معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي :هركس شوارُ  24داراى

ًام دٍرُ آهَزشي :هاًتَ دٍز

كذ هلي استاًذارد 753120510050002:

طَل دٍرُ آهَزشي200:

آدرس هركس

تلفي هركس

داراى خیاباى گلستاى شْذا خیاباى هْارت هركساهَزشي فٌي ٍحرفِ اي

59442275

شوارُ24داراى

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذاقل هیشاى تحصیالت :پبیبى دٍرُ راٌّوبیی
سالهت کبهل جسوبًی ٍرٍاًی
هْبرت پیش ًیبسً:بسک دٍس سًبًِ ببکذ 950745575575557

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
ایجبد اشتغبل خبًگی ٍشخصی دٍس لببس سًبًِایجبد بٌگبُ اقتصبدی کَچکارتببط بب بٌگبّْبی تَلیذ لببس کالىایجبد شغل پبرچِ فزٍشی-ایجبد شغل خزاسی

معرفی دوره های آموزشی

هشخصات عوَهي شغل :
یکی اس هشبغل هزبَط بِ صٌبیع پَشبک است کِ دارای شبیستگی ّبی دٍخت هابًتَ ی اجتوب.ددٍخات هابًتَی
هجلسیددٍخت هبًتَی هشبغلددٍخت هبًتَی فبًتشیدٍدٍخت هبًتَی اسپزت را در بز هیگیزدّوچٌیي هابًتَ دٍس
کسی است کِ پس اس گذراًذى دٍرُ آهَسشی السم اس عْذُ الگَ سبسی باز

ٍدٍخات اًاَا .هاذل هبًتَبصاَرت

تکذٍسی ٍسزی دٍسی بزآیذایي شغل ببهشبغلی اس قبیل پبرچِ فزٍشی خزاسی ٍتَلیذ پَشبک سًبًِ در ارتبظ استد

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
هبشیي دٍخت ّوِ کبرُ خبًگی دهبشیي دٍخت سزدٍس دهبشیي دٍخت صٌعتی (راستِ دٍس)داتَ دهیش اتَدآیٌِ توتن
قذدًخ هبشیي دٍخت سزدٍسٍراستِ دٍسدسَسى هبشیي دٍخت ٍدستی دالیی چس.دسَسى تِ گزددرٍببى ًٍَاردًخ
دٍخت دستیدهتز دپبرچِ

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
بزای رسیي بِ ارتقب ٍتکویل هْبرت در ایي حزفِ ابتذا ببیذهْبرتْبی پیش ًیبس راگذراًذ ٍتَاًیْبی بِ صَرت تئَری
ٍعولی بِ هٌظَر عولکزد هَثزدر حزفِ هزبَعِ اًجبم شَد سیزا ایي شاغل باب هشابغل پبرچاِ فزٍشای خازاسی
ٍشخصی دٍسی ٍسزی دٍسی در ارتببط است
ّوچٌیي هْبرت آهَساى ایي رشتِ هیتَاًٌذبِ هٌظَر ارتقب هْبرت درکبرگبّْبی تَلیذ پَشبک هشغَل بِ کبر
شًَذد

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
ا یي شغل در حبل حبضز جشء هشبغل پزدرآهذ است ٍتضویي کٌٌذُ آیٌذُ شغلی فزد هْبرت آهَختِ هیببشذ
ٍّوچٌیي هیتَاى هشبغل دیگزی در کٌبر آى ایجبد ًوَد د ایجبد بٌگبُ خَد اشتغبلی سٍد ببسدُ ٍدٍخت اًَا .هذل
هبًتَ بصَرت تکذٍسی ٍسزی دٍسی اس ٍیشگیْبی ایي حزفِ استد
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نام حرفه آموزشی  :مانتو دوز

