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  2 درجه پارچه كار هويه :نام دوره

  7 -3/2/34/59 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

كار با دست برخـوردار   ظرافت مخصوصاً كارآموز بايد از توانايي جسماني خوب :قل شرايط جسمانيحدا -
  .بوده و بينايي خوبي داشته باشد

  .پايان مقطع سوم راهنمايي :حداقل مدرك تحصيلي -

بيشـتر  از ايـن دوره   د امـا خانمهـا  نـ د شـركت نماي نتوان مي در اين دوره هم مردان و هم زنان :جنسيت -
  .كنند مي ستقبالا

  .خاصي الزم ندارد نياز پيشو دانش  اين دوره مهارت :نياز پيش مهارت و دانش -2
سـاعت و زمـان   20زمـان آمـوزش نظـري     كـه  باشـد  مي ساعت 100دوره آموزش  طول :مدت دوره -3

  .باشد مي ساعت80آموزش عملي 
 نـايلونيِ هـاي   گيرد برروي انواع پارچـه  مي در اين دوره با استفاده از هويه ياد كارآموز :محتواي دوره -4

 ،دوزي پنبـه ، يك رنگ و دو رنگ ،دوخت حاشيه ساده و گوشه ،ي نموده و نيز توردوزيكار هويه ،مناسب
  .كند مي برجسته را آموزش ديده واجرااي  تهيه قيطان و نوار وساخت گلهاي پنبه

 و دوزي پولـك  و دوزي قيطـان  و بط گلدوزيمرتهاي  ازدوره :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5
  .توان نام برد مي را دوز راسته

ـ    مـي  كارآموزاني كه موفق به قبولي آزمون كتبـي و عملـي   :مدرك اعطائي -6 ه دريافـت  شـوند موفـق ب
  .شوند مي هگواهينامه مهارت مربوط

 ه آموزشـي دورتوانـد در   مـي  كـارآموز مايـل باشـد    در صـورتي كـه   :مهـارت  و تكميـل مسير ارتقـاء   -7
  .جهت ارتقاء مهارت شركت كند 1درجهپارچه كار هويه

 ،استادكار به عنوانكوچك يا در منزل  يها كارگاهتواند در  مي كارآموخته :شغلي دوره اندازهاي چشم -8
  .صنفي توليدي اقدام نمايدهاي  و نسبت به اخذ سفارش از ساير واحد اشتغال خانگي داشته باشد

 يهـا  كارگـاه در  مـاهر  نيمـه  كارِ هويهتواند به عنوان  مي آموخته مهارت :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9
  .درآمد حاصل نمايد ،شده ي روزانه يا بر حسب تعداد كار توليدمزدبگيربه صورت توليدي  كوچك

ع حادثـه  ر هويه امكان وقواستفاده از ابزا از آنجائيكه در اين دوره هنگام :و ضروريساير اطالعات مهم  -10
  .رعايت دقت در اين كار بسيار مهم است ،وجود دارد سوختگي دست و يا غيره
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 يلونينا پارچه يرو يكار هيهو

 نيتمردرحالكارآموزان،يآموزشكارگاه
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  2 درجه زنانه دوز نازك :نام دوره

  7 -4/2/41/91 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

قـدرت بينـايي بـاال برخـوردار      و فيزيكي، فرد كارآموز بايد از سالمت جسمي  :حداقل شرايط جسماني -
  .باشد

  .الزامي است) سيكل( راهنمايي دوره  پايانمدرك  ارائه :حداقل مدرك تحصيلي -
ي آمـوز  مهـارت تواننـد در ايـن دوره بـه     مي هم مردان وهم زنان ،با توجه به نوع شرايط دوره :جنسيت -

  .بپردازند
  .ندارد نياز پيشش به دان احتياج ،اين دوره :نياز پيش مهارت و دانش -2
 300ساعت آن نظـري و  160ساعت كه 460طول دوره آموزشي اين دوره  ،طبق استاندارد :مدت دوره -3

