معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي شوارُ  24داراى

ًام دٍرُ آهَزشي  :هیٌاكارًقاشي

كذ هلي استاًذارد 7213-77-003-1 :

طَل دٍرُ آهَزشي  515 :ساعت

آدرس هركس

تلفي هركس

اصفْاى-داراى-خ هْارت – جٌة ادارُ اٍقاف -هزمش ضوارُ 79

586:<779;3:

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
داضتي سالهت ماهل جسواًي ٍ رٍاًي – پایاى دٍرُ راٌّوایي

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
تامیذ تز ًقص صٌایع دستي ٍ صادرات غیزًفتي در تَسعِ اقتصاد مطَر
حوایت اس ٌّز ّای سٌتي ٍ هاًذگار ایزاًي
ایجاد هطاغل خاًگي ٍ مول تِ اقتصاد خاًَار
استقثال عوَم هزدم ٍ هخصَصا تَریست ّا اس تَلیذات دستي
تزٍیج ٌّز ٍ فزٌّگ ایزاًي
حوایت اس تَلیذات داخلي
اّویت ٍ جایگاُ صٌایع دستي در مطَرّای در حال تَسعِ
ًقص صٌایع دستي در تَسعِ اقتصاد فزٌّگي ٍ صٌعت گزدضگزی
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هشخصات عوَهي شغل :
هیٌامار ًقاضي جشٍ هطاغل صٌایع دستي هي تاضذ مِ ضاهل ٍظایف تزسین ًقَش ایزاًي ٍ اسالهي ٌّ ،ذسي سادُ
 ،ختایي ٍ اسلیوي ٍ جاًَری اًتشاعي ٍ گیاّي تز رٍی ظزٍف هس ( لعاب ضذُ )  ،طال ٍ ًقزُ ( ساادُ  ،حجازُ ای ،
هزصع ٍ  ٍ ) ...رًگ آهیشی آى ّا است ٍ تا تذّیة مااراى  ،طاال سااساى ٍ هزاماش ّتلاذاری ٍ صاٌایع دساتي ٍ
گزدضگزی در ارتثاط هي تاضذ .

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
مَرُ النتزیني یا خاًگي
هیش مار فلشی
صٌذلي مارآهَسی
هذاد
خَدمار
ماغذ پَستي یا مالل
هذاد اتَد
ًَك هذاد اتَد
پاك مي
میسِ گزدُ
صوغ عزتي ضفاف
ضیطِ گلیسیزیي
رًگ هیٌا
رًگ قلن گیزی
ظزٍف هسي  ،طالیي ٍ یا ًقزُ ای
پَدر لعاب ( سٌگ چخواق  ،قلع  ،سزب )

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
فزاگیزاى جْت ارتقا هْارت در ایي حزفِ هیتَاًٌذ در مارگاّْای تَلیذی ظزٍف هیٌاماری هطاوَل تاِ گذراًاذى
دٍرُ ّای مارٍرسی ضًَذ .

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
ایي حزفِ در حال حاضز جش هطاغل درآهذسا هي تاضذ .
حزفِ پزطزفذاری است ٍ عالقوٌذاى سیادی دارد ٍ تا تَجِ تِ اّویت صٌایع دستي در تَسعِ اقتصاد مطَر آیٌاذُ
هٌاسثي تزای آى پیص تیٌي هیگزدد.
اس هشایای آى هي تَاى تِ ًقص ایي حزفِ در مول تِ افشایص صادرات غیزًفتي اضارُ ًوَد.
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نام حرفه آموزشی  :میناکارنقاشی

