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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حدالل تحصیالت السم پایاى دٍرُ اٍل هتَسطِ ( پایاى دٍرُ راٌّوایی)
داضتي سالهت واهل جسوی ٍ رٍاًی
تدٍى داضتي هْارت پیص ًیاس

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
ضایستگی وارآفزیٌی تا رٍیىزد  KABدٍرُ اي تزگزفتِ اس دٍرُ آهَسش واارآفزیٌی تاا عٌاَاى Know About
 Businessاست وِ ضاهل تیاى اصَل ٍ هفاّین راُ اًداسي وسة ٍ وار تا ّاد ایجااد آگااّی تازاي هْاارت
آهَختِ گاى فٌی ٍ حزفِ اي ٍ فارغ التحصیالى ًظام آهَسش رسوی هی تاضد وِ تا افشایص داًص ٍ اطالعاات در
سهیٌِ وسة ٍ وار اًگیشُ ٍ فزصت ّاي ًَیٌی را تِ جَاًاى ارائِ هی دّد تا خَداضتغالی ٍ ایجاد وسة ٍ وار ّاي
وَچه ٍ هتَسط را تِ عٌَاى گشیٌِ ضغلی خَد هَرد تَجِ لزار دٌّد ٍ پیص اس ٍرٍد تِ عزصِ وسة ٍ وار ٍ راُ
اًداسي تٌگاُ التصادي تا هفاّین ٍ چالص ّاي هَجَد در جاهعِ آضٌا گزدًد.
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هشخصات عوَهي شغل :
وارآفزیٌی تا رٍیىزد  KABاس حَسُ خدهات گزٍُ اهَر هالی ٍ تاسرگاًی است وِ ضاهل وارّاي :ضٌاسایی هفْاَم
جسارت در وارآفزیٌی تزرسی هسیز ضغلی وارآفزیٌاًِ تزرسی ٍیضگی ّا ٍ ضایستگی ّاي السم تازاي ٍرٍد تاِ
فزایٌد وارآفزیٌاًِ ضٌاسایی تٌگاُ ّاي وسة ٍ وار وَچه ٍ هتَسط خلك ایدُ ّاي خَب ٍ ضٌاساایی فزصات
وسة ٍ وار تزرسی ًحَُ ساسهاًدّی تٌگاُ ّاي وسة ٍ وار تزرسی چگًَگی ادارُ یاه تٌگااُ وساة ٍواار
ضٌاسایی هٌاتع جْت راُ اًداسي تٌگاُ وَچه وسة ٍوار تْیِ طزح وسة ٍوار ضٌاسایی تٌگاُ ّاي اجتوااعی
است.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
رایاًِ- -هیش ٍ صٌدلی تجْیشات ایٌتزًت-وپسَل آتص ًطاًی -آتسزدوي -تَْیِ هٌاسة -جعثِ وواه ّااي
اٍلیِ-هاصیه –واغذ–-چسة -هاضیي حساب-رٍسًاهِ -وتاب-لیچی

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
تزًاهِ ریشي در وسة ٍ وار-تاساریاتی ٍ فزٍش هَثز -هدیزیت ارتثاط تا هطتزي -هدیزیت هالی ٍ حساتداري
حمَق ٍ دستوشد –ایجاد ٍ ًگْداري ٍ ارتماء یه حزفِ

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
آیٌدُ پضٍّی ٍ هدیزیت تىٌَلَصي
درن واهل رٍیىزدّاي حال ٍ آیٌدُ یه ضزوت
وطف خاللیت ّاي ًَ ٍ تغییز آًْا تِ واال ٍ هحصَالت تجاري
سٌجص رٍش ّاي جدید فٌاٍري ٍ تىٌَلَصي در آیٌدُ
ٍ پیادُ ساسي آى ّا ٍ گستزش دائن ظزفیت ّاي تَسعِ ٍ پیطزفت