  .باشد مي آن عملي ساعت
 ،شـناخت ابزاركـار وكارگـاه خيـاطي     ،تهيـه مـدل از ژورنـال    ،كـارآموز در طـي دوره   :محتواي دوره -4

اوليـه و  هـاي   دوخـت  ،اورلـوك ي ها ماشينخ خياطي ونگهداري ودوخت با انواع چر،سرويس  ،اندازي راه
. دهـد  مـي  چادرولباس را انجـام ، بلوز، و رسم الگوي انواع دامن گيرد مي اندام را فرا گيري اندازهشناخت و

انـواع   ،وسايل عالمتگـذاري  ،سوزن، گيري اندازهوسايل  ،ه شامل قيچيوسايل اوليه مورد نياز در اين دور
  .باشد مي انگشتانه وغيره ،اليي

دخترانـه دوز و   ،بچگانـه دوز   ،مرتبط با اين دورههاي  دوره :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5
  .باشد مي لباس زنانه كار برشالگو ساز و 

گواهينامـه   عملي موفق بـه اخـذ   كارآموز پس از طي دوره وقبولي در آزمون كتبي و :مدرك اعطائي -6
شود مياي  فني و حرفه مهارت.  

توانـد پـس از گذرانـدن دوره     مـي  سـت ا 2 درجـه  فردي كه داراي مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7
  .مهارت خودرا ارتقاء دهد 1درجهزنانه  دوز ضخيم

نسـبت بـه توليـد     ندتوان مي با داشتن سرمايه محدودي آموختگان مهارت :شغلي دوره اندازهاي چشم -8
اشتغال خانگي به كار توليـد لبـاس شخصـي     به صورتو يا  كرده كوچك يك واحد اندازي راهپوشاك با 

  .بپذيرند آن راو يا تعميرات  پرداخته
عنـوان خيـاط   توانـد بـه    مـي  رآموز پس از اخذ گواهينامـه مهـارت  كا :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9

و  مشغول شـده وزي سري دكوچك توليدي  يها كارگاهصنفي توليد پوشاك و يا هاي  در واحد ماهر نيمه
  .فعاليت نمايد كاري چرخ ،يكار برشي  در زمينه

فرد از دقت وحوصـله  كندكه براي دوخت ودوز  مي نوع اين دوره ايجاب :و ضروريساير اطالعات مهم  -10
  .باال برخوردار باشد ودر انجام كار خود ابداع وسليقه داشته باشد
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 ينازكدوز آموزش كارگاه ينازكدوز كارگاه

 فعاليت مهارت آموختگاننمايي از

 آزمونكارآموزان در حال 
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  2 درجه پرده دوز :نام دوره

  7 -4/2/97/95 :دارد مهارتي و آموزشيكد استان

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

رنگي ربـوده و دچـار كـو    فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسمي و روانـي  :حداقل شرايط جسماني -
  .نباشد

  .باشد) سيكل( راهنمايي دوره  پايانمتقاضي آموزش بايد داراي مدرك  :حداقل مدرك تحصيلي -
  .كنند مي آموزشي فعاليت دورههم مردان و هم زنان در اين  :سيتجن -
خاصي ندارد و در حد شناخت چـرخ خيـاطي و    نياز پيشمهارت و اين دوره  :نياز پيش مهارت و دانش -2

  .باشد مي توانايي انجام دوختهاي ساده كافي
  .باشد مي ش عمليساعت آموز 180ساعت آن نظري و  70ساعت است كه  250كل دوره :مدت دوره -3
ابعـاد پنجـره و انتخـاب پارچـه      گيـري  انـدازه  نحوه كند مي فردي كه اين دوره را طي :محتواي دوره -4

مناسب پرده  پرده و قالب جمع كنندهگيره  ،نوار پرده ،ياالن مناسب ،ميله پرده ،مناسب براي انواع پرده
 ،از تورهـاي تزيينـي و انـواع نوارهـاي تزيينـي     استفاده  ،سرب در پايين پرده كارگيري به .گيرد مي فرا را
 ،و نصب پرده و نصب يـاالن  ،دوخت ،محاسبه متراژ پرده و برش ،ي مختلف دوختها تكنيك كارگيري به

