مركز آموزش فني وحرفه ای

از جمله رشته هاي آموزشي در اين مركز

شهید بهشتي استان اصفهان

مي توان به  :سايپا -ايران خودرو  -بزر

مركز آموزش فني وحرفه ای  55حسین آباد( جرقويه) در استان اصفهان

خودرو درجه دو  -بر خودرو درجه يک-
اداره كل آموز

فني وحرفه اي اسزتزان

ماشین اف ار تخصصي– - SOLID Work

اصفهان داراي  45مرك فعال در رشته هزاي
ويژه برادران  ،خواهران و دومنظوره اس

و

در شاخه هايي نظیر صنزعز  ،خزدمزات،
كشاورزي و فرهنگ و هنر فعال مي باشد .

اس

دپارتمان خودرو  -ماشین افزار تخصصي -نرر

فني وحرفه اي استان،

فني و حرفه اي شهید بهشتزي

 -تراشکار درجه دو -

كه از تاريخ  7451در تعداد  43رشزتزه

آموزشي مشغول به فعالی
مرك آموز

اين مركز با تعداد  51كارگاه آموزشي با عناوين:

افزارهای مهندسي -فرزكار درجه دو و ير -

ياي از مراك آموز
مرك آموز

 - Powermill -CATIAفرزكار درجه دو و

اس

.

فني و حرفه اي شهید بهشتزي

در زمیني به مساح

 13333مترمربع و بزا

زيربناي  03333مترمربع آموز

هاي فزنزي

هیدرولی

و پنوماتی

تراش  - CNCفرز - CNCتراشکار درجه ير
جوشکاری -منبت كار درجه ي

 CNC -طال-

آبکار فلزات قیمتي -آبگرمکن خرورشریردی-
عکاسي ،در زيربنای  51111مترمربع بره طرور

وحرفه اي را به ع قمندان ارائه مي دهد .

متوسط ساالنه  5101نفر-ساالنه معادل 5101

به لحاظ جغرافیايي اين مرك در جنوب شهر

نفر-دوره كارآموز را آموزش مي دهد .

اصفهان (خ ه ارجريب ز خ كارگرز مزركز
آموز
شده اس

فني و حرفه اي شهیدبهشتي) واقزع
.

يک -هیدرولیک و پنوماتیک -تراشزازار
درجه دو  -تزرا

-CNCفزرز -CNC

تراشاار درجه يک -جوشااري  -منبز
كار درجه دو -معر كار-

CNCطز

-

آباار فل ات قیمتي -آبگرمان خورشیدي
طراحي و محاسب  -نورپرداز -عااسزيپرتره اشاره نمود .

مرك آموز

فني وحرفه اي شهزیزد

مركز آموزش فني وحرفه ای

بهشتي ع وه بر اماانات آموزشي از

شهید بهشتي استان اصفهان

اماانات رفاهي همچون نمزازخزانزه،
رستوران ،خوابگاه وسالن اجتماعزات
برخوردار اس
آموز

.

كلیه رشته هاي فني ماانیک

از ويژگي هاي خزا

ايزن مزركز

مي باشد .

فوالدي  ,تعمیرات  , Ecuمنبت و معرق

توسعه اين مرك دربخش هاي كارگاهي
ز اداري در برنامه پروژه هاي عمرانزي
سازمان آموز
اس

آموزش حرفه هاي جوشکاري لوله هااي

فني و حرفه اي كشور

.

کار درجه یک  ،مکانیک صنایع در برنامه
آینده این مرکز آموزش فني وحرفاه اي
قرار گرفته است .
آدرس پست الکترونیکي مركز :
Center2@etvto.ir

www.etvto.ir
تلفن گويا 7713 :

شماره های تماس :
16661665-1

