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شرایط الزم جهت شركت در دوره آهوزشي :
 -4حداقل هدرک تحصیلی هَرد ًیاس پایاى دٍرُ راٌّوایی هی باضد کارآهَس باید حداقل تَاًایی جسوی ،
سالهت کاهل جسواًی ٍ رٍاًی را دارا باضد – پیطٌیاس جْت گذراًدى ایي دٍرُ ًدارد .

اهویت حرفه هورد نظر :
استفادُ در اکثز ذاًَادُ ّا اس جولِ ذاًن ّای ذاًِ دار – ایجاد ضغل ذاًگی بزای ذاًن ّا – کار در تَلیدی ّا ٍ
یا راُ اًداسی تَلیدی پَضاک ّن در ٍضعیت کًٌَی ٍ ّن در آیٌدُ ایي رضتِ ّویطِ هَرد ًیاس هی باضد .

.

معرفی دوره های آموزشی

هشخصات عووهي شغل :
یکی اس هْارت ّای هزبَط بِ صٌعت پَضاک بَدُ ٍظایف آى راُ اًداسی – ًصب ٍ کار با اًَاع هاضیي دٍذت –
تزسین الگَی اًَاع چادر – هقٌعِ – کالُ سیز هقٌعِ ٍ اًجام عولیات تکویلی بز رٍی چادر هی باضد .

ههن ترین تجهیسات و هواد هصرفي هورد نیاز جهت اشتغال به این حرفه :
چزخ ریطِ بٌدی – چزخ صٌعتی – هیش بزش – صاًت – هیش اتَ – اتَ  -پارچِ – ًد – سَسى – کاغذ الگَ – الیی
چسب– دکوِ – ساًفیکس – ذط کص – صابَى – قیچی –

هسیر ارتقاء و تکویل ههارت :
ضزکت در دٍرُ ّای ًاسک دٍسسًاًِ جْت هْارت بیطتز در ذیاطی هی تَاًد در ارتقا ٍ تکویل هْارت هفید باضد
.

وضعیت كنوني و آینذه شغلي و هسایاي اشتغال به این حرفه :
استفادُ در اکثز ذاًَادُ ّا اس جولِ ذاًن ّای ذاًِ دار – ایجاد ضغل ذاًگی بزای ذاًن ّا – کار در تَلیدی ّا ٍ
یا راُ اًداسی تَلیدی پَضاک ّن درٍضعیت کًٌَی ٍ ّن در آیٌدُ ایي رضتِ ّویطِ هَرد ًیاس هی باضد .
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نام حرفه آموزشی :
دٍسًدُ چادر ٍ هقٌعِ

