
  

 

 در برادران بروجن مركز آموزش فني و حرفه اي

 استان چهارمحال و بختياري

 
مركز فعال در رشته هاي  3داراي  بروجندر شهرستان  چهارمحال و بختيارياداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 

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

 مي باشد. 

در  1377 سال زاست كه ا بروجنبرادران  مركز آموزش فني و حرفه اي يكي از مراكز آموزش فني و حرفه اي استان،

 رشته آموزشي مشغول به فعاليت است. 12تعداد 

  متر مربع  5216متر مربع و با زيربناي  12000در زميني به مساحت  بروجنبرادران مركز آموزش فني و حرفه اي 

 آموزش هاي فني و حرفه اي را به عالقمندان ارائه ميدهد.

 .است واقع بروجن جاده اسالم آبادشهر   شرق در مركز اين جغرافيايي لحاظ به

برق خودرو، لوازم خانگي، الكترونيك، جوشكاري، تاسيسات، اتومكانيك، كارگاه آموزشي با عناوين  12اين مركز با تعداد

به طور متر مربع  5000در زير بناي صنعت ساختمان، برق صنعتي  كارگاه، كامپيوتر، كشاورزي، نقشه برداريتراشكاري، 

 دوره كارآموز را آموزش مي دهد.-نفر 1600ساعت معادل -نفر  320000متوسط ساالنه 

 اشاره نمود.  صنعت ي آموزشي در اين مركز مي توان به رشته هايي در حوزه هاي كشاورزي، خدمات واز جمله رشته ها

نمازخانه، سايت عالوه بر امكانات آموزشي از امكانات رفاهي همچون  بروجنبرادران مركز آموزش فني و حرفه اي 

 برخوردار است. كامپيوتر و مهمانسرا

 از ويژگي هاي خاص اين مركز مي باشد. تنوع رشته و حرفه و اخذ آزمون در حوزه هاي مختلف

هاي جديد  ايجاد كارگاهمحوطه سازي فضاي سبز كنار مركز و اخذ سند ملك، مختلف خش هاي توسعه اين مركز در ب

 روژه هاي عمراني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور است.در برنامه پسالن ورزشي چند منظوره  و آموزشي

برق ساختمان درجه ،  تاسيسات، تعميركار حرارت مركزي 2و  1اتومبيل هاي سواري و بنزيني درجه آموزش حر فه هاي 

آموزش فني و مركز ناي در برنامه آينده در رشته هاي مورد درخواست ...  ويك، تعميركار پكيج و شوفاژ ديواري، تعمير 

 .حرفه اي قرار گرفته است
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