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هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي تخصصي كشاٍرزي
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اصفْاى خیاباى كارگر هركستخصصي كشاٍرزي

91139633

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
( سالمت کامل جسماوی ي مذرک فًق دیپلم کشايرزی تٍ تاال گرایشُای معماری ,عمران  ,مکاویک  ,شُرسازی ویس
از وظر مرتی شایستٍ حضًر در کالس َست .

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
اصًل اجرای فضای سثس مثال جاومایی مىاسة ویمکت  ,آالچیق  ,دیًارسثس  ,آتىما يدیگرالماوُای فضای سثس را
آمًزش میذَذ.
ایه رشتٍ در شرایط فعلی کٍ تخاطر محذيدیتُای آب ي تغییر اقلیم يکم شذن فضای سثسخاوگی حجم فضای
سثسکم شذٌ ي ازطرفی ویاز ريحی مردمان شُروشیه تاطراحی صحیح فضای سثس ترآيردٌ میشًد ي ازطرفی
تخصص در ایه رشتٍ تسیارکم است ایه رشتٍ وً ي جذیذ تًدٌ ياز تازارکارخًتی ترخًردار است .
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هشخصات عوَهي شغل :
طزاح فضای سبش شغلی است اس گزٍُ کشاٍرسی)باغباًی (.ایي شغل تَاًایی ّایی اس قبیل تجشیِ ٍ تحلیل
ًیاسّا ،تزسین ًقشِ ،تجشیِ ٍ تحلیل ٍ اًتخاب تجْیشات ،اًتخاب گیاّاى ٍ ساسُ ّا ،طزاحی ٍ ارائِ طزح را در
بز دارد  .ایي شغل با هشاغلی ّوچَى هٌْذسیي عوزاى ،هٌْذسیي فضای سبش ٍ هٌْذساى کشاٍرسی ،
کارشٌاساى فضای سبش شْزداری ّا  ،هعواریي ساختواى ،کارگزاى باغباًی در ارتباط است
هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
میس ترسیم  ,میس وًر  ,اتسارکار تىایی  ,اتسارکار وجاری  ,اتسارسادٌ ترق کشی

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
هْارت آهَختگاى ایي رشتِ با آهَسش دیذى در رشتِ ّای طزاحی کاشت هٌظز اصَل کاشت را هیآهَسًذ
هجزی فضای سبش ًحَُ اجزای الواًْا اسجولِ سٌگفزش  ,آبٌوا ً ,یوکت  ,باغچِ  ,هبلواى شْزی ٍ  ....را فزا
هیگیزًذ
مذیرپريشٌ فضای سثس گرفته پريشٌ َای پیماوکاری ي چارت تىذی ویريی اوساوی مًرد ویاز ي
محاسثٍ َسیىٍ اجرای پريشٌ را می آمًزد

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
رشتِ فضای سبش رشتِ جذیذ ٍ بِ رٍسی است  ٍ.اس طزفی افزاد هتخصص در ایي سهیٌِ خیلی کن ّست
بٌابزایي باسارکار کاهال آهادُ جذب هْارت آهَختگاى هیباشذ.
شاخِ ّای هتعذدی هیتَاًٌذ ایي رشتِ فعالیت کٌٌذ اس باغباًی ٍ تَلیذ چوي ٍ گل فصلی تا ّزس فزم بِ
درختاى ٍ ساخت تک تک الواًْا کِ ّزیک بِ تٌْایی هیتَاًذ درآهذ سا ٍ کاربزدی در باسارکار باشذ.
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