
 

 

 صنايع نساجيگروه 

    كيف دوزي: نام دوره

    8-3/1/12/3: كد استاندارد مهارتي و آموزشي

فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني و : حداقل شرايط جسماني: شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

هم زنان و هم مردان در اين دوره : جنسيت.حداقل مدرك تحصيلي سيكل مي باشد: حداقل مدرك تحصيلي.ورزيدگي  باشد

 .آمورشي مي توانند شركت كنند

 ندارد: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 .ساعت آموزش عملي مي باشد 188ساعت آن آموزش نظري و  40ساعت است كه  228: مدت دوره- 3

لوازم آرايش، ( يي ساخت انواع كيفدر اين دوره كارآموز با ابزار و مواد مورد نياز مربوط به كيف دوزي، توانا: محتواي دوره- 4

 .با چرم هاي متنوع را دارد....) كيف پول، كيف زنانه و مردانه و دخترانه و

طراحي دوخت مي باشد كه اگر كارآموز در زمينه خياطي مهارت الزم ر داشته :دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده- 5

 .كيف دوزي را به نحو احسن انجام دهدباشد مي تواند 

فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون كه توسط سازمان برگزار مي شود موفق به اخذ : مدرك اعطايي- 6

 آزمون به صورت تئوري و عملي مي باشد. گواهينامه كيف دوزي مي گردد

تمرين و ممارست در اين رشته به تبحر الزم در تهيه مهارت آموختگان مي توانند با : مسير ارتقاء و تكميل مهارت- 7

 .كيفهاي كوچك و بزرگ دست پيدا كنند

كارآموزان مي توانند با راه اندازي كارگاه و ساخت انواع كيف محصوالت خود را در بازارهاي : چشم اندازهاي شغلي دوره- 8

 .داخلي و خارجي عرضه نمايند

 افراد به عنوان روبان دوز در واحدهاي صنفي يا شركت تعاوني هاي توليدي امكان جذب: چشم انداز استخدامي دوره- 9



 

 

با توجه به اينكه توليدات روبان دوزي جزو صنايع دستي به شمار مي آيد در مناطق : ساير اطالعات مهم و ضروري-10

 گردشگر پذير به عنوان بازارهاي بالقوه مي توانند فعاليت كنند

 


