معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي هركس شوارُ 6خَاّرى هباركِ

ًام دٍرُ آهَزشي :دٍزًذُ پیراّي شَهیسهرداًِ،زًاًِ ٍ لباس راحتي

كذ هلي استاًذارد102735075525557:

طَل دٍرُ آهَزشي720:ساعت

آدرس هركس

تلفي هركس

هباركِ بلَارفتح الوبیي جٌب هذرسِ غیراًتفاعي گلستاى

25952425

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
کارآمًز ياجذ ضرایط ایه ديرٌ تایذ حذاقل مذرک تحصیلی یؼىی پایان ديرٌ راَىمایی ي دارا تًدن سالمت کامل
جسماوی ي رياوی را داضتٍ تاضذ َ .مچىیه ایه ديرٌ تٍ مُارت پیص ویاز احتیاج وذارد.

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
حذاقل زمان ي جلسات مًرد ویاز آمًزش ترای رسیذن ضخص تٍ حرفٍ مًرد وظر ي کسة در آمذ از ایه حرفٍ
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هشخصات عوَهي شغل :
ضغل ديزوذٌ پیراَه ديز مرداوٍ ،زواوٍ ي لثاس راحتی از مطاغل حًزٌ صىایغ پًضاک تًدٌ ي ضایستگی َایی از
قثیل کار تا اوًاع ماضیه ديخت ،استفادٌ از اتً ،اوتخاب پارچٍ  ،ترسیم الگًی ضًمیس مرداوٍ،زواوٍ ي لثاس راحتی را
دارد ي تا مطاغل پارچٍ فريش ،خرازی،فريضىذٌ لثاس ،تىکذاري تىگاٌ تًلیذ لثاسً تًلیذ پارچٍ در ارتثاط می تاضذ.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
اوًاع ماضیه ديخت ي سرديز،اتً ي میس اتً ،قیچی مىاسة پارچٍ  ،يسایل اوذازٌ گیری ،سىجاق ي جا سىجاقی ،
سًزن ديخت ،تطکاف  ،ريلت ،صاتًن ي مذاد خیاطی ،اوًاع الگً،اوًاع دکمٍ  ،اوًاع الیی  ،پارچٍ تا وقًش ي جىس
مختلف

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
ادامٍ دادن آمًزش فرد مًرد وظر ي کسة مُارت َای تیطتر ایه رضتٍ در ردٌ َای تاالتر ماوىذ کسة مُارت در
رضتٍ پیراَه ديز مرداوٍ ،ضًمیس زواوٍ ي تچٍ گان

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
در حال حاضر تا تًجٍ تٍ ضرایط اقتصادی خاوًادٌ َا کسة ایه حرفٍ تاػث کمک تٍ درآمذ خاوًادٌ ي َمچىیه
جلًگیری از خرج َای اضافٍ ماوىذ َسیىٍ خیاط یا خریذ لثاس آمادٌ می تاضذ.
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نام حرفه آموزشی :
دوزنده پیراهن مردانه شومیسزنانه و بچه گانه

