از جمله رشته هاي آموزشي در اين مركز مي توان به :

مركز آموزش فني وحرفه اي شماره يک

تعمیركار دستگاه هاي سرد كننده خانگي و تجاري (كار و

شهید رجايي در استان اصفهان

تعمیركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجه * 1
تعمیركار پکیج شوفاژ گازي *
كابینت ساز چوبي درجه * 2

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

درودگر درجه * 2
جوشکارمخازن فوالدي با فرايند SMAW

اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان

جوشکارسازه هاي فوالدي با فرايند SMAW

اصفهان داراي  45مركز فعال در رشته هاي

لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارت مركزي آب گرم درجه2
ابزار دقیق كار

ويژه برادران  ،خواهران و دومنظوره است و در

به لحاظ جغرافیايي اين مركز در جنوب شهر اصفهان-خ كارگر واقع

شاخه هايي نظير صنعت  ،خدمات  ،كشاورزي

شده است  .اين مركز با تعداد 22كارگاه آموزشي با عناوين :

سرپرست اكیپ نقشه برداري

و فرهنگ و هنر فعال مي باشد .

برق صنعتي درجه دو— اتوماسیون صنعتي— برق صنعتي درجه يک-

لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي درجه * 2

يكي از مراكز آموزش فني وحرفه اي استان،
مركز آموزش فني و حرفه اي شماره يك
شهيد رجايي است كه از سال  9451در تعداد
رشته آموزشي  02حرفه مشغول به فعاليت
است .

تعمیركار ماشین هاي الکتريکي درجه * 2
تعمیركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجه * 2

طراح و تحلیلگر مدارات میکروكنترلر خانواده * AVR

متالورژي— برقکار ساختمان درجه دو—نقشه كشي ساختمان—تعمیرر

كارور PLCدرجه * 2

دستگاههاي سردكننده خانگي و تجاري— تعمیركار لوازم خانرگري

نقشه كشي به كمک نرم افزار Auto desk inventor 2008
نقشه كشي سازه (كار و دانش)

برقي حرارتي و گردنده—تعمیركار پکیج شوفاژ گازي— درودگرري

لوله كش گاز خانگي و تجاري -درجه( 1صنعت ساختمان)

جوشکاري—لوله كش و نصاب دستگاههاي حرارت مركز آبرگررم—

كارور كوانتومتر
فن ورز آزمايشگاه خواص مکانیکي فلزات

ابزاردقیق كار—تعمیركار ماشینهاي الکتريکي—لوله كش و نصراب

كارآفريني رويکرد KABسطح مقدماتي

وسايل بهداشتي—طراح و تحلیلگر مدارات میکروكنترلر—كارور —plc

الکترونیک كار صنعتي *
گوهر تراش سنگ هاي قیمتي و نیمه قیمتي(دامله)

مركز آموزش فني و حرفه اي شماره يك

نقشه كشي صنعتي—الکترونیک صنعتي—دپارتمان سنگهاي قیمتري—

حجم سازي سنگ هاي نیمه قیمتي

شهيد رجايي در زميني به مساحت 00222

لوله كشي گاز خانگي و تجاري—كشاورزي در زيربناي 11111مرترر

نصب وتعمیر كولرهاي گازي پنجره اي واسپیلت

مترمربع و با زيربناي 99222مترمربع آموزش

مربع به طور متوسط ساالنه 011111نفر-ساعت معادل 2011نفرر-

برقکار ساختمان درجه * 1

دوره كارآموز در سال  39را آموزش داده است.

پرورش دهنده گل در فضاي آزاد

هاي فني وحرفه اي را به عالقمندان ارائه
مي دهد .

فن ورز عملیات حرارتي

شبیه سازي فرايندهاي ريخته گري با نرم افزار PROCAST
فن ورز آزمايشگاه متالوگرافي
تعمیر ماشین هاي الکتريکي تک فاز
كارگر فضاي سبز اشاره نمود .

مركز آموزش فني وحرفه اي شماره يك
شهيد رجايي عالوه بر امكانات آموزشي

مركز آموزش فني وحرفه اي شماره يک

از امكانات رفاهي همچون رستوران-

شهید رجايي در استان اصفهان

زمين واليبال-زمين فوتبال-نمازخانه
برخوردار است .
آموزش توليد محور در رشته هاي
درودگري – جوشكاري – درب و پنجره-
متالوژي – سيم پيچي موتور – لوازم
خانگي گردنده -پكيج از ويژگي هاي
خاص اين مركز مي باشد .

آموزش حرفه هاي تجهيز ابزار صنعتي-

توسعه اين مركز در بخش كارآفريني –

كارآفريني – آسانسور كششي – رباتيك

تجميع پذيرش مراكز-دپارتمان مهارت

و عكاسي در برنامه آينده اين مركز

مشاوره فرهنگي– آموزشي -شغلي-
واشتغال -كتابخانه الكترونيك -فروشگاه
الكترونيك جهت كارگاه هاي توليد محور
 تربيت مربي در برخي از حرفه ها دربرنامه پروژه هاي عمراني سازمان

آموزش فني وحرفه اي قرار گرفته
است .

آموزش فني و حرفه اي كشور
است .
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