معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي شوارُ  33خَاّراى خویٌي شْر

دٍزًذُ كیف با چرم هصٌَعي

کد استاندارد7 3 1 8 2 0 2 8 0 0 3 0 0 0 1 :

ساعت آهَزشي268 :

ساعت
آدرس هركس

تلفي هركس

خیاباى كٌْذش – رٍبرٍي باًک هلي

66363633

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذاقل هيضاى تحصيالت  :سَم ساٌّوایی
حذاقل تَاًایی جسوی ٍ رٌّی  :سالوت سٍاًی ٍ چطن ٍ دست سالن
هْاست ّاي پيص ًياصً :ذاسد

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
ایي حشفِ هی تَاًذ اضتغال خاًگی تا حذاقل اهکاًات ایجاد کٌذ .

هشخصات عوَهي شغل :
دٍصًذُ کيف تا چشم هصٌَػی اص هطاغل صٌایغ چشم ،پَست ٍ خض تَدُ ٍ ضاهل ضایستگی ّاي ا لگَتشداسي ٍ
سسن الگَ اص اًَاع طشح ّاي کيف ،تشش ،ساُ اًذاصي تجْيض ات هخصَظ دٍخت چشم هصٌَػی،آستشکاسيً،صة
یشاق ٍ اتصال قطؼات کيف،دٍخت کيف پَل ٍ کيف ّاي کَچك ،کيف ّاي صًاًِ  ٍ ،کيف اداسي تا چشم هصٌَػی
هی تاضذ.
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هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
 چسة صٌؼتی تشیطِ چشهی حالل هٌاسة استاًذاسد لَلِ ضلٌگ کَلش یا آکَاسیَم سوثِ پشچ اًَاع یشاق آالت تا تَجِ تِ هذل کيف ّا آستش سَصًی آستش ضوؼی ساتي اضثالت هصٌَػی اضثالت طثيؼی 3 آستشي پشصداس جَساب ٍیش کاغز هقَا سسن کاغز کالك کاغز پَستی خَدکاس طلِ اي اًَاع چشم -چشم هٌاسة کيف پَل،صًاًِ ٍ کَلِ

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
تا یادگيشي حشفِ ّاي هکولی هاًٌذ  :دٍصًذُ کيف چشم تا دست  ،قالب تاف چشم ٍ جيش ٍ دٍصًذرُ صیش اًذاصّاي
چشهی ٍ هؼشق چشم ٍ ًقاضی سٍي چشم  ،هی تَاى ایي حشفِ سا استقاء ٍ تکويل کشد ٍ تشاي تاصاس فشٍش هطتشي ّاي
هٌاسة تشي پيذا کشد .

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
دس حال حاضش تاصاس فشٍش کيف ّاي چشهی ًسثتا خَب تَدُ ٍ آیٌذُ ضغلی آى ّن هٌاسة تِ ًظش هی سسذ  ،چشا
کِ تا ّضیٌِ کن تش ًسثت تِ تاصاس  ،هی تَاى کيف ّاي هَسد ًياص سا تْيِ کشد .

