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داراى

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
داضتي سالهت جسواًی – دارا بَدى حذاقل هذرک تحصیلی دیپلن

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
تاکیذ بز ًقص صٌایع دستی ٍ صادرات غیزًفتی در تَسعِ اقتصاد کطَر
حوایت اس ٌّز ّای سٌتی ٍ هاًذگار ایزاًی
ایجاد هطاغل خاًگی ٍ کوک بِ اقتصاد خاًَار
استقبال عوَم هزدم ٍ هخصَصا تَریست ّا اس تَلیذات دستی
تزٍیج ٌّز ٍ فزٌّگ ایزاًی
حوایت اس تَلیذات داخلی
اّویت ٍ جایگاُ صٌایع دستی در کطَرّای در حال تَسعِ
ًقص صٌایع دستی در تَسعِ اقتصاد فزٌّگی ٍ صٌعت گزدضگزی
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هشخصات عوَهي شغل :
بِ ضغلی اطالق هی گزدد کِ طی عولیات ساخت سیَرآالت ٍ ظزٍف هسی ٍ بزًجی ٍ یا بزًشی ٍ قطعات ریش سٌگ
فیزٍسُ بز قسوت ّایی اس سطَح فزهْای فَق بِ صَرت هَسائیک در کٌار ّن ًطاًذُ ضذُ ٍ بِ ایي تزتیب جلَُ
ای خاظ بِ آى بخطیذُ هی ضَد .ضغل فَق ارتباط هستقین با ضغل جَاّزساسی -صٌایع دستی -قلوشًی ٍ
هسگزی دارد.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
هیش کارگاّی – صٌذلی کارآهَسی  -کَرُ الکتزیکی خاًگی
ظزٍف هسی در طزحْای هختلف  -فیزٍسُ خزد ضذ -سٌبادُ در سایشّای ًزم ،هتَسط ،سبز -الک در سایشّای
هختلف  -الک  -چزاغ گاسی -چزاغ بٌشیٌی– اًبز هخصَظ – پٌس -چکص پالستیکی  -سٌگ الواسِ  -هل -
رًگ الجَرد -رٍغي سیتَى -رٍغي کٌجذ -چسب هخصَظ

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
فزاگیزاى جْت ارتقا هْارت در ایي حزفِ هیتَاًٌذ در کارگاّْای تَلیذی ظزٍف فیزٍسُ هطغَل بِ گذراًذى دٍرُ
ّای کارٍرسی ضًَذ .

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
در حال حاضز استقبال خَبی اس تَلیذات ایي حزفِ بعول هی آیذ.
فعالیت در ایي حزفِ هی تَاًذ باعث بْبَد ٍضعیت اقتصادی خاًَادُ ٍ هحل ایجاد درآهذ ٍ کاّص بیکاری ٍ
ّوچٌیي بْبَد ٍ ارتقاء سطح فزٌّگی ٍ اضاعِ فزٌّگ ٍحوایت اس ٌّزّای سٌتی ایزاًی گزدد.
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