
 

 

 

 

 

 

 

 لیم بافگ:دوره نام

 3-930-87-8137: كداستانداردمهارتي وآموزشي

 :شرايطومعیارهاي پذيرش كارآموز-1

 سالمت کامل جسمی وروانی: حداقل شرايط جسماني -

 پایان  دوره راهنمایی: حداقل مدرك تحصیلي -

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

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

 ساعت آموزش عملی می باشد.930ساعت آموزش نظری و73ساعت است که شامل  199طول مدت دوره آموزشی: دوره مدت– 3

سازی دارجهت بافت ،طراحی ورنگ بندی گلیم،بافت گلیم به شیوه کارآموز آماده سازی دار وابزارگلیم بافی،آماده : دراین دوره محتواي دوره-4

 پودپیچی،رفع معایب گلیم حین بافت ،بسته بندی بازاریابی وفروش محصوالت رادرفرامی گیرد.

 می باشد.درارتباط بارشته هایی  مانند فروشنده مواداولیه ،داروابزارقالیبافی : این رشته خـانواده هم يا و مرتبط آموزشي دوره هاي-5

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

افرادمهارت آموخته می توانندبافراگیری آموزشهای چله کش وقالیباف به سطح مهارت باالتری درزمینه بافت فرش : مسیرارتقاءوتكمیل مهارت-7

 دست یابند.

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

 درآمدکند.

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لوازم تزئیني و كاربرديقالب باف : دوره نام

 813799879109993: كداستانداردمهارتي وآموزشي

 :شرايطومعیارهاي پذيرش كارآموز-1

 سالمت کامل جسمی و روانی: حداقل شرايط جسماني -

 پایان دوره راهنمایی: حداقل مدرك تحصیلي -

 زن: جنسیت -

 یاز ندارد .این دوره مهارت و دانش پیش نیاز خاصی ن:مهارت ودانش پیشنیاز-2

 ساعت می باشد . 932ساعت و زمان آموزش عملی  319ساعت می باشد که زمان آموزش نظری  147طول دوره آموزش : مدت دوره– 3

د نکار آموز در این دوره بکارگیری انواع نخ، ابزار شناسی و بکارگیری ابزار کار مناسب ،انجام بافت های اولیه ،نقشه خوانی،بافت چ: محتواي دوره-4

و  رنمونه رومیزی،بافت رو تختی،کوسن،پتو و رویه آباژور و لوستر، بافت پادری،فرش و تابلو،بافت پادری و فرش اتاق،بافت چند نمونه تل،کش س

 ، شبکه ،شستشو و نگهداری از انواع آن می آموزد. uسنجاق سر ،بافت چند نمونه حلقه بافی،بافت بلژیکی،

 قالب باف پوشاکنوزاد،قالب باف زیور آالت بافتنی،قالب باف پوشاک،کیف باف،تونسی باف :خـانواده دوره هاي آموزشي مرتبط وياهم-5

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

 خانه به عنوان اشتغال خانگی به اخذ سفارش اقدام نماید .کار آموخته می تواند در  :چشم اندازهاي شغلي دوره-7

 مهارت آموخته می تواند به عنوان بافنده نیمه ماهر در خانه بر حسب تعداد کار انجام داده درآمد کسب نماید .: چشم اندازهاياستخدامي دوره-8

 . شان و تولید کندگان لباس بافتنی در ارتباط می باشدین شغل با مشاغلی از قبیل بافندگان، کاموا فروا:سايراطالعات مهم وضروري– 9

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 دوره: بافنده عروسک نام

 813799879199999: آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معیارهاي و شرايط-1

 سالمت کامل جسمی و ذهنی: جسماني شرايط حداقل -

 راهنمایی دوره پایان: تحصیلي مدرك حداقل -

 زن: جنسیت -

 ندارد: پیشنیاز دانش و مهارت-2

 ساعت 319: دوره مدت- 3

و ابزار  است که شایستگی هایی از قبیل انتخاب مواد اولیه )بافت(: بافنده عروسک یکی از مشاغل مربوط به حوزه صنایع دستیدوره محتواي-4

شده ،  ب، اتصال قطعات بافتهقالوسیله  وسیله میل، بافت عروسک بهجهت کاموابافی، طراحی الگوی عروسک، بافت اولیه عروسک، بافت عروسک به 

عروسک، بسته بندی، بازاریابی و فروش محصوالت را در بر می گیرد و در  مونتاژ و پر کردن عروسک، چهره پردازی عروسک، شستشو و نگهداری

 .و قالب باف در ارتباط می باشد  ضمن این شغل با مشاغل بافندگان پوشاک

 بافنده پوشاک دو میل ، قالب باف، کیف بافی :  هم خـانواده يا و مرتبط آموزشي وره هايد-5ا

 حرفه و فنی مهارت گواهینامه اخذ به میشود موفق برگزار سازمان توسط که دوره پایان درآزمون قبولی از پس آموخته مهارت :اعطائي مدرك- 6

 .تئوری میباشد و عملی صورت به آزمون .میشود ای

 .کنند طی را مهارت تکمیل و ارتقاء میل و قالب باف مسیر دوره در شرکت با میتوانند آموختگان مهارت: مهارت تكمیل و ارتقاء مسیر-7

با توجه به حساسیت سالمت کودکان و استاندارد نمودن وسایل بازی کودک  میتوان این مهارت را  بعنوان گزینه  : دوره شغلي چشم اندازهاي-8

 برتر برای تولید عروسک استفاده نمود  .

