعداد  91رشته آمتوزشتي
مشغول به فعاليت است .

مركز آموزش فني و حرفه اي مركز
تخصصي كشاورزي در زميني به مساحت
0444مترمربع و با زيربناي

044مترمربع

آموزش هاي فني وحرفه اي را به عالقمندان
ارائه مي دهد .
به لحاظ جغرافيايي اين مركز در جنوب
اصفهان واقع شده است .

طراحي فضاي سبز ،در زيربناي  044متر
مربع به طور متوسط ساالنه 044444نفر-
ساعت معادل  0444نفر-دوره كارآموز را
آموزش مي دهد .

از جمله رشته هاي آموزشي در اين مركز
مركز آموزش هاي تخصصي كشاورزي

مي توان به  :پرورش گياهان آپارتمانیي-

در استان اصفهان

فروشنده گياهان دارويي-زعفرانكیار -
كاربر گياهان دارويي -عطر ساز گل هیاي

آموزش حرفه پرورش ملكه زنبور عسل

طبيعي—طب سنتي -پرورش قارچ صدفي-

و تكنسين توليد بذر قارچ و گل آرايي

پرورش قارچ دكمه اي-زنیبیور داري-
باغباني-توليد كننده تراريوم-توليد كننده

مركز آموزش فني وحرفه اي مركز
كشاورزي عالوه بر امكانات آموزشي از

جوانه هاي خوراكي-تغذيه باغات-كشتكار

امكانات رفاهي همچون رستوران،زمين

گلخانه هاي خاكي-طراحي فضاي سبیز-

بازي چمن برخوردار است .

مديريت پروژه فضاي سبز اشاره نمود .

با گلهاي طبيعي در برنامه آينده اين
مركز آموزش فني وحرفه اي قرار
گرفته است .

آموزش توليد محور در رشته پرورش
بنفشه آفريقايي از ويژگي هاي خاص اين
مركز مي باشد .
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