  .دهد مي نصب انواع گوشواره و كاربرد آن از ديگر مواردي است كه كارآموز در اين دوره ياد گرفته وانجام
 را دوزنـده لبـاس مبـل   و دوز راسـته  ،خانواده همهاي  دورهاز  :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

  .وان نام بردت مي
موفق به اخذ گواهينامـه   ،فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون سازمان :مدرك اعطائي -6

  .گردد مي مربوط
پـرده دوز  وانـد در دوره  ت مـي  پس از كسـب ايـن مهـارت    آموخته مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .مهارت خود را ارتقاء دهدشركت نموده و 1درجه
 ،منازل و دكوراسيون داخليجهت  ،امروزه با توجه به مدلهاي متنوع پرده :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

 خوداشـتغالي و به صـورت   يك واحد كوچك اندازي راهبا  كارآموختهشغل پرده دوز رونق خوبي دارد لذا 
اقـدام   اي پارچة پرده صنفي فروشهاي  از متقاضيان و يا واحد نسبت به قبول سفارش توليد آن تواند مي

  .نمايد
بـا توجـه بـه بـازار كـار       تواننـد  مي با طي اين دوره آموختگان مهارت :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9

ات دوخت و نصب پرده ارائه دهنده خدم يها كارگاهجذب  ماهر نيمهپرده دوز  به عنوانمناسب اين شغل 
  .گردند

رضايت مشتري نسـبت   ،كار پرده دوزي با توجه به ظرافت و حساسيت :و ضروريساير اطالعات مهم  -10
  .به انجام صحيح و بي نقص كار از اهميت بسزايي برخوردار است
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 يدوزپردهآموزشكارگاه

  كارآموزان توسط پرده انواع دوخت
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  طراح لباس زنانه و دخترانه:نام دوره

  7-3/3/1/41/91 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :رايط و معيارهاي پذيرش كارآموزش-1

بـوده و فاقـد   دسـتها و چشـمها سـالم     اًوصكار آموز بايد از نظر جسماني خص: حداقل شرايط جسماني -
  .كوررنگي باشد

  .باشد ديپلم مي حداقل مدرك تحصيلي: حداقل مدرك تحصيلي -
  .زنان است اما مورد استقبال جدي كنند مي در اين دوره شركتو  هم زنان  مردها هم  :جنسيت -
 مي باشد 2پيش نياز دوره نازك دوز زنانه درجه  :نياز مهارت و دانش پيش- 2

ساعت 210نظري و  آموزش ساعت 54لكه شامباشد  مي ساعت264مدت اين دوره : مدت دوره -3
  .عملي استآموزش 

خياطي صابون  ،كار آموزان در اين دوره با استفاده از وسايل خياطي نظير خط كش :محتواي دوره- 4
طراحي  ،طراحي اندام  ،روش رسم الگو را آموزش مي بيند و طراحي از طبيعت بي جان ... اشل و  ،متر 

  .لباس زنانه و دخترانه و شناخت رنگ چهره را آموزش مي بيند
دوره طراحي لباس با كامپيوتر از دوره هاي مرتبط مي توان  :خانواده هميا  آموزشي مرتبط وهاي  دوره- 5

  .دوزي و بچگانه دوز و برشكار لباس زنانه را نام برد و نازك 
تواند گواهينامه طراحي لبـاس   كارآموز پس از طي دوره و قبولي در آزمون پاياني مي: مدرك اعطائي -6

  .زنانه را اخذ نمايد
مهارت آموخته پـس از كسـب تجربـه عملـي در بـازار كـار و شـركت در        : مسير ارتقاء و تكميل مهارت-7

  .ي مرتبط فوق الذكر مي تواند مهارت خود را تكميل كندها دوره
با داشتن سرمايه محدود به عنوان طراح لباس  دمهارت آموخته مي توان: اندازهاي شغلي دوره چشم-8