و یا در  در جهت حمایت از مشاغل خانگی  مهارت  آموخته می تواند مبادرت به تولید عروسک در خانه نماید: دوره استخدامي چشم اندازهاي-9

 کارگاههای تولیدی مشغول به کار شود. 

آموزش انواع چهره پردازی و تجسم سه بعدی در چهره سازی و اموزش کار با انواع وسایل بافت ، اشنایی با نصب  :ضروري و مهم اطالعات ساير- 11

 برای عرضه محصوالت از نکات ضروری می باشد. انواع وسایل  تزئینی و جانبی در عروسکها و همچنین تبحر در امر بسته بندی و بازاریابی



 

 

 

 

 

 

 

 بافنده پوشاك دو میل : دوره نام

 813799879979993: كداستانداردمهارتي وآموزشي

 :شرايطومعیارهاي پذيرش كارآموز-1

 سالمت کامل جسمی و روانی: حداقل شرايط جسماني -

 پایان دوره راهنمایی: حداقل مدرك تحصیلي -

 زن: جنسیت -

 این دوره مهارت و دانش پیش نیاز خاصی نیاز ندارد .:مهارت ودانش پیشنیاز-2

 ساعت می باشد . 937ساعت و زمان آموزش عملی  08ساعت می باشد که زمان آموزش نظری  139طول دوره آموزش : مدت دوره– 3

کار آموز در این دوره بافت اولیه،نقشه خوانی،بافت ژاکت ،پلیور،تاپ وشلوار،دامن و سارافن،بافت کاله ،دستکش،شال و اشارپ : محتواي دوره-4

 ومقنعه،بافت جوراب و کفش ،بافت کیف و ساک و کوله ،بافت سیسمونی نوزاد ،بافت مواد تزئینی همراه با کاموا در لباس ،شستشو و خشک 

 ازار یابی و فروش را آموزش دیده و اجرا می کنند . کردن انواع بافت ها،ب

 قالب باف پوشاک،بافنده عروسکهای تزئینی ،قالب باف چرم و جیر،کیف باف،تونسی باف: دوره هاي آموزشي مرتبط وياهم خـانواده-5

 مه مهارت مربوطه می شوند .کارآموزانی که موفق به قبولی آزمون کتبی و عملی می شوند موفق به دریافت گواهینا:مدرك اعطائي– 6

 کار آموخته می تواند در خانه به عنوان اشتغال خانگی به اخذ سفارش اقدام نماید .: چشم اندازهاي شغلي دوره-7

 د .مهارت آموخته می تواند به عنوان بافنده نیمه ماهر در خانه بر حسب تعداد کار انجام داده درآمد کسب نمای: چشم اندازهاياستخدامي دوره-8

 این شغل با مشاغلی از قبیل قالب بافان ، کاموا فروشان و تولید کندگان لباس بافتنی در ارتباط می باشد .:سايراطالعات مهم وضروري– 9

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام دوره : قالب باف پوشاك

 813799879179993كد استاندارد مهارتي آموزشي :

 :كارآموز پذيرش معیارهاي و شرايط 1-

 .باشد برخوردار ذهنی و جسمی کامل سالمت از باید آموز مهارت  :جسماني  شرايط حداقل  -

  دوره شرکت نماید. این در (  پایان دوره متوسطه اول )پایان دوره راهنمایی داشتن مدرک تحصیلی فرد با  :تحصیلي   مدرك حداقل  -

 زن :جنسیت   -

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

 .می باشد عملی آن ساعت 323 و  نظری آن ساعت72 که کند کارآموزی فرد باید ساعت938 استاندارد طبق  :دوره مدت  3-

 با بکارگیری انواع نخ،ابزار شناسیوبکار گیری ابزار کار مناسب،نقشه خوانی،انجام بافت های اولیه،بافت انواع دوره طی در کارآموز :دوره محتواي - 4 

پوشاک  زکاله،شال ودستکش ،جورابو پاپوش،بافت انواع سارافونو دامن،بافت انواع لباس،بافت انواع شنل ،پانچوونیم تنه واشارپ ،شستشو ونگهداری ا

 قالب بافی واتو کشی،بازاریابی وفروش وارائه محصوالت می باشد.

 پوشاک کودکان،نوبافته های ترکیبیقالب باف  دوره های  :خانواده هم يا و مرتبط آموزشي هاي دوره - 5 

 .شد خواهد ای حرفه و فنی گواهینامه مهارت اخذ به موفق عملی و کتبی آزمون در قبولی و دوره طی از پس کارآموز :اعطائي مدرك  6-

 کار کردن  وبافت انواع لباس با قالب :مهارت تكمیل و ارتقاء مسیر  7-

 خانگی انواع لباس ورومیزی وکوسن ببافد صورت به تواند می کارآموز :دوره شغلي اندازهاي چشم  8-

 مراکز تولیدی لباس بافت وفروش لباس کار کند جذب می تواند آموخته مهارت  :دوره استخدامي اندازهاي چشم  9-

 

 


