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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
داضته سالمت کامل جسماوي ي رياوي – پایان ديرٌ راَىمایي

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
اَمیت ي جایگاٌ صىایع دستي در کطًرَای در حال تًسعٍ
وقص صىایع دستي در تًسعٍ اقتصاد فزَىگي ي صىعت گزدضگزی
ایجاد مطاغل خاوگي ي کمک تٍ اقتصاد خاوًار

هشخصات عوَهي شغل :
پیكز تزاش چًتي یكي اس مطاغل رضتٍ صىایع چًب ي کاغذ مي تاضذ کٍ يظایف اوتخاب چًب  ،عزاحيي احجيا ،
ساخت احجا  ،عزاحي آواتًمي تذن اوسان ي حیًاوات  ،اوتقال عزح ريی چًب  ،ماضیه کاری ي کار تا اتشاردسيتي
ي دستي تزقي ،پیكزتزاضي  ،پزداخت کاری ي روگ کاری پیكزٌ َای چًتي را درتزگزفتٍ ي تا مطاغل مىثت کياری ي
دريدگزی ارتثاط دارد.
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هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
ماضیه ارٌ وًاری -ماضیه خزاعي سادٌ  -ماضیه کف روذ -ماضیه گىذگي -ماضیه متٍ افقي -ماضیه ارٌ گزد
میشی -سىثادٌ دیسكي -تیغ ارٌ تیش که وًاری -تیغ روذٌ تیش که -کمپزسًر ًَا -میش کار چًتي سىگیه -میش
کار چًتي سىگیه -دستگاٌ کامپیًتز -سىثادٌ تزقي لزسضي -دستگاٌ سىگ سىثادٌ
چًب گزدي -چًب راش -چًب ممزس -چًب چىار -چسة -اوًاع گیزٌ -دریل دستي تزقي -ارٌ عمًد تز
چكطي -روذٌ تزقي دستي -دستگاٌ مىگىٍ سن -قفسٍ دیًاری جای اتشار -ريغىذان ي گزیس پمپ -گًضي ،
عیىک  ،دستكص  ،ماسک -يسائل خظ کطي -درفص ،سًسن خظ کطي پایٍ دار ،کاغذ -اوًاع متز -اوًاع مغار
مىثت کاری -اوًاع سًَان تخت  ،گزد ي ویم گزد -اوًاع آچار -اوًاع ارٌ دستي -اوًاع روذٌ دستي آَىي -اوًاع
پزگار -اوًاع گًویا -اوًاع کًلیس ي سايیٍ یاب

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
حضًر کارآمًسان در کارگاَُای چًب فعال ي گذراوذن ديرٌ َای کاريرسی

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
در حال حاضز استقثال خًتي اس تًلیذات ایه حزفٍ تعمل مي آیذ .
فعالیت در ایه حزفٍ مي تًاوذ تاعث تُثًد يضعیت اقتصادی خاوًادٌ ي محل ایجاد درآمذ ي کاَص تیكاری ي
َمچىیه تُثًد ي ارتقاء سغح فزَىگي ي اضاعٍ فزَىگ يحمایت اس َىزَای سىتي ایزاوي گزدد.
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