
  

 

 اردل دركوثر  خواهران مركز آموزش فني و حرفه اي

 استان چهارمحال و بختياري

 
هاي  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري در شهرستان اردل داراي دو مركز فعال در رشته

 هنر فعال  خواهران و دومنظوره است و در شاخه هايي نظير صنعت،خدمات،كشاورزي و فرهنگ و ويژه برادران،

 مي باشد.

يكي از مراكز آموزش فني و حرفه اي استان،مركز آموزش فني و حرفه اي مركز خواهران كوثر اردل است كه از تاريخ 

 فعاليت است.رشته آموزشي مشغول به  11در تعداد  20/1/79

متر مربع  آموزش هاي فني و حرفه اي 900متر مربع و با زيربناي 2000مركز آموزش فني و حرفه اي در زميني به مساحت 

 دهد . مندان ارائه ميه را به عالق

 .به لحاظ جغرافيايي اين مركزدر شمال غربي شهر اردل واقع شده است

به طور  900طراحي دوخت در زير بناي  –صنايع دستي  –كشاورزي كارگاه آموزشي با عناوين 4اين مركز با تعداد 

 دوره كارآموز را آموزش مي دهد.-نفر15419ساعت معادل -نفر113672متوسط ساالنه 

چرم  جمله رشته هاي آموزشي در اين مركز مي توان به كارور چاپ و قلمكار ، سرمه دوزي ، ربان دوزي ، كيف دوزي بااز

، زعفرانكار، پرورش دهنده گياهان ر، تزيينات كريستالي و زيور آالت، پرورش قارچ دكمه اي، قالب باف چرم و جي

 دارويي، مانتو دوز و شلوار دوز  اشاره نمود.

مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران كوثر اردل عالوه بر امكانات آموزشي از امكانات رفاهي همچون نمازخانه، 

 ست.رستوران، آبدارخانه  برخوردار ا

استقبال بي نظير كارآموزان رشته هاي صنايع دستي مثل قلم زني روي مس و رشته هاي كشاورزي مثل زعفرانكار  و 

 پرورش قارچ دكمه اي از ويژگي هاي خاص اين مركز مي باشد.

 توسعه اين مركز در بخش هاي مختلف در برنامه پروژه هاي عمراني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور است.

 آموزش فني و  قالب بافي و جواهر سازي در برنامه آينده  اين مركز –گليم بافي  –موزش حر فه هاي جواهر سازي آ

 .حرفه اي قرار گرفته است
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