
 

 

 

 

 

 

 

 راسته دوزینام دوره : 

 7-2/1/84/11کد استاندارد مهارتی آموزش  

 :کارآموز پذيرش معيارهای و شرايط 1-

 .باشد برخوردار ذهني و جسمي كامل سالمت از بايد آموز مهارت  :جسمانی  شرايط حداقل  -

  .دوره شركت نمايد اين در (  پايان دوره متوسطه اول )پايان دوره راهنمايي مدرک تحصیلي داشتن با فرد  :  تحصيلی مدرك حداقل  -

 زن :جنسیت   -

 .ندارد نیاز پیش دانش دوره اين  :نياز  پيش دانش و مهارت  2-

 .مي باشد عملي آن ساعت 168 و نظري آن ساعت 36 كه كند كارآموزي فرد بايد ساعت 117 استاندارد طبق  :دوره مدت  3-

ابزار كار شناخت ابزا كار راه ادازي سرويس نگهداري دوختن انواع   ،حفاظت و ايمني با بکارگیري نکات  دوره طي در كارآموز :دوره محتوای - 4 

                   ايد ميي لوازم دوخته شده و اتو كاري بر پرده رو بالشي طبق مدل نوار دوزي سجاف دوزي مالفه دوختن واالن و همچنین دستکار

  :خانواده هم يا و مرتبط آموزشی های دوره - 5

 .شد خواهد اي حرفه و فني گواهینامه مهارت اخذ به موفق عملي و كتبي آزمون در قبولي و دوره طي از پس كارآموز :اعطائی مدرك  6-

 ستر كشي كردنكردن الگو كشي و دوخت وآكار  :مهارت تكميل و ارتقاء مسير  7-

 .دو پرده بدوزنلباس خانگي  صورت به تواندمي  كارآموز :دوره شغلی اندازهای چشم  8-

 .خیاطي و تولیدي شودكارگاه  جذب تواندي م آموخته مهارت  :دوره استخدامی اندازهای چشم  9-

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نام دوره : ضخيم دوز زنانه

 8/2/81/11/7مهارتی آموزشی :کد استاندارد 

 :کارآموز پذيرش معيارهای و شرايط 1-

 .باشد برخوردار ذهني و جسمي كامل سالمت از بايد آموز مهارت  :جسمانی  شرايط حداقل  -

  نمايد. دوره شركت اين در (  پايان دوره متوسطه اول )پايان دوره راهنمايي داشتن مدرک تحصیلي فرد با  :تحصيلی   مدرك حداقل  -

 زن :جنسيت   -

 .ندارد نیاز پیش دانش دوره اين  :نياز  پيش دانش و مهارت  2-

 .مي باشد عملي آن ساعت 663 و  نظري آن ساعت 101 كه كند كارآموزي فرد بايد ساعت 884 استاندارد طبق  :دوره مدت  3-

ايمني ،توانايي انجام كارهايي از قبیل رسم الگوي كت وپالتو دوخت كتو با بکارگیري نکات حفاظت و  دوره طي در كارآموز :دوره محتوای - 4 

ر هپالتو رسم الگوي جلیقه رسم الگوي باراني وشنل و دوخت باراني وشنل را در بر میگیرد ودر ضمن اين شغل با مشاغلي راسته دوزي چرخکار ما

 ط است. لباس زنانه پارچه فروش خرازي و بنگاها تولیدي كالن لباس در ارتبا

 الگو ساز ضخیم  دوره هاي  :خانواده هم يا و مرتبط آموزشی های دوره - 5 

 .شد خواهد اي حرفه و فني گواهینامه مهارت اخذ به موفق عملي و كتبي آزمون در قبولي و دوره طي از پس كارآموز :اعطائی مدرك  6-

 واستر كشي كردنكار كردن الگو كشي و دوخت  :مهارت تكميل و ارتقاء مسير  7-

 خانگي كت و پالتو دوخت بزنند صورت به مي تواند كارآموز :دوره شغلی اندازهای چشم  8-

 صورت به و شود دولتي و خصوصي هاي و تولیدي هاوشركت موسسات مركز جذب مي تواند آموخته مهارت  :دوره استخدامی اندازهای چشم  9-

