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شرایط الزم جهت شركت در دوره آهوزشي :
حذ اقل تحصیالت :دیپلن
حذ اقل تَاًایی جسوی  :از ًظر تیٌایی ٍ رٍاًی حرکتی ٍ قذرت ػضالًی سالن تاشذ
آشٌایی تا رشتِ کاتیٌت ساز چَتی

اهویت حرفه هورد نظر :
تا پیشرفت ػلن ٍ تکٌَلَشی اًجام کار ّای ًجاری تقریثا هٌسَخ شذُ ٍ حر فِ کاتیٌت سازی تذلیل استفادُ از
هتریال ًیوِ آهادُ ٍ هاشیي آالت ترٍز تا ّسیٌِ ٍ اًرشی کوتر ٍ کیفیت تْتر هحصَالت تازار خَتی را کسة ًوَدُ ٍ
ّوچٌیي تقاضای هشتریاى تذلیل زیثایی ٍ کارایی هحصَالت ایي حرفِ تیشتر شذُ است
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هشخصات عووهي شغل :
ک اتیٌت سازی پیشرفتِ آشپسخاًِ تاصفحات فشردُ چَتی ٍ کوپَزیتی از هشاغل صٌایغ چَب هی تاشذ کِ کار
ّای تکارگیری حفاظت ٍ ایوٌی  ،تْذاشت در هحیظ کار  ،ساهاى تخشیذى تِ کارگاُ  ،تکارگیری هَاد هصرفی
اصلی ٍ جاًثی ،اتسار ٍ تجْیسات ػوَهی ٍ اختصاصی ٍ ًقشِ کشی ٍ رسن فٌی قادر تِ ساخت ٍ تَلیذ تِ ّوراُ
ًصة کاتیٌت آشپسخاًِ خَاّذ تَد ٍ تا تکارگیری اصَل هشتری هذاری ٍ رًٍق کسة ٍ کار پس از اتوام دٍرُ تِ
فؼالیت در تازار کار هی تاشذ ٍ تا هشاغل درٍد گری ٍ کاتیٌت در ارتثاط است.

ههن ترین تجهیسات و هواد هصرفي هورد نیاز جهت اشتغال به این حرفه :
هاشیي پاًل تر – هاشیي ًَار لثِ چسثاى – کف رًذ – گٌذگی – ارُ فارسی تر – ارُ چکشی – اًَاع دریل ترقی ٍ
شارشی – کوپرسَر تاد ٍ هکٌذُ پَشال

هسیر ارتقاء و تکویل ههارت :
ثثت ًام در دٍرُ ّای آهَزشی فٌی ٍ حر فِ ای  .توذت حذٍد  1هاُ
شرکت در دٍرُ ّای کار ٍرزی در تازار کار حذٍد  2هاُ

وضعیت كنوني و آینذه شغلي و هسایاي اشتغال به این حرفه :
تازار کار هٌاسة تصَرت خَد اشتغالی ٍ درآهذ خَب ًسثت تِ هیساى سختی ٍ سٌگیٌی کار
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نام حرفه آموزشی :
کابینت ساز چوبی

