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شرایط الزم جهت شركت در دوره آهوزشي :
حداقل هدزک تحصیلی هَزد ًیاش سیکل هی تاضد کازآهَش تاید اش ًظس کازّای ٌّسی تا ذٍق ٍ سلیقِ تاضد تا تتَاًد
تا آهَشش دز ایي زضتِ هَفق ضَد دازای تَاًایی جسوی ٍ ذٌّی تاضد– حداقل سي  40سال -دٍزُ پیص ًیاش
ًدازد

اهویت حرفه هورد نظر :
ایي حسفِ جصٍ صٌایغ دستی است ٍ اش ًظس اضتغال ٍ تَلیدات خاًگی تسای شًاى خاًِ داز ٍ افساد جَیای کاز هَزد
اّویت است ٍ ازتثاط تسیاز ًصدیکی تا زضتِ ّای قالیثافی ٍ تاتلَ فسش دازد .
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هشخصات عووهي شغل :
گلین تاف یکی اش هطاغل صٌایغ دستی (تافت ) است کِ ضایستگی ّایی اش قثیل زػایت ایویي ٍ تْداضت دز
هحیط کاز  ،تْییِ هَاد اٍلیِ ٍ آهادُ ساشی داز ٍ اتا= اتصاز گلین تافی  ،آهادُ ساشی داز جْت تافت تس اساس هٌطقِ
 ،طساحی ٍ زًگ تٌدی گلین تس اساس هٌطقِ  ،طساحی ٍ زًگ تٌدی گلین تافت تِ ضیَُ پَد گرازی  ،ضیَُ پَد
پیچی  ،زفغ هؼایة گلین حیي تافت  ،اًجام ػولیات حیي تافت ٍ پایاى کاز  ،تستِ تٌدی  ،تاشازیاتی ٍ فسٍش
هحصَالت زا دز تس هی گیسد .

ههن ترین تجهیسات و هواد هصرفي هورد نیاز جهت اشتغال به این حرفه :
داز گلین ً ،خ چلِ  ،چَب سجاف  ،چَب کَجی  ،ضاًِ  ،دفِ  ،خاهِ قالی

هسیر ارتقاء و تکویل ههارت :
کازآهَشاى هی تَاًٌد دز اداهِ ایي زضتِ تقیِ زضتِ ّای تافت هثل جاجین  ،گثِ ٍ تاتلَ فسش زا اداهِ دٌّد ٍ
تتَاًٌد اًَاع شیس اًداشّا ٍ تاتلَ ّا زا تثافٌد.

وضعیت كنوني و آینذه شغلي و هسایاي اشتغال به این حرفه :
تا تَجِ تِ استقثال هسدم اش صٌایغ دستی چِ دز داخل ٍ چِ دز خازج هی تَاى تاا تافات اًاَاع طسحْاا ٍ تاِ زٍش
ًوَدى خَد تا سالیق هسدم ضغل خَب ٍ پسدزآهدی داضتِ تاضین ٍ تا سسهایِ کن د ز هٌصل ضسٍع تِ کاز ًوَد .
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