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هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي شْرستاى گلپایگاى

ًام دٍرُ آهَزشي:هٌبت كار درجِ3

كذ هلي استاًذارد

طَل دٍرُ آهَزشي074:ساعت

آدرس هركس

تلفي هركس

گلپایگاى،خ اهام حسیي،كَچِ 23
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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذاقل هیساى تحصیالت:پایاى دٍرُ راٌّوایی
حذاقل تَاًایی جسوی:سالن

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
ایي حرفِ جسء یکی از هطاغل ارزضوٌذ ٍ قذیوی در ایراى تخصَظ در ضْرستاى گلپایگاى هیثاضذ کِ تِ ضذت
هَرد استقثال جَاًاى ایي ضْرستاى قرار گرفتِ است .در سالْای اخیر تذلیل آضٌایی تیطتر هردم تا ایي حرفِ
،کسة ٍ کار در ایي حرفِ رًٍق تیطتری گرفتِ است ٍ هَجة اضتغال زایی تیطتری در ایي زهیٌِ ضذُ است.ار
اًَاع تَلیذات ایي حرفِ هی تَاى تِ ساخت اًَاع جعثِ ّای چَتی ،رحل قرآى،تاتلَ،قاب آیٌِ ٍ ...تصَرت هٌثت
کاری ضذُ اضارُ کرد.
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هشخصات عوَهي شغل :
هٌثت کاری یکی از هطاغل هرتَط تِ صٌایع چَب است کِ فرد آهَزش دیذُ هی تَاًذ در کارگاّْای کَچک ،
هتَسط ٍ تسرگ هٌثت کاری جْت ساخت ٍ ساز اضیاء هٌثت کاری هطغَل تکار ضَد.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
اًَاع هغار-اًَاع چَب سا-اًَاع سَّاى-اًَاع گیرُ-اًَاع سٌثادُ-چکص-اًَاع رًذُ-چَب-کیلر-سیلر-

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
آضٌایی تا ًحَُ کار اًَاع تجْیسات ٍ دستگاّْای درٍدگری

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
هطکل اصلی در ٍضعیت فعلی تازاریاتی صحیح ٍ هٌاسة است .تا ٍجَد قیوت تاالی تَلیذات ایي حرفِ تخصَظ
در ضرایط اقتصادی کًٌَی ٌَّز ًتَاًستِ این تازار پر رًٍقی در ایي حرفِ داضتِ تاضینّ .رچٌذ در ضْرّای تسرگ
تازار فرٍش تْتری داضتِ این هٌتْا ًیاز تِ حوایت تیطتری در ایي زهیٌِ احساس هی ضَد .از هسایای هٌثت
چاقَیی تِ سثک گلپایگاى هیتَاى تِ تذٍى سرٍ صذا تَدى آى ٍ حتی کار کردى قسوتی از هراحل آى در آپارتواى
اضارُ کرد.
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نام حرفه آموزشی :
منبت کار درجه2

