معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي :شوارُ  24داراى

ًام دٍرُ آهَزشي ً:ازک دٍز زًاًِ

كذ هلي استاًذارد 753120510010001:

طَل دٍرُ آهَزشي460:ساعت

آدرس هركس

تلفي هركس

داراى خیبببى گلستبى شْذا خیبببى هْبرت هرکس شوبرُ  42داراى

59442275

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذاقل هیساى تحصیالت پبیبى دٍرُ راٌّوبییسالهت کبهل جسوبًی ٍرٍاًی-ایي استبًذارد هْبرتْبی پیش ًیبز ًذارد

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
ایجبد اشتغبل خبًگی ٍشخصی دٍز لببس زًبًِایجبد بٌگبُ اقتصبدی کَچکارتببط بب بٌگبّْبی تَلیذ لببس کالىایجبد شغل پبرچِ فرٍشی-ایجبد شغل خرازی
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هشخصات عوَهي شغل :
یکی از هشبغل هربَط بِ صٌبیع پَشبک است ٍاًجبم دٍخت اٍلیِ لببس زًبًِ ٍرسن الگَی لبابس زًبًاِ ٍدٍخات
ٍاتَکبری ّوچٌیي سرٍیس ًٍگْذاری هبشیٌْبی دٍخت در گبرکبُ خبًگی را در بر هیگیرد.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
 هبشیي دٍخت ّوِ کبرُ ٍخبًگی – سردٍز  -پبیِ ّبی هخصَص هبشیي دٍخت - هیس اتَ ٍهلسٍهبت آى – تختِ ٍایت برد – رایبًِ ٍهیس رایبًِ صٌذلی کبر آهَزٍهربی-هیس هربی -سیستن تَْیِ – جعبِ کوکْبی اٍلیِ -پبرچِ  -سَزى ًٍخ هبشیي دٍخت ٍدستی  -سَزى تِ گرد – الیی چسب  -هبزیک وایت برد -کاربن ودکمه

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
برای رسیي بِ ارتقب ٍتکویل هْبرت ببیذتَاًیْبی بِ صَرت تئَری ٍعولی بِ هٌظَر عولکرد هاَثردر حرفاِ ّابی
هربَطِ اًجبم شَد زیرا ایي شغل بب هشبغل پبرچِ فرٍشی خرازی ٍشخصی دٍزی زًبًِ دیگردر ارتببط اسات ٍباِ
عٌَاى پیش ًیبز برای حرفِ ّبی هبًٌذ شلَاردٍز – هبًتَ دٍز – دٍخت لببس کَدک ٍّوچٌایي دٍخات لببساْبی
کشی – پیراّي دٍز هرداًِ ٍ...کبربرد داردٍشبیستگی ّب ٍتَاًوٌذی ّب ی هَرد ًیبزدر ایي حرفِ هَرد اًتظبر است.
ّوچٌیي هْبرت آهَزاى ایي رشتِ هیتَاًٌذبِ هٌظَر ارتقب هْبرت درکبرگبّْبی تَلیذ پَشبک هشغَل بِ کبر
شًَذ.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ:
ایي شغل در حبل حبضر جسء هشبغل پردرآهذ است ٍتضویي کٌٌذُ آیٌذُ شغلی فرد هْبرت آهَختِ هیببشذ ٍ
ّوچٌیي هیتَاى هشبغل دیگری در کٌبر آى ایجبد ًوَد  .ایجبد بٌگبُ خَد اشتغبلی زٍد ببزدُ از ٍیسگیْبی ایي
حرفِ است .
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نام حرفه آموزشی  :نازک دوز زنانه
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