معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي شوارُ  6خَاّراى هباركِ.
.

ًام دٍرُ آهَزشي  :سرهِ دٍزدرجِ 2
سرهِ دٍز
كذ هلي استاًذارد 7-09/00/2/2 :

طَل دٍرُ آهَزشي111 :ساعت

آدرس هركس

تلفي هركس

هباركِ  :بلَارفتح الوبیي جٌب هذرسِ غیراًتفاعي گلستاى

25952425

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذاقل هیشاى تحصیالت پایاى دٍرُ راٌّوایی ،حذاقل تَاًایی جسوی هتٌاسب باشغل هَرد ًظز

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
با اخذ هذرک ایي حزفْکِ یک دٍخت سٌتی اصفْاى ٍصادراتی ّن هی باشذکاراهَس هی تَاًذ کسب ٍکار خاًگی
راُ اًذاسی ًوایذ گارگاُ سزهِ دٍسی داشتِ باشذ ٍبطَراًبَُ تَلیذ داشتِ باشذ.

هشخصات عوَهي شغل :
سزهِ دٍس کسی است کِ اس عْذُ آهادُ ساسی سهیٌِ کار،کادر کشی ٍطزح اًذاسی بِ رٍی پارجِ ،خط دٍسی ،
دٍخت اًَاع بزگْا ،گلْا ،پزجن ،غٌجٍِ ،اًَاع دٍختْای تشئیٌی پزًذُ ٍحبِ ّای اًگَر ٍاًَاع طزح ٍ ًقشِ ّای
سٌتی ٍ ّوچٌیي اسحَادث احتوالی درکارگاُ پیشگیزی ًوایذ.
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هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
اًَاع پارچِ تزهِ،اًَاع سزهِ ،کارگاُ بِ اًذاسُ هختلف اًَاع طزحْا،هْزّای تشئیٌیی ،گٌیذهی ،هٌجیَگً،گیي
ّای تشئیٌی،سَسى هٌاسب کلذٍسی ٍهٌجَگ دٍسی ًخ پلی استز ًخ ًاهزئی ًخ تَى پٌبِ ،پارچِ ّیای ًخی،پیَدر

تالک کاربي دررًگْای هختلف اًَاع قیچی،هتقال،هیش ًَر .
ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
اهَسش سزهِ درجِ  1اهَسش سزهِ تشئیٌی دٍخت طزحْای بشرگ

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ
با آهَسش دیذى ایي دٍخت سزهِ کِ یک دٍخت سٌتی در اصفْاى هی باشذ باسارکار صادراتی دارد .هی تَاى
کسب ٍکار خاًگی ٍ کارگاّی داشت کِ شاهل دٍخت سزٍیس عزٍس ,رٍهیشی ,رٍتختی ،سجادُ ٍ جاًواس ,تابلَ،
کَسي ٍ غیزُ هی باشذ .دٍخت با طزحْای هتٌَع کِ رٍی پارچِ تزهِ دٍختِ هی شَد بْتزیي ٌّز بزای پز کزدى
اٍقات فزاغت هی باشذ
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