مرکز آموزش فنی وحرفه ای
تیران و کَرون در استان اصفهان
مرکز آموزش فنی وحرفه ای  12حسین آباد( جرقویه) در استان اصفهان

اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان
اصفهان داراي  05مركز فعال در رشته
هاي ويژه برادران  ،خواهران و دومنظوره
است و در شاخه هايي نظير صنعت ،

به لحاظ جغرافيايي اين مركز در شهر تيران –
انتهاي پارک اداري – خيابان مهارت واقع

در زيربناي  081/1متر مربع به طور متوسط

خدمات  ،كشاورزي و فرهنگ و هنر فعال

شده است .

ساالنه حدود  0018111نفر-ساعت معادل

مي باشد .

اين مركز با تعداد  01كارگاه آموزشي با
عناوين :

يكي از مراكز آموزش فني وحرفه اي
استان ،مركز آموزش فني و حرفه اي
تيران و كرون است كه از تاريخ 08/5در
تعداد رشته آموزشي مشغول به فعاليت
است .

کارگاه لوازم خانگی – تأسیسات – برق –
کامپیوتر – برق خودرو – الکترونیک –
اتومکانیک – کشاورزی – هنرهای دستی –
طراحی و دوخت

حدود  /11نفر-دوره كارآموز را آموزش
مي دهد .

از جمله رشته هاي آموزشي در اين
مركز مي توان به :
تعمیرکار ماشینهای الکتریکی درجه – 1لوله

مرکز آموزش فنی وحرفه ای

کش و نصاب وسائل بهداشتی درجه دو و

تیران و کَرون در استان اصفهان

یک – تعمیرکار آبگرمکن های دیواری –
برق کار صنعتی درجه – 1کارور  PLCدرجه
 – 1کاربر رایانه – رایانه کار تدوین فیلم و
صدا با  – SSPطراح گرافیک رایانه ای –
تعمیرکار برق خودرو درجه  – 1تعمیرکار
تلفن همراه – طراح و تحلیلگر مدارات
دیجیتال – تعمیرکار اتومبیل های سواری
بنزینی درجه – 1پرورش دهنده قارچ دکمه
ای – زعفران کار – پرورش دهنده گیاهان
داروئی – نقاش درجه  1و  – 2نقاشی روی
چرم – نقاش پاستل کار – نقاشی روی پارچه
– سازنده تزئینات عروس – طراح و نقاش
سیاه قلم کار -قالب باف چرم و جیر –
بافنده پوشاک دو میل – سفره آرایی
اشاره نمود.

توسعه اين مركز در بخش گلخانه مركز
در برنامه پروژه هاي عمراني سازمان
آموزش فني و حرفه اي كشور است .
آدرس پست الکترونیکی مرکز :

tiran@etvto.ir
شماره های تماس :

www.etvto.ir

432 - 21112224
شماره دورنگار :

تلفن گويا 0761 :

432-21112223

