معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي اهام خویٌي ًاییي (خَاّراى)

چْل تکِ دٍز با دست

731820810030002

260ساعت

آدرس هركس

تلفي هركس

ًاییي بلَار جْاد خیاباى كارگرهركس فٌي ٍ حرفِ اي ًاییي

16003264130

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذاقل هیساى تحصیالت:پایاى دٍرُ هتَسطِ اٍل (پایاى دٍرُ راٌّوایی)
حذاقل تَاًایی جسوی ٍ رٌّی  :سالهت کاهل جسوی ٍرٍاًی
هْارت ّای پیص ًیاز ً:ذارد

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
اّویت آهَزش ایي حرفِ از ایي جْت است کِ کارآهَز پس از آهَزش ایي حرفِ هیتَاًذ هحصَالتی از قبیل
:سرٍیس آضپسخاًِ،سرٍیس خَاب ٍ چْل تکِ دٍزی ٍ  ...را فرا گرفتِ ٍ از قبل ایي آهَزش هیتَاًذ تَلیذ خاًگی
داضتِ ٍ هحصَالت خَد را بفرٍش برساًذ.

معرفی دوره های آموزشی

هشخصات عوَهي شغل :
چْل تکِ دٍز با دست یکی از هطاغل گرٍُ صٌایع دستی (دٍختْای سٌتی ) هی باضذ ٍ ضاهل ٍظایفی از قبیل
اًجام دٍختْای پایِ ،اًتقال طرح ٍ ًقص اًذازی ،بررسی،تجسیِ ٍ تحلیل رًگْا ،چْل تکِ دٍزی سادُ ،چْل تکِ
دٍزی برجستِ ،خاتوی دٍزی (لٌذرُ دٍزی ) ،چْل تکِ دٍزی با ًقص تکِ دٍزی سادُ ٍ برجستِ ،چْل تکِ دٍزی
بارٍش آجیذُ دٍزی،چْل تکِ دٍزی با تکٌیک ّای هختلف ،چْل تکِ دٍزی با برش خطَط ٍ ًقَش
اسالهی،سطستطَ ًٍگْذاری پارچِ ّای سَزى دٍزی ضذُ ،بازار یابی ٌّر ٍ صٌایع دستی هی باضذ ٍ با هطاغلی
ّوچَى فرٍضگاّا ٍ ًوایطگاّای صٌایع دستی ارتباط دارد.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
صٌذلی-تختِ ٍایت برد-هاشیک –کتاب آهَزضی-هیس کار-اتَ – چرخ خیاطی هیس چرخ خیاطی-پارچِ در
رًگْای هختلف(سادُ گلذار -طرح دار-چْا رخاًِ) – پارچِ هتقال – پطن ضیطِ ًوذی یا حجوی-قیچی –
خط کص

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
کار آهَز پس از آهَزش ایي حرفِ هیتَاًذ رضتِ ّای هرتبط با ایي استاًذارد کِ ضاهل تکِ دٍز با دست ،گلذٍزی
دستی  ،سَزى دٍز سٌتی ٍ چْل تکِ دٍز با هاضیي را آهَزش دیذُ ٍ در ایي رابطِ جْت تکویل هْارت از آى
استفادُ کٌذ.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
ایي حرفِ از جولِ حرفِ ّایی است کِ پس از آهَزش کار آهَز هیتَاًذ برای خَد ایجاد اضتغال خاًگی ٍ یا حتی
در بٌگاّْای دٍخت ضرکت کٌذ.

معرفی دوره های آموزشی

نام حرفه آموزشی :
چهل تکه دوز با دست

