
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قالیباف هنری :دوره نام

 200073093023337 :آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معیارهای و شرايط-1

 روانی و جسمانی کامل سالمت داشتن :جسماني شرايط حداقل -
 دوره اول متوسط پایان :تحصیلي مدرك حداقل -

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

 )نامتقارن گره(فارسی قالیباف یا)متقارن گره(ترکی وقالیباف چله ونصاب دوان یاچله کش مهارت پیش نیازچله :پیشنیاز دانش و مهارت-2

 است

 ساعت می باشد. 222ساعت و زمان آموزش عملی 47می باشد که زمان آموزش نظری033طول دوره آموز :دوره مدت- 3

 :دوره محتوای-4

 قالی بافت تزئینی، های قالی بافت هنری، های گره بافت قبیل از هایی شایستگی که است فرش حوزه به مربوط مشاغل از یکی هنری قالیباف

 و اولیه مواد فروشنده قبیل از مشاغلی با شغل این ضمن در و گیرد می بر در را بافی تابلو و دورو های قالی بافت دوریزه، و مختلف اشکال با

  .است ارتباط در قالی الیاف رنگرز و چله نصاب و دوان چله کش، چله قالی، طراح ، قالیبافی ابزار

 :  هم خـانواده يا و مرتبط آموزشي دوره های-5

 - مقدماتی( قالی طراح(

 - چله نصاب و دوان چله

 - کش چله

 - متقارن گره( ترکی قالیباف(

 - نامتقارن گره ( فارسی قالیباف(

 - دستباف قالی شیمیایی رنگرز

 دستباف قالی طبیعی رنگرز-

 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 تكمیل و ارتقاء مسیر-7

 .یابند دست کافی تبحر به ترکیبی

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

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

 و صنفی های واحد سایر و شرکت های تعاونی رد قالیباف هنری با دست عنوان به افراد جذب امکان :دوره استخدامي چشم اندازهای-9

 .وجود دارد نیز انبوه تولید با دستی صنایع

 گردشگرپذیر مناطق می آید، می توان شمار به دستی صنایع جزو قالیباف هنری با دست اینکه به توجه با:ضروری و مهم اطالعات ساير- 11

 .نمود محسوب زندگی اقتصاد به کمك به عنوان را آن از حاصل درآمد و دانست دوره این فعالیت بالقوه بازارهای عنوان به را



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شبه قالي )فرشینه( :دوره امن

 200073253003330 :آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 : كارآموز پذيرش معیارهای و شرايط-1

 المتس و باشد داشته خوبی بینایی و بوده برخـوردار دست با کار مخصوصاً خوب جسمانی توانایی از باید کارآموز: جسماني شرايط حداقل -

 .باشد داشته را روانی و جسمانی کامل

 .راهنمایی سوم مقطع پایان :تحصیلي مدرك حداقل -

 .میکنند استقبال بیشـتر دوره ایـن از خانمهـا نمایندامـا شـرکت میتوانند زنان هم و مردان هم دوره این در: جنسیت -

 .ندارد الزم خاصی پیشنیاز دانش و مهارت دوره این :پیشنیاز دانش و مهارت-2

 ساعت آن عملی می باشد. 039ساعت آن نظری و  79ساعت است که  000 :دوره مدت- 3

بافت شبه قالی شغلی است زیر مجموعه صنایع دستی )بافت( به کارگیری فنون  مقدماتی دوخت تشخیص طرح و انتقال : دوره محتوای-4

 نگهداری از آنآن به زمینه و بافت شبه قالی بافت و گره زدن ریون و کاموا شستشو و صاف کردن و 

 خیام دوز و کوبلن دوز : خـانواده هم يا و مرتبط آموزشي های دوره-5

 .ندمیشو مربوطه مهارت دریافـت گواهینامه ه بـ موفـق شـوند مـی عملـی و کتبـی آزمون قبولی به موفق که کارآموزانی: اعطائي مدرك- 6

 .کند شرکت رودوز سنتی و شماره بافی دوره در ارتقا جهت تواند می کارآموز تمایل صورت در: مهارت تكمیل و ارتقاء مسیر-7

 تنسب و باشد داشته خانگی استادکار،اشتغال عنوان به منزل در یا کوچك کارگاههای در میتواند کارآموخته: دوره شغلي اندازهای چشم-8 

 .نماید اقدام تولیدی صنفی واحدهای سایر از سفارش اخذ به

 مزدبگیری صورت به تولیدی ی کوچك هـا کارگـاه در بافنده فرشینه  عنوان به میتواند آموخته مهارت: دوره استخدامي اندازهای چشم-9

 .نماید حاصل درآمد شده، تولید کار تعداد حسب بر یا روزانه

استفاده از کاموا ) استفاده از  سوزن و رعایت بهداشت فردی در هنگام از استفاده هنگام در ایمنی رعایت:ضروری و مهم اطالعات ساير- 11