 در تولیدي و خیاطي ها كار كنند ماهر خیاط

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 دوزنده لباس بدون الگو :دوره نام   
 

 746120410660001  :آموزشی و مهارتی کداستاندارد  

 :کارآموز پذيرش معيارهای و شرايط 1-

 .باشد فاقد كوررنگي و بوده سالم وچشمها دستها خصوصاً نظرجسماني از بايد كارآموز   :جسمانی شرايط حداقل -

 

 .باشد تحصیلي پايان دوره راهنمايي مي مدرک حداقل  :تحصيلی مدرك حداقل -

 

 .است بانوان جدي استقبال و مورد شركت مي كنند دوره اين در بانوان  :جنسيت -

 

 .باشد مي 2 درجه زنانه دوز نازک دوره نیاز پیش   : نياز پيش دانش و مهارت 2-

 

 .است عملي آموزش ساعت 174 و نظري آموزش ساعت 17شامل كه باشد مي ساعت 274 دوره اين مدت   : دوره مدت 3-

 

 در وبهداشت ايمني رعايت قبیل از هايي شايستگي كه اسات  پوشااک  صاناي   به مربوط ازمشااغل  يکي الگو بدون لباس دوزنده :دوره محتوای 4-

 الگو، بدون دامن دوخت ، پارچه برش و دامن طرح سازي پیاده خانگي، كارگاه در دوخت هاي ماشین نگهداري و سرويس ، اندازي راه كار، محیط

 در را الگو بدون شلوار ،دوخت پارچه وبرش شلوار طرح سازي الگو،پیاده بدون پیراهن و بلوز ،دوخت پارچه برش و پیراهن و بلوز طرح سازي پیاده

 . است ارتباط در فروش پارچه و خرازي قبیل از مشاغلي با شغل اين درضمن گیرد برمي
 

 پیراهن دوزنده -مانتو دوز  شالوار  _زنانه  دوز نازک دوره  توان مي مرتبط با اين دوره هاي دوره از   :خانواده هم يا و مرتبط آموزشی های دوره 5-

 .راحتي نام برد لباس و زنانه ، مردانه شومیزه
 

 .مي نمايد اخذ را بدون الگودوزنده لباس  گواهینامه پاياني درآزمون قبولي و دوره طي از پس كارآموز :اعطائی مدرك 6-

 

 مهارت تواند مي الذكر فوق مرتبط دردوره هاي شااركت و بازاركار در عملي تجربه ازكساا  پس آموخته مهارت: :مهارت تكميل و ارتقاء مسيير  7-

 .كند تکمیل را خود
 

 به يا كوچك كارگاه يك اندازي راه به نسبت محدود سرمايه داشتن با خیاط عنوان به تواند مي آموخته مهارت   :دوره شغلی اندازهای چشيم  8-

 .بپردازد پوشاک تولیدي شركتهاي ساير براي كار يا به خانگي اشتغال صورت
 

 .شود استخدام والبسه پوشاک تولیدي دركارگاههاي ماهر خیاط عنوان به میتواند آموخته مهارت  :دوره استخدامی اندازهای چشم 9-

 

 داشته وسلیقه ابداع كارخود انجام در و باشد باالبرخوردار وحوصله دقت از فرد كه میکند ايجاب دوره اين نوع   :ضروری و مهم اطالعات ساير 11-

 .است اهمیت بسیارحايز برشکاري و الگو زمینه طراحي در اطالعات داشتن .باشد



 

 

 

 

 

 

 دوزنده لباس کودك: دوره نام

 746120410270001: آموزشی و مهارتی استاندارد کد

  :کارآموز پذيرش معيارهای و شرايط-1

 باشد داشته خوبي بینايي و دست برخاوردار بوده با كار ظرافت مخصوصاً خوب جسماني توانايي از بايد كارآموز: جسمانی شرايط حداقل -

 .راهنمايي سوم مقط  پايان: تحصيلی مدرك حداقل -

 .میکنند بیشاتر استقبال دوره ايان از خانمهاا نماينداماا شاركت میتوانند زنان هم و مردان هم دوره اين در: جنسيت -

