مركز آموزش فناوری های

اين مركز با تعداد  6كارگاه آموزشي با

راهبردی و نوین در استان اصفهان

عناوين  :جوشكاري ،درب و پنجره ساز
 ،UPVCمميزي انرژي ،نقشه كشي ،طراحي

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

معماري داخلي ،بناي سفت كار
اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان

در زيربناي  666متر مربع به طور متوسط

اصفهان داراي  45مركز فعال در رشته

ساالنه 060666نفر-ساعت معادل  0666نفر-

هاي ويژه برادران  ،خواهران و دومنظوره
است و در شاخه هايي نظير صنعت ،
خدمات  ،كشاورزي و فرهنگ و هنر فعال
مي باشد .
يكي از مراكز آموزش فني وحرفه اي
استان ،مركز آموزش فني و حرفه اي
مركز فناوري هاي راهبردي و نوين است
كه از تاريخ آبان 0801در تعداد 86رشته
آموزشي مشغول به فعاليت است .

مركز آموزش فني و حرفه اي مركز فناوري
هاي راهبردي ونوين در زميني به مساحت
0666مترمربع و با زيربناي

666.مترمربع

آموزش هاي فني وحرفه اي را به عالقمندان
ارائه مي دهد .
به لحاظ جغرافيايي اين مركز در جنوب
اصفهان واقع شده است .

دوره كارآموز را آموزش مي دهد .

از جمله رشته هاي آموزشي در اينن
مركز آموزش فني وحرفه ای

مركز مي توان به  :جوشكاری زیر پودری

حاج علي لباف گز در استان اصفهان

 جوشكاری مخازن ،نقشه كشي سازه وموك م google-
مي 7-اتم
مومم
ممم
عم

آموزش توليد محور در رشته درب و
پنجره ساز upvcاز ويژگي هاي خاص اين

- sketchup- ARCHICADطراحي
معماری داخلي درجه  ،2سفت كار درجمه
 -2آرماتور درجه  -2بتن ساز درجه  2و -1
درب و پنجره -upvcممكماتمرونمیم -

مركز مي باشد .

مركز آموزش فني وحرفه اي مركز

آموزش حرفه فناوري نانو در برنامه آينده

فناوري هاي راهبردي و نوين عالوه بر

اين مركز آموزش فني وحرفه اي قرار

امكانات آموزشي از امكانات رفاهي

آكواترونی -روبوتی -بیوتكنمولمو ی-

همچون رستوران،زمين بازي

كناف ساز-ممیزی مصرف انر ی وانمر ی

برخوردار است .

های تج ی پذیر اشاره نمود .

گرفته است .

چمن
آدرس پست الكترونیكي مركز :
sakhteman@etvto.ir

دورنگار :

www.etvto.ir
172-79996663

تلفن گويا 0666 :

