مرکز آموزش فنی وحرفه ای

مرکز آموزش فنی وحرفه ای فرخی با

خور و بیابانک در استان اصفهان

تعداد  4کارگاه آموزشی شامل  :برق  ،رایانه

مرکز آموزش فنی وحرفه ای  21حسین آباد( جرقویه) در استان اصفهان

طراحی و دوخت و تعمیر لوازم خانگی

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان
دارای  44مرکز فعال در رشته های ویژه برادران ،

مشغول به فعالیت می باشد.

خواهران و دومنظوره است و در شاخه هایی نظیر
صنعت  ،خدمات  ،کشاورزی و فرهنگ و هنر فعال
می باشد .
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان
خوروبیابانک در زمینی به مساحت 0441مترمربع با
زیر بنایی بالغ بر 0011مترمربع احداث گردیده
است.برنامه ریزی به منظور احداث این مجموعه

این مجموعه دارای تعداد  5کارگاه آموزشی به
شرح زیر می باشد:

ازمصوبات و اعتبارات ملی واستانی بوده و فعالیت
ساخت مجموعه فوق از سال0811شروع و در
سال 0841با هزینه تجهیزاتی بالغ بر01381131113111
ریال به اتمام و مورد بهره برداری قرار گرفت و نهایتا
در بهمن ماه  0840با حضور معاونت محترم استاندار ،
مدیرکل محترم و مسئولین محترم استانی و
شهرستان با هدف آموزش به نیروهای متقاضی کسب
مهارت و همچنین کمک به اشتغال جوانان و
نوجوانان با هدف کاهش نرخ بیکاری درسطح
شهرستان رسما افتتاح گردید.

-1اتومکانیک -2تعمیر لوازم خانگی و تجاری
برودتی-3تعمیرکار تلفن همراه  -4طراحی و
دوخت  -5صنایع دستی وگردشگری

پتانسیل ها در بخش معادن

شهرستان خوروبیابانک از لحاظ
ذخایر زیرزمینی بسیار غنی است در
حدود 44معدن فعال در منطقه وجود

پتانسیل ها در گردشگری
برنامه ریزی گردشگری پایدار این شهرستان می
تواند در توسعه ی همه جانبه منطقه نقش مهمی را
ایفا نماید.

مرکز آموزش فنی وحرفه ای
خور و بیابانک در استان اصفهان

از نقاط قوت منطقه در زمینه گردشگری :
 -برخورداری از مناظر و چشم اندازهای طبیعی- :

پتانسیلها در زمینه کشاورزی و دامداری

دارد معادن مهم این منطقه عبارتند

وجود بزرگترین دریاجه فصلی ایران و جهان

از  :اورانیوم  ،سرب و روی  ،بنتونیت ،

-وجود کویر زیبا با چشم انداز پلت فرمهای نمکی

با توجه به شوری آب و خاک فقر خاک و

-وجود رمل های ماسه بادی کویر مصر

شرایط ویژه آب و هوایی محدودیت

 -وجود بافت تاریخی و چشم انداز شهرها و

هایی در این زمینه وجود دارد .مهمترین

تالک  ،میکا و انواع سنگهای تزیینی

روستاهای کویری

محصوالت کشاورزی سازگار با منطقه

که تعداد زیادی معادن سنگ مرمر

-وجود قالع تاریخی و بافت قدیمی و منحصر بفرد

سنگ گچ  ،نمک  ،فیروزه  ،ذغال

کویر

جنوب غرب این شهرستان فعال و
استخراج می گردد.

انبارها
گردی و ورزشی و ماجراجویانه متناسب با محیط
کویری
-قابلیت توسعه گردشگری سالمت

تلفن گویا 0761 :

زعفران و سیر اشاره کرد.

-وجود قنات های پر آب و طوالنی و همچنین حوض

-برخورداری از پتانسیل انجام فعالیت های طبیعت
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آدرس مرکز:
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