
 

  دوخت لباس هاي كشي:نام دوره

  7-1/1/21/92: كد استاندارد

  :شرايط و معيارهاي پذيرش كار آموز- 1

  سالمت كامل جسمي و رواني:حداقل شرايط جسماني فرد-

  پايان راهنمائي:حداقل مدرك تحصيلي-

  زن/ مرد :جنسيت-

    

  ندارد:مهارت ودانش پيش نياز- 2

  130:مدت دوره- 3

  ودوخت انواع لباس هاي كشي –برش – تهيه الگو: محتواي دوره- 4

  :دوره هاي آموزشي مرتبط ويا هم خانواده- 5

  1گواهينامه مهارت درجه:مدرك اعطائي- 6

مسير ارتقاء وتكميل مهارت در صورتي كه كار آموز مايل باشد مي تواند در دوره هاي الگو ساز وبرشكار جهت ارتقاء مهارت - 7
   شركت كند

كار آموخته مي تواند در كار گاه هاي توليدي شركت كندو يا در منزل اشتغال خانگي داشته :چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
  باشد

كار آموخته مي تواند به عنوان خياط در كارگاه هاي كوچك توليدي ويا درمنزل به صورت :چشم انداز هاي استخدامي دوره- 9
  مزدبگيري بر حسب تعداد كار توليد شده در آمد حاصل نمائد

ير اطالعات مهم و ضرورياز آنجائيكه در اين دوره هنگام استفاده از ابزار وتجهيزات امكان وقوع حادثه فرو رفتن سوزن سا-10
  چرخ در دست وجود داشته باشد رعايت دقت دراين كار بسيار مهم است

  

  

  



 

  دوزنده پوشاك حمام:نام دوره

  7-2/1/37/91:كد استاندارد

  :وزشرايط و معيارهاي پذيرش كار آم- 1

  شنوايي و گويايي سالم –حداقل يك چشم سالم  –دست و پاي سالم  - سالمت جسماني:حداقل شرايط جسماني فرد-

  پايان راهنمائي:حداقل مدرك تحصيلي-

  زن/ مرد :جنسيت-

  ندارد:مهارت ودانش پيش نياز- 2

  132:مدت دوره- 3

  -برش و دوخت  –دوخت مقدماتي  –الگو  تهيه –كار با انواع چرخ خياطي  –شناخت ابزار كار : محتواي دوره- 4

  :دوره هاي آموزشي مرتبط ويا هم خانواده- 5

  1گواهينامه مهارت درجه:مدرك اعطائي- 6

در صورتي كه كار آموز مايل باشد مي تواند در دوره هاي الگو ساز وبرشكار جهت ارتقاء مهارت : مسير ارتقاء وتكميل مهارت- 7
  شركت كند

وره كار آموخته مي تواند در كار گاه هاي توليدي شركت كندو يا در منزل اشتغال خانگي داشته چشم اندازهاي شغلي د- 8
  باشد

كار آموخته مي تواند به عنوان خياط در كارگاه هاي كوچك توليدي ويا درمنزل به : چشم انداز هاي استخدامي دوره- 9
  صورت مزدبگيري بر حسب تعداد كار توليد شده در آمد حاصل نمائد

در اين دوره هنگام استفاده از ابزار وتجهيزات امكان وقوع حادثه فرو رفتن  از آنجائيكه :ساير اطالعات مهم و ضروري-10
  سوزن چرخ در دست وجود داشته باشد رعايت دقت دراين كار بسيار مهم است

  

  

  

  



 

  دوزنده چادر و مقنعه :نام دوره

  7-2/1/10/95:كد استاندارد

  :يرش كار آموزشرايط و معيارهاي پذ- 1

  حداقل توانايي مورد انتظار به هنگام ورود يك كاربر:حداقل شرايط جسماني فرد-

  پايان راهنمائي:حداقل مدرك تحصيلي-

  زن/ مرد :جنسيت-

  ندارد:مهارت ودانش پيش نياز- 2

  188:مدت دوره- 3

زير  –كاله  –پيشاني بند  -و مقنعه  دوخت چادر –ترسيم الگوي دوخت  –راه اندازي و كار با ماشين دوخت :محتواي دوره- 4
  و انجام عمليات تكميلي..... مقنعه و

  :دوره هاي آموزشي مرتبط ويا هم خانواده- 5

  1گواهينامه مهارت درجه:مدرك اعطائي- 6

در صورتي كه كار آموز مايل باشد مي تواند در دوره هاي نازكدوزجهت ارتقاء مهارت شركت : مسير ارتقاء وتكميل مهارت- 7
  ندك

كار آموخته مي تواند در كار گاه هاي توليدي شركت كندو يا در منزل اشتغال خانگي داشته : چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
  باشد

كار آموخته مي تواند به عنوان خياط در كارگاه هاي كوچك توليدي ويا درمنزل به : :چشم انداز هاي استخدامي دوره- 9
  يد شده در آمد حاصل نمائدصورت مزدبگيري بر حسب تعداد كار تول

