
 

 دوزنده کیف چرمی با دست: دوره نام

 1 0 0 0 4 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7 :آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط-1

 روانی و جسمانی کامل سالمت داشتن :جسماني شرايط حداقل -

 ابتدایی دوره پایان :تحصيلي مدرك حداقل -

 هم زنان می توانند شرکت نمایند اما خانمها از این دوره بیشتر استقبال می کنند. در این دوره هم مردان و :جنسيت -

 این دوره مهارت و دانش پیش نیاز خاصی الزم ندارد. :پيشنياز دانش و مهارت-2

 ساعت می باشد. 813ساعت و زمان آموزش عملی 35می باشد که زمان آموزش نظری862طول دوره آموز :دوره مدت- 3

 :دوره محتواي-4

استاندارد دوزنده کیف چرمی با دست  یکی از مشاغل مربوط به صنعت چرم است که شایستگی هایی از قبیل الگو برداری, برش و دوخت کیف 

 های بزرگ و کوچک را در بر می گیرد.

 :  هم خـانواده يا و مرتبط آموزشي دوره هاي-5

 دوزنده کیف با چرم طبیعی

 چرمی مردانه و اداری کیف دوزنده

 کارآموزانی که موفق به قبولی آزمون کتبی و عملی می شوند موفق به دریات گواهینامه مهارت مربوطه می شوند.:اعطائي مدرك- 6

 و خانواده هم ه های دور در و فعالیت فراگیری و دوره این در تمرین و ممارست با می توانند آموختگان مهارت :مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 .یابند دست کافی تبحر به ترکیبی

 راه با می توانند آموختگان مهارت اقتصادی آن، بازار گرفتن نظر و در دوره این خوداشتغالی ماهیت به عنایت با  :دوره شغلي چشم اندازهاي-8

 .کنند خود محصوالت فروش و تولید به اقدام واحد و مدیر ر استادکا عنوان به  کوچک تجاری یا خانگی های کارگاه اندازی

 و صنفی های واحد سایر و شرکت های تعاونی رد دوزنده کیف چرمی با دست ن عنوا به افراد جذب امکان :دوره استخدامي چشم اندازهاي-9

 .وجود دارد نیز انبوه تولید با دستی صنایع

 :ضروري و مهم اطالعات ساير- 11

 فعالیت بالقوه بازارهای عنوان به را گردشگرپذیر مناطق می آید، می توان شمار به دستی صنایع جزو دوزنده کیف چرمی با دست اینکه به توجه با

 .نمود محسوب زندگی اقتصاد به کمک به عنوان را آن از حاصل درآمد و دانست دوره این

 

 