 .ندارد الزم خاصي پیشنیاز دانش و مهارت دوره اين :پيشنياز دانش و مهارت-2

 ساعت آن عملي مي باشد. 286ساعت آن نظري و  42ساعت است كه  624: دوره مدت- 3

از مشاغل مربوط به صناي  پوشاک است كه شايستگي هاي آن از قبیل رعايت ايمني و بهداشت در دوزنده لباس كودک يکي : دوره محتوای-4

 محیط كار راه اندازي و سرويس و نگهداري ماشینهاي دوخت لباس دخترانه و پسرانه و انجام تزيینات لباس دخترانه و پسرانه

 زنانه درجه دو و گل دوزي و نقاشي روي پارچهبا دوره نازک دوز :  هم خيانواده يا و مرتبط آموزشی دوره های-5

 .میشوند مربوطه مهارت دريافات گواهینامه به موفاق شاوند ماي عملاي و كتباي آزمون قبولي به موفق كه كارآموزاني :اعطائی مدرك- 6

گانه دوز و ژورنال شناسي بچه  گانه دوز در صورتي كه كاراموز مايل باشد مي تواند جهت ارتقا در دوره بچه : مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 شركت كند.

 هب نسبت و باشد داشته خانگي استادكار،اشتغال عنوان به منزل در يا كوچك كارگاههاي در میتواند كارآموخته: دوره شغلی چشم اندازهای-8

 .نمايد اقدام تولیدي صنفي واحدهاي ساير از سفارش اخذ

 به تولیدي ي كوچك هاا كارگااه در مااهر چرخ كار لباس كودک نیماه عنوان به میتواند مهارت آموخته: دوره استخدامی چشم اندازهای-9

 .نمايد حاصل درآمد شده، تولید كار تعداد حس  بر يا روزانه مزدبگیري صورت

  رعايت ايمني در هنگام استفاده از چرخ ها و اتو:ضروری و مهم اطالعات ساير- 11



 

 

 

 

 

 خياط پيراهن شوميز مردانه و زنانه: دوره نام

 746120410060002: آموزشی و مهارتی استاندارد کد

 : کارآموز پذيرش معيارهای و شرايط-1

امل باشد و سالمت ك داشته خوبي بینايي و بوده برخاوردار دست با كار مخصوصاً خوب جسماني توانايي از بايد كارآموز: جسمانی شرايط حداقل -

 رواني را داشته باشد.جسماني و 

 .راهنمايي سوم مقط  پايان: تحصيلی مدرك حداقل -

 .میکنند استقبال بیشاتر دوره ايان از خانمهاا نماينداماا شاركت میتوانند زنان هم و مردان هم دوره اين در: جنسيت -

 .ندارد الزم خاصي پیشنیاز دانش و مهارت دوره اين: پيشنياز دانش و مهارت-2

 ساعت آن عملي مي باشد. 118ساعت آن نظري و  33ساعت است كه  230: دوره مدت- 3

خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه يکي از مشاغل مربوط به صناي  پوشاک است كه رعايت ايمني و بهداشت راه اندازي : دوره محتوای-4

 ه سرويس و نگهداري ماشین هاي دوخت و رسم الگو و  دوخت شومیز مردانه و زنان

 -مانتو دوز -دو درجه زنانه دوز نازک دوره با:  خيانواده هم يا و مرتبط آموزشی های دوره-5

 .میشوند مربوطه مهارت دريافات گواهینامه ه با موفاق شاوند ماي عملاي و كتباي آزمون قبولي به موفق كه كارآموزاني: اعطائی مدرك- 6

ژورنال شناسي و دوخت روبدوشامبر دوز شركت  دوره در ارتقا جهت تواند مي باشد مايل كاراموز كه صورتي در: مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 كند.