ضروري از آنجائيكه در اين دوره هنگام استفاده از ابزار وتجهيزات امكان وقوع حادثه فرو : ساير اطالعات مهم و ضروري-10
  رفتن سوزن چرخ در دست  رعايت دقت دراين كار بسيار مهم است

  

  

  



 

  شلوار دوز:نام دوره

  7-3/1/34/91:كد استاندارد

  :شرايط و معيارهاي پذيرش كار آموز- 1

  متناسب با شغل مربوطه :حداقل شرايط جسماني فرد-

  ديپلم كليه رشته ها:حداقل مدرك تحصيلي-

  زن/ مرد :جنسيت-

  ندارد:مهارت ودانش پيش نياز- 2

  108:مدت دوره- 3

  برش و دوخت انواع مدل شلوار مردانه و زنانه با توجه به مدل و ژرنال: محتواي دوره- 4

  :دوره هاي آموزشي مرتبط ويا هم خانواده- 5

  1گواهينامه مهارت درجه:مدرك اعطائي- 6

در صورتي كه كار آموز مايل باشد مي تواند در دوره هاي نازكدوزجهت ارتقاء مهارت شركت : : مسير ارتقاء وتكميل مهارت- 7
  كند

وليدي شركت كندو يا در منزل اشتغال خانگي داشته كار آموخته مي تواند در كار گاه هاي ت: : چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
  باشد

كار آموخته مي تواند به عنوان خياط در كارگاه هاي كوچك توليدي ويا درمنزل به : :چشم انداز هاي استخدامي دوره- 9
  صورت مزدبگيري بر حسب تعداد كار توليد شده در آمد حاصل نمائد

در اين دوره هنگام استفاده از ابزار وتجهيزات امكان وقوع حادثه فرو رفتن  از آنجائيكه: ساير اطالعات مهم و ضروري-10
  سوزن چرخ در دست  رعايت دقت دراين كار بسيار مهم است

  

 

 

  



 

  مانتو دوز:نام دوره

  7-1/1/40/91:كد استاندارد

  :شرايط و معيارهاي پذيرش كار آموز- 1

  سالمت كامل جسماني و رواني:حداقل شرايط جسماني فرد-

  پايان راهنمائي:حداقل مدرك تحصيلي-

  زن/ مرد :جنسيت-

  ندارد:مهارت ودانش پيش نياز- 2

  180:مدت دوره- 3

  برش و دوخت انواع مدل مانتو به صورت تكه دوزي و سري: محتواي دوره- 4

  :دوره هاي آموزشي مرتبط ويا هم خانواده- 5

  1گواهينامه مهارت درجه:مدرك اعطائي- 6

در صورتي كه كار آموز مايل باشد مي تواند در دوره هاي الگو ساز وبرشكارجهت ارتقاء مهارت : هارتمسير ارتقاء وتكميل م- 7
  شركت كند

كار آموخته مي تواند در كار گاه هاي توليدي شركت كندو يا در منزل اشتغال خانگي داشته : : چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
  باشد

مي تواند به عنوان خياط در كارگاه هاي توليدي ويا درمنزل به صورت  كار آموخته: چشم انداز هاي استخدامي دوره- 9
  مزدبگيري بر حسب تعداد كار توليد شده در آمد حاصل نمائد

از آنجائيكه در اين دوره هنگام استفاده از ابزار وتجهيزات امكان وقوع حادثه فرو رفتن : ساير اطالعات مهم و ضروري-10
  دراين كار بسيار مهم استسوزن چرخ در دست  رعايت دقت 

  

  

  

 



 

  پته دوز :نام دوره

  7-2/1/62/95:كد استاندارد

  :شرايط و معيارهاي پذيرش كار آموز- 1

  متناسب با شغل مربوطه: حداقل شرايط جسماني فرد-

  سوم راهنمائي: حداقل مدرك تحصيلي-

  زن/ مرد :جنسيت-

  ندارد:مهارت ودانش پيش نياز- 2

  192:مدت دوره- 3

  انتقال آن به زمينه و پته دوزي توانايي شستشو و اتو كاري پته –تشخيص نقش پته و طراحي آن : رهمحتواي دو- 4

  :دوره هاي آموزشي مرتبط ويا هم خانواده- 5

  1گواهينامه مهارت درجه:مدرك اعطائي- 6

ي مشابه جهت ارتقاء در صورتي كه كارآموز مايل باشد مي توانددر دوره آموزشي در رشته ها:مسير ارتقاء وتكميل مهارت- 7
  مهارت شركت كند

كار آموخته مي تواند در كاركاه هاي كوچك يا در منزل اشتغال خانگي داشته باشدو نسبت به :چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
  اخذ سفارش اقدام نمايد

توليدي بر حسب  مهارت آموخته مي تواند به عنوان پته دوز ماهر در كارگاه هاي كوچك:چشم انداز هاي استخدامي دوره- 9
  تعداد كار توليد شده در آمد حاصل كند

از آنجائيكه در اين دوره از ابزار نوك تيز مثل سوزن همراه است امكان وقوع حادثه وجود :ساير اطالعات مهم و ضروري-10
  دارد رعايت دقت دراين كار بسيار مهم است

  

 

 


