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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
-1دارا بَدى تحصیالت پاياى دٍرُ راٌّوايي ( هتَسطِ اٍل )
-2دارا بَدى سالهت کاهل جسوي ٍ رٍاًي

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
اس اًجا کِ بطز ّوَارُ طالب سيبايي ٍ تٌَع در هحیط ذَد بَدُ است فزاگیزی ٍ بِ کار گیزی ٌّرز ّرای دسرتي ٍ
دٍذتْای سٌتي هیتَاًد حس سيبايي گزايي ها را تاهیي کٌد با فزاگیزی ايي ٌّز هي تَاى با دٍذت ٍسايل هٌشل ٍ
ّوچٌیي کار رٍی لباس ّای سادُ ضوي پز کزدى اٍقات فزاغت کوکي ّن بِ اقتصاد ذاًَادُ کزد

هشخصات عوَهي شغل :
گلدٍسی سِ بعدی ضغلي است کِ ضاهل ضايستگي ّای چَى ابشار ضٌاسي دٍذت اًَاع گلدٍسی سِ بعدی ابزيطن
دٍسی دٍذت سَسى بافت اّار سًي ٍ لکِ گیزی هحصَالت گلدٍسی ضدُ ٍ باساريابي هحصَالت هي باضد

معرفی دوره های آموزشی

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
هیشکار – هیش اتَ –تابلَ ّای دٍذتي – چزخ ذیاطي – اتَ  -کپسَل آتص ًطاًي – جعبِ کوکْای اٍلیِ

هَاد هصرفي:
کاغذ( تحزيز – الگَ – پَستي – هقَا ) – ٍسايل عالهت گذاری ( هل – صابَى ٍ  – ) ...چسب – اليي چسب – هداد
– هاصيک پارچِ – کاٍر – سَسى تِ گزد – کاربي – پارچِ – قیچي – سَسى – َّيِ – فٌرد

– رًر

اکزلیرک –

سین – کارگاُ طزح گلدٍسی –ًد کَپلي – ًد عواهِ – ًد ابزيطوي -

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
کارآهَساى بعد اس طي ايي دٍرُ ٍ با گذراًدى دٍرُ ّای هزتبط هثل دٍرُ ّای دٍذت ّای سٌتي چْل تکِ دٍسی –
اًَاع دٍرُ ّای ذیاطي – ساذت سيَر االت ٍ ٍ .......تَلید هحصَالتي هثل اًَاع رٍهیشی – اًرَاع سيرَر آالت ٍ .....
اقدام بِ فزٍش ًوايٌد

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
اس اًجا کِ در سالْای اذیز هیل ٍ عالقِ هطتزياى بِ کار ّای ٌّزی بِ ذصَظ صٌايع دستي ايزاًي ٍ هحصَالت
کار دست سياد ضدُ است با ضزکت در ًوايطگاّْا ٍ باسار ّای هحلي هیتَاى کسب درآهد کزد ٍ برا تراهیي هرَاد
اٍلیِ هٌاسب ٍ ذزج ذالقیت ٍ ًَآٍری در کار سْن بیطتزی در باسار بدست آٍرد.

