معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي خَاّراى ًاییي

ًام دٍرُ آهَزشي :قالي بافي تركي

كذ هلي استاًذارد731820890130002:

طَل دٍرُ آهَزشي270:

آدرس هركس

تلفي هركس

ًاییي بلَار جْاد كَچِ جٌب ترهیٌال فٌي ٍحرفِ اي خَاّراى

16003264130

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حداقل هیساى تحصیالت  :پاياى دٍرُ ابتدايي حداقل تَاًايي جسوي ٍ ذٌّي  :سالهت کاهل جسواًي ٍ رٍاًي
هْارت ّاي پیص ًیاز ً :دارد

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
ايي حرفِ اّویت آى درايي است کِ کارآهَز هي تَاًد يک بافٌدُ کاهل باضد ٍدربافت اًَاع فرش ّا درايي زهیٌِ
فعال باضد ّویي طَر بتَاًد بِ اقتصاد خاًَادُ کوک کٌد.
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هشخصات عوَهي شغل :
(قالیباف ترکي )گرُ هتقارى( يکي از هطاغل هربَط بِ حَزُ فرش است کِ ضايستگي ّايي از
قبیل رعايت ايوٌي ٍ بْداضت در هحیط کار ،آهادُ سازي هَاد اٍلیِ ٍ ابسار قالیبافي ترکي ،گلین
بافي ابتدا ٍ اًتْاي قالي ترکي ،گرُ زدى بِ رٍش هتقارى ،پَد دّي در بافت قالي ترکي  ،بکارگیري
هکاًیسم ّاي بافت قالي ترکي ،ضیرازُ پیچي در بافت قالي ترکي ،بافت قالي ترکي بر اساس ًقطِ
ٍ رفع عیَب اٍلیِ بافت قالي ترکي را در بر هي گیرد ٍ در ضوي ايي ضغل با هطاغلي از قبیل
فرٍضٌدُ هَاد اٍلیِ ٍ ابسار قالیبافي  ،طراح قالي ،چلِ کص ٍ رًگرز الیاف قالي در ارتباط است.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
دار کَچک پايِ دار هتحرکّ-اف-چَب ضوطیرک -چَب کجي -زيرسريً -قطِ رًگي-
کارت رًگيً -خ چلِ – ًخ پرز -پَد کلفت ًٍازک -هدادرًگي -سیخ -قالب -دفِ –قیچي -اًَاع
پرز

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
حداقل ّواٌّگي بیي ذّي ٍ جسن براي رسیدى بِ يک تَاًوٌدي يا ضايستگي  .هیتَاى بِ
هْارت ّاي عولي ارجاع هي ضَد.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
کارآهَز ايي حرفِ هي تَاًد بافٌدُ هاّرضَد ٍ هي تَاًد اًَاع تابلَّاي فرش را ببافد.
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نام حرفه آموزشی :
قالی باف ترکی

