آموزش فني وحزفه اي

مز

نساجي در استان اصفهان
مز

آموزش فني وحزفه اي  00حسی آباد( جزقويه) در استان اصفهان

اداره كل آموزش فني وحرفه اي استات
اصفه

داراي  45مركز فع ل در رشتاته

ه ي ويژه برادرا  ،خواهرا و دومنظوره
است و در ش خه ه يي نظير صتنتعتت،

از جمله رشته هاي آموزشي در اين

خدم ت  ،كش ورزي و فرهنگ و هنر فع ل

مي توان به  :چاپ سیلک  ,ريسندگي,بافندگني,

مي ب شد .

یف دوزي ,طزاحي نقوش گزدان  ,فش دوزي,

يكي از مراكز آموزش فني وحترفته اي

قالیبافي اشاره نمود .

اسا  ،مركز آموزش فني و حترفته اي
 5634است كه از ت ريخ 5634در تتعتداد
 3رشاه آموزشي مشغول به فتعت تتيتت
است .
مركز آموزش فني و حرفه اي نس جي در
زميني به مس حت 4555مارمربت

و بت

اي مز

با تعداد  9ارگاه آموزشي با عناوي :

چاپ پارچه -قالیبافي– طزاحي نقشه فزش-قالیبنا
ماشیني -ريسندگي  -بافندگي— یف دوزي— نفنش
دوزي— خیاطي در زيزبناي  0444متز مزبع به طنور

زيربن ي  5555مارمرب آموزش ه ي فني

متوسط ساالنه  004444نفز-ساعت معادل  044ننفنز-

وحرفه اي را به عالقمندا ارائه مي دهد .

دوره ارآموز را آموزش مي دهد .

به تح ظ جغرافي يي اين مركز در متركتز
شهر اصفه
شده است .

خي ب

هزارجريت

واقت

منز ن

مركز آموزش فنتي وحترفته اي
نس جي عالوه بر امك ن ت آموزشتي

مز

از امك ن ت رف هي همچو گتردش
علمي ,كالس زب

رايگ

آموزش فني وحزفه اي

نساجي در استان اصفهان

برخوردار

است .
آموزش توتيد محور در رشاه كفش
دوزي و ب فندگي از ويژگتي هت ي

آموزش حرفه رنگرزي در برن مه آيتنتده

خ ص اين مركز مي ب شد .

اين مركز آموزش فني وحرفه اي قترار

توسعه اين مركز در بخش صنتعتت

گرفاه است .

در برن مه پروژه هت ي عتمترانتي
س زم

آموزش فني و حرفته اي

كشور است .

آدرس پست الكتزونیكي
مز

nasaji@etvto.ir:

شماره هاي تماس :

www.etvto.ir
تلفن گويا 0761 :

440-40094060
شماره دورنگار :
440-40094096

