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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حساقل هیساى تحصیالت:پبیبى زٍرُ هتَسطِ اٍل (پبیبى زٍرُ راٌّوبیی)
حساقل تَاًبیی جسوی ٍ شٌّی  :سالهت کبهل جسوی ٍرٍاًی
هْبرت ّبی پیص ًیبز ً:سارز

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
اّویت آهَزش ایي حرفِ از ایي جْت است کِ کبرآهَز پس از آهَزش ایي حرفِ هیتَاًس هحصَالتی از قبیل :اًَاع
کیفْبی زًبًِ ،هرزاًِ،بچِ گبًِ ،کیفْبی ٍسبیل هرتلف ٍ ّر ًَع کیفی کِ بتَاًس الگَی آى را تْیِ کٌسرا فرا گرفتِ
ٍ بتَاًس جْت ذَز یب سفبرش زیگراى بصَرت ذَز اضتغبل یب استرسام زر کبرگبّْبی تَلیسی فعبلیت زاضتِ ببضس
ٍ برای ذَز زرآهس زایی زاضتِ ببضس.
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هشخصات عوَهي شغل :
بیبًیِ ای ضبهل هْن تریي عٌبصر یک ضغل از قبیل جبیگبُ یب عٌَاى ضغل ،کبرّب ٍارتببط ضغل بب هطبغل زیگر زر
یک حَزُ ضغلی  ،هسئَلیت ّب ،ضرایط کبری ٍ استبًسارز عولکرز هَرز ًیبز ضغل.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
صٌسلی-زستگبُ زکوِ زى-زستگبُ سَراخ کي-هیس کبر هعوَلی-ترتِ ٍایت برز-هبشیک-اًَاع چرم-یراق آالت-
زکوِ-زیپ-سرزیپ-اًَاع ًد-سَزى-جَرابگیر-چرم هصٌَعی-هقَای ضطرًجی-چسب-ذَزکبر شلِ ای-
هطتِ-ترتِ کبر-قیچی-قلوَ-ذط کص-کبتر-قیچی-

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
کبر آهَز پس از آهَزش ایي حرفِ هیتَاًس رضتِ ّبی هرتبط بب ایي استبًسارز کِ ضبهل  :حکبک چرم،هعرق کبر
چرم،سبزًسُ زیَر آالت چرهی ًقبضی رٍی چرم ٍ سَذت ًگبر چرم را آهَزش زیسُ ٍ زر ایي رابطِ جْت تکویل
هْبرت از آى استفبزُ کٌس.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
ایي حرفِ از جولِ حرفِ ّبیی ّبی است کِ ًیبز هرزم بِ آى ّویطِ احسبس هی ضَز ٍ کبرآهَز پسس از آهسَزش
ایي حرفِ هیتَاًس زر کبرگبّْبی ذبًگی یِ صٌعتی هطغَل بِ کبر ضسُ ٍ حتی تَلیسی ٍ تعویرات کیسف را اًجسبم
زّس.
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نام حرفه آموزشی :
دوزنده کبف چرمی با دست