 ماسك(

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چله كش:دوره نام

 200073093303337: كداستانداردمهارتي وآموزشي

 :شرايطومعیارهای پذيرش كارآموز-1

 سالمت کامل جسمی وروانی: حداقل شرايط جسماني -

 پایان  دوره اول متوسطه: حداقل مدرك تحصیلي -

 این دوره درمرکزخواهران اراک فقط برای بانوان ارائه می گردد.درحال حاضرآموزش : جنسیت -

 .فراگیری این دوره آموزشی نیازبه پیش نیازندارد:مهارت ودانش پیش نیاز-2

 ساعت آموزش عملی می باشد.95ساعت آموزش نظری و05ساعت است که شامل  003طول مدت دوره آموزشی: دوره مدت– 3

کارآموز آماده سازی دار قالی به روش ترکی،آماده سازی مواداولیه چله کشی ،چله کشی،نصب کوجی وکنترل دراین دوره : محتوای دوره-4

 کیفیت چله کشی رافرامی گیرد.

بارشته هایی  مانند فروشنده مواداولیه ،ابزارقالیبافی ،طراح قالی وقالیباف ترکی : این رشته خـانواده هم يا و مرتبط آموزشي دوره های-5

 اط می باشد.درارتب

 به کارآموزان بعدازپایان دوره وموفقیت درآزمون تئوری وعملی مدرک چله کش داده می شود.:مدرك اعطائي– 6

افرادمهارت آموخته می توانندبافراگیری آموزشهای طراح قالی  وقالیباف به سطح مهارت باالتری درزمینه بافت : مسیرارتقاءوتكمیل مهارت-7

 فرش دست یابند.

باتوجه به گسترش هنربافت به عنوان صنایع دستی کشور فرمهارت دیده می توانددرخانه به عنوان بافنده کسب : اندازهای شغلي دوره چشم-8

 درآمدکند.

 فردمهارت دیده می توانددرکارگاههای بافت مشغول به کارشده ودرآمدزایی کند.: اندازهای استخدامي دوره چشم-9

  



 

 

 

 

 

 

 )متقارن گره( تركي قالیباف :دوره نام

 200073093003337: آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معیارهای و شرايط-1

 روانی و جسمانی کامل سالمت: جسماني شرايط حداقل -

 ابتدایی دوره پایان :تحصیلي مدرك حداقل -

 زن و مرد :جنسیت -

 ندارداین رشته پیش نیاز  :پیشنیاز دانش و مهارت-2

 ساعت 723آموزش دوره طول: دوره مدت- 3

 ساعت 50:  نظری آموزش زمان

  ساعت 707:  عملي آموزش زمان

 بهداشت و ایمنی رعایت قبیل از هایی شایستگی که است فرش حوزه به مربوط مشاغل از یکی )متقارن گره( ترکی : قالیبافدوره  محتوای-4

 بافت در دهی پودمتقارن  روش به زدن گره ترکی، قالی انتهای و ابتدا بافی گلیم ترکی، قالیبافی ابزار و اولیه مواد سازی آماده کار، محیط در

 اولیه عیوب رفع و نقشه اساس بر قالیترکی بافت ترکی، قالی بافت در پیچی شیرازه ترکی، قالی بافت های مکانیزم بکارگیری ، ترکی قالی

 رنگرز و کش چله قالی، طراح ، قالیبافی ابزار و اولیه مواد فروشنده قبیل از مشاغلی با شغل این ضمن در و گیرد می بر در را ترکی قالی بافت

 .است ارتباط در قالی الیاف

 دستباف قالی شیمیایی رنگرز- دستباف قالی طبیعی رنگرز  )مقدماتی ( قالی طراح- کش چله: هم خـانواده يا و مرتبط آموزشي دوره های-5

 دریافت کند.7کارآموز پس ازاتمام دوره وشرکت درآزمون وکسب قبولی درآزمون کتبی ونظری می تواند گواهینامه درجه :اعطائي مدرك- 6

 مهارت دیده بعد ازطی دوره می توانددررشته قالی بافی فارسی نیز شرکت نمایدومهارت خودرا ارتقادهد: مهارت تكمیل و ارتقاء مسیر-7

کارآموز می توانددررشته آموزش دیده برای خودکارکند ویا به عنوان استادکاردرسایرکارگاههای قالی بافی شغل : دوره شغلي چشم اندازهای-8

 ایجادنماید.

 مهارت دیده می تواندبه عنوان کارشناس دربخش فروش وتجارت فرش فعالیت کند.: دوره استخدامي چشم اندازهای-9

 ه اصول ایمنی جهت چشم وریه حتما رعایت گردد.دراین رشت:ضروری و مهم اطالعات ساير- 11