 هب نسبت و باشد داشته خانگي استادكار،اشتغال عنوان به منزل در يا كوچك كارگاههاي در میتواند كارآموخته: دوره شغلی اندازهای چشم-8

 .نمايد اقدام تولیدي صنفي واحدهاي ساير از سفارش اخذ

 كوچك ي هاا كارگااه در مااهر پیراهن مردانه و زنانه نیماه كار چرخ عنوان به میتواند آموخته مهارت: دوره استخدامی اندازهای چشم-9

 .نمايد حاصل درآمد شده، تولید كار تعداد حس  بر يا روزانه مزدبگیري صورت به تولیدي

 اتو و ها چرخ از استفاده هنگام در ايمني رعايت:ضروری و مهم اطالعات ساير- 11



 

 

 

 

 دوزنده چادر و مقنعه : دوره نام

 746120410020001: آموزشی و مهارتی استاندارد کد

 : کارآموز پذيرش معيارهای و شرايط-1

 كامل سالمت و باشد داشته خوبي بینايي و بوده برخاوردار دست با كار مخصوصاً خوب جسماني توانايي از بايد كارآموز: جسمانی شرايط حداقل -

 .باشد داشته را رواني و جسماني

 .راهنمايي سوم مقط  پايان: تحصيلی مدرك حداقل -

 .میکنند استقبال بیشاتر دوره ايان از خانمهاا نماينداماا شاركت میتوانند زنان هم و مردان هم دوره اين در: جنسيت -

 .ندارد الزم خاصي پیشنیاز دانش و مهارت دوره اين: پيشنياز دانش و مهارت-2

 ساعت آن عملي مي باشد. 112ساعت آن نظري و  73ساعت است كه  144: دوره مدت- 3

دوزنده چادر و مقنعه يکي از مشاغل مربوط به صناي  پوشاک است كه وظايف آن راه اندازي نص  و كار با انواع ماشینهاي : دوره محتوای-4

 مقنعه ، پیشاني بند كاله زير مقنعه و انجام عملیات تکمیلي در چادر و مقنعه مي باشد. دوخت  رسم الگوي انواع چادر و

 2دوره راسته دوز و نازک دوز زنانه درجه:  خيانواده هم يا و مرتبط آموزشی های دوره-5

 .میشوند مربوطه مهارت گواهینامهدريافات  ه با موفاق شاوند ماي عملاي و كتباي آزمون قبولي به موفق كه كارآموزاني: اعطائی مدرك- 6

 در صورت تمايل كارآموز مي تواند جهت ارتقا در دوره راسته دوز و نازک دوز زنانه شركت كند.: مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 هب نسبت و باشد داشته خانگي استادكار،اشتغال عنوان به منزل در يا كوچك كارگاههاي در میتواند كارآموخته: دوره شغلی اندازهای چشم-8 

 .نمايد اقدام تولیدي صنفي واحدهاي ساير از سفارش اخذ

 به تولیدي يبزرگ هاا كارگااه در انواع چادر و مقنعه   مااهر كار چرخ عنوان به میتواند آموخته مهارت: دوره استخدامی اندازهای چشم-9

 .نمايد حاصل درآمد شده، تولید كار تعداد حس  بر يا روزانه مزدبگیري صورت

 اتو و ها چرخ از استفاده هنگام در ايمني رعايت:ضروری و مهم اطالعات ساير- 11

 



 

 

 

 

 

 نازك دوز زنانه : دوره نام

 7461204100100001: آموزشی و مهارتی استاندارد کد

 :کارآموز پذيرش معيارهای و شرايط-1

  سالم :جسمانی شرايط حداقل -

  سوم راهنمايي: تحصيلی مدرك حداقل -

  زن :جنسيت -

 ندارد :پيشنياز دانش و مهارت-2

 ساعت 830: دوره مدت- 3

  استفاده از چرخ واتو طراحي الگو ومدل سازي وبرش ودوخت لباس زنانه: دوره محتوای-4

  راسته دوز–مانتو دوز :  هم خيانواده يا و مرتبط آموزشی دوره های-5

  نازک دوز زنانه:اعطائی مدرك- 6

 . مهارت آموخته بايد با گذراندن دوره مرتبط تبحر كافي ايجاد اشتغال نمايد: مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 .ورود مهارت آموخته به بازار كار ومدير واستاد كار بتواند اقدام به تولید وفروش محصول نمايید : دوره شغلی چشم اندازهای-8

 ايجاد تعاوني وايجاد شغل در شركتهاي مربوطه : دوره استخدامی چشم اندازهای-9

 .باتوجه به نیاز اولیه جامعه به پوشاک ولباس به اقتصاد خانواده كمك شاياني میشود:ضروری و مهم اطالعات ساير- 11


