مركز آموزش فني وحرفه اي خواهران

از جمله رشته هاي آموزشي در اين مركزر

مباركه در استان اصفهان

مي توان به سكويس ونگهرااري ورودرو-

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

اداره كل آموزش فني وحرففرا اا اار ر
اصفه داراا  45مفكز فع ل در رش ا هر ا
ويژه بفادرا  ،خواهفا و دومنظوره اات و در
ش خا ه يي نظيف صنعت  ،خدم ت  ،كش ورزا
و ففهنگ و هنف فع ل مي ب شد .
،
يكي از مفاكز آموزش فني وحففا اا اا
مفكز آموزش فنري و حرففرا اا شر ر ره
 6خواهفا مرار ركرا اارت كرا از ر رير
 1071170/15در عداد  04رش ا آمروزشري
مشغول با فع ليت اات .
مفكز آموزش فنري و حرففرا اا شر ر ره
 6خواهفا ما ركا در زمينري برا محر حرت
 4151م فمفبع و ب زيفبن ا  0441م فمرفبرع
آموزش ه ا فني وحففا اا را با عالق نردا
ارائا مي دهد .
با لح ظ جغفافي يي اين مفكز در 41كيلوم فا
جنوب غفبي اصفه -ما ركا خ ارلر ر –
بلوارف ح ال اين جنب ك ن ل واقع شده اات .

حساباارمالیراتري-زریرد دوز-زریر
سازوتكساز-دوزناه لباس مربر -دوزنراه
اين مكز با تعااد  9زارگاه آمروزشري برا
عناوين  :زارگاه صنايع غذايري-امرورمرالري
وبازرگاني-صنايع بافت (فكش)-صنايع دستي
صنايع دستي( دووتهاي سنتي)-طركاحريودووت-صنايع نساجي-اتومرارانریر

در

زيكبرنراي  2551بره طرور مرتروسر
ساالنه08888نفك-ساعت زارآموز را آمروزش
مي دها .

پوشاک حمام –زاپشن دوز-قالب باف چكم
وجیك-قالي باف حجمي – آمادگي شغلي –
پكورش قارچ -قلم ن و مینا زاري اشراره
نمود .

آموزش حففا هر ا ررفورش قر ر

،

زعففا ك ر  ،رفورش گله ا آر ر ني ،
وليدكننده فاريوم و كر ربرفگرير هر

مركز آموزش فني وحرفه اي خواهران
مباركه در استان اصفهان

داروئي در بفن ما آيرنرده ايرن مرفكرز
آموزش فني وحففا اا قرفار گرففر را
اات .
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