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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
هیصاى تحصیالت پایاى دٍزُ زاٌّوایی
دازا تَدى تَاًایی جسوی هتٌاسة تا ضغل
داضتي هْازت پیص ًیاش(قالی تاف دزجِ دٍ)

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
کوک تِ اقتصاد خاًَادُ ٍزضد ٍتَسؼِ هحصَالت غیس ًفتی ٍصٌایغ دستی
تَسؼِ ٍگستسش صٌؼت فسش تافی ٍاحیای ٌّستافت فسش
داضتي ٍیصگی دزاهد شایی ٍصادزاتی تَدى ایي هحصَل
اهکاى استفادُ اش ّسهکاًی تِ ػلت ػدم اضغال فضای شیاد
شٍد تاشدُ تَدى هحصَل ٍداضتي تاشازداخلی ٍخازجی
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هشخصات عوَهي شغل :
قالی تاف تاتلَیی کسی است کِ تَاًایی تافت تاتلَّای هٌظسُ تافی چْسُ تافی ضؼس تافی ٍّوچٌیي تافت اًَاع
فسش ّای ٌّسی ٍتکٌیکی تااستفادُ اش گسُ ّای تکٌیکی زا داضتِ تاضد.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
 دازقالی فٌدک داز دزسایصّای کَچک ٍتصزگ تا پایِ زًگ ضدُ چَب ّاف ٍچَب ضوطیسک تِ اًداشُ ػسض داز -سیخ ًین هتسی .دفِ .قیچی آذزی .هتسٍآچاز فساًسِ

 -کرک پود زیر پودرو چله ونقشه

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
تسای ازتقا ایي هْازت تاید توام زضتِ ّای هستَط تِ ایي حسفِ هثل قالی تافی دزجِ ٍ 4تافت قالیْای فازسی
تافت ٍتسکی تافت دزصٌؼت فسش زا فسا گسفتِ ٍتسای تکویل هْازت اى تاید دٍزُ تافت اًَاع فسضْای حجن داز
دٍزٍیِ گسد تیضی چٌد ضلؼی حجوی تسجستِ ًقص تسجستِ دٍزیصُ تافی ٍهحفَزتافی ٍغیسُ گرزاًدُ ضَد .

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
ّن اکٌَى ایي حسفِ یکی اش هطاغل شٍد تاشدُ خاًگی هیثاضدٍ تا استفادُ اش سلیقِ تاشاز ٍسفازش هطتسیاى
هیتَاى اًسا زا تِ یکی اش هطاغل پسدزاهد ٍتا سسهایِ اًدک تثدیل ًوَد
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