طراحي براي ساير شركتهاي  به صورت اشتغال خانگي به كاريا كوچك كارگاه راه اندازي يك  نسبت به
  .توليدي پوشاك بپردازد

 هاي توليديبه عنوان طراح ماهر در كارگاه مهارت آموخته مي تواند: اندازهاي استخدامي دوره چشم-9
  .پوشاك و البسه استخدام شود

نوع اين دوره ايجاب مي كند كه فرد از دقـت وحوصـله بـاال برخـوردار      :ساير اطالعات مهم و ضروري -10
اطالعات در زمينه الگوسازي و برشكاري بسيار  داشتن.باشد داشتهباشد ودر انجام كار خود ابداع وسليقه 

  .حايز اهميت است
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 كارآموزان در حال دوخت

 كارگاه طراحي لباس زنانه
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  راسته دوز :نام دوره

  7-2/1/48/91 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز-1

قدرت بينـايي بـاال برخـوردار     فيزيكي و ،كار آموز بايد ازسالمت جسماني   فرد:حداقل شرايط جسماني -
  .باشد

  .باشد مي) سيكل( راهنمايي دوره  پايانحداقل مدرك تحصيلي : حداقل مدرك تحصيلي -
  .كنند مي در اين دوره شركت ان و هم زنانمرد هم :جنسيت -
  .نياز الزم ندارد اين دوره پيش: نياز مهارت و دانش پيش-2

  .ساعت عملي است134ساعت نظري و  63لكه شام باشد مي ساعت197مدت اين دوره : مدت دوره -3 
 را شناخت ابزار كار، دوختن انواع پرده، مالفه، روبالشي كارآموز در اين دوره ضمن: محتواي دوره- 4

دوزي مالفه، دوختن واالن و همچنين دستكاري لوازم دوخته ، نواردوزي پرده، سجافآموخته  طبق مدل
و با مقررات اداري، نكات ايمني و بهداشتي محيط كار و  ندرا آموزش مي بيشده و اتوكاري آنها 

  .پيدا مي كند پيشگيري از حوادث ضمن كار آشنايي
  .را نام برد 2از دوره هاي مرتبط مي توان پرده دوز درجه: خانواده هميا  آموزشي مرتبط وهاي  دوره - 5

  مهارتتواند گواهينامه  ميارآموز پس از طي دوره و قبولي در آزمون پاياني ك :مدرك اعطائي - 6
  .را اخذ نمايدراسته دوز   

در  با شركت  تواندمي آموخته پس از كسب تجربه در اين دوره فرد مهارت: مسير ارتقاء و تكميل مهارت -7
  . مهارت خود را ارتقاء دهد آموزشي نازك دوزيدوره 

ـ  تواندمهارت آموخته مي: اندازهاي شغلي دوره چشم-8 كـوچكي يـا بصـورت    ده در كارگـاه به عنوان دوزن
اشتغال خانگي  نسبت به اخذ سفارش از ساير واحد هاي صنفي توليدي و يـا سفارشـات شخصـي اقـدام     

  .همچنين احتياجات اوليه در خصوص تعمير و مرمت پوشاك خانواده خود و سايرين را مرتفع نمايد.نمايد

ي كوچك توليدي  و يا واحد هاي هاكارگاهدرتواند كار آموخته مي :اندازهاي استخدامي دوره چشم -9
  .دفعاليت داشته باشصنعتي به عنوان دوزنده بصورت مزد بگيري روزانه 

از دقت و حوصله باال  ايجاب مي كند شخص در اين دورهشركت  :ساير اطالعات مهم و ضروري -10
    .برخوردار باشد و در انجام كار خود ابداع و سليقه داشته باشد



  

  طراحي و دوخت  هاي آموزشي راهنماي دوره

١�٩  

  نمونه كار انجام شده توسط كارآموزان

  كارآموزان در حال آموزش

�




