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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذاقل هیشاى تحصیالت تزای ضزکت در ایي دٍرُ آهَسضی هعزق کار چزم پایاى دٍرُ راٌّوایی هی تاضذ ٍ فزد
ضزکت کٌٌذُ تایذ دارای سالهت کاهل جسواًی ٍ رٍاًی تاضذ.

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
ضخص تا یادگیزی ٍ آهَسش ایي حزفِ تَاًایی طزاحی ًقَش سٌتی ،کپی طزح ّا ،تزش چزم ٍ کٌار ّن چیذى
تصاٍیز تزیذُ ضذُ اس چزم ٍ رًگ سدى چزم را فزا هی گیزد ٍ هی تَاًذ هصٌَعاتی اس جولِ جلذ کتاب ،کیف ،هثل،
تاتلَ ٍ هَاردی اس ایي دست را طزاحی کٌذ ٍ تساسد.

معرفی دوره های آموزشی

هشخصات عوَهي شغل :
هعزق کار چزم یکی اس هطاغل صٌایع دستی هی تاضذ ٍ ضایستگی ّایی اس قثیل طزاحی ًقَش سٌتی ،تزش
چزم ،کٌار ّن چیذى تصاٍیز تزیذُ ضذُ ،اس چزم ٍ رًگ سدى چزم را در تز هی گیزد خصَصا ایٌکِ ایي ضغل تا
گزدضگزاى داخلی ٍ خارجی در ارتثاط است.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
تجْیشات :هیش تزش ،دستگاُ پزس
اتشار :کاغذ طزاحی ،تختِ ضاسی ،چزم ،ضفزُ
هَاد هصزفی :چسة ،رًگ ،اسپزی تزاق کٌٌذُ ،اًَاع تستز هٌاسة

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
تا اداهِ آهَسش ایي حزفِ فزد هی تَاًذ تزای خَد کارگاُ دائز ًوَدُ ٍ ٍارد صٌعت تشرگ صٌایع دستی ٍ صادرات
هحصَالت هزتَط تِ چَب ٍ چزم ضَد.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
تا تَجِ تِ ٍضعیت اقتصادی پیص رٍ ایي حزفِ هی تَاًذ جش هطاغلی تاضذ کِ کوک ضایاًی تِ درآهذسایی
خاًَادُ داضتِ تاضذ.
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