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شرایط الزم جهت شركت در دوره آهوزشي :
حساقل هسرک تحصیلی پایاى تحصیالت ابتسایی هی باضس کارآهَز بایس زارای حساقل تَاًایی جسوی ٍ شٌّی
ضاهل سالهت کاهل رٍاًی ٍ سالهت زٍ زست ٍ سالهت بیٌایی باضس .

اهویت حرفه هورد نظر :
با تَجِ بِ استقبال هرزم از صٌایع زستی هی تَاًس بِ ایجاز ضغل ٍ کسب زرآهس گرزز ٍ با اهکاًات هحسٍز ٍ
سرهایِ کن ّر کسی هی تَاًس زر هٌسل ضرٍع بِ کار ًوایس .
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هشخصات عووهي شغل :
ضاهل الگَبرزاری  ،برش ٍ زٍذت اًَاع کیف ّای زًاًِ – ٍ هجلسی – کیف زیپلوات ٍ هسارکی ٍ کیف ّای پَلی
زًاًِ ٍ هرزاًِ – اًَاع کیف ّای آرایص – جاهسازی – کیف هسرسِ با زست هی باضس .

ههن ترین تجهیسات و هواد هصرفي هورد نیاز جهت اشتغال به این حرفه :
هکاى هٌاسب – چرخ ذیاطی راستِ زٍز – هطتِ – ترتِ – سوبِ – قیچی – ضابلَى – ضَزى – ًد ٍ چرم

هسیر ارتقاء و تکویل ههارت :
ایي ضغل با هطاغلی از قبیل فرٍضٌسُ اًَاع چرم طبیعی ٍ هصٌَعی  ،فرٍضٌسُ تجْیسات ٍ ٍسایل کیف زٍزی ٍ ،
کارگاّْای تَلیس کیف ّای زست زٍز ٍ صازرات آًْا زر ارتباط است .

وضعیت كنوني و آینذه شغلي و هسایاي اشتغال به این حرفه :
ایي حرفِ با تَجِ بِ تجْیسات کوی کِ هَرز ًیاز است حتی با زست ًیس هی تَاى بِ ایي کار اضتغال زاضت سرهایِ
کوی هَرز ًیاز است ٍ ضغل ذاًگی هی تَاى برای زًاى ذاًِ زار باضس ٍ برای ذاًَازُ تاهیي زرآهس ًوایس .
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