
 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره : پیکره تراش چوبی نام

 007013793773337: مهارتی وآموزشی استاندارد كد

 :ومعیارهاي پذيرش كارآموز شرايط-1

 مت کامل جسمانی و روانیسال: حداقل شرايط جسمانی -

 حد اقل مدرک تحصیلی الزم پایان دوره راهنمایی میباشد: حداقل مدرك تحصیلی -

  خواهران برای بانوان اجرا میشوددر مرکز آموزشی ثابت : جنسیت -

 درود  گر درجه دو :مهارت ودانش پیشنیاز-2

 ساعت پروژه ( 793ساعت عملیو  780ساعت تئوری و  00ساعت ) 013 :مدت دوره– 3

و ساخت احجام،طراحی آناتومی بدن پیکر تراش چوبی یکی از مشاغل رشته صنایع جوب می باشد که وظایف انتخاب چوب ،طراحی : محتواي دوره-4

رفته و گانسان و حیوانات،انتقال طرح روی چوب ، ماشین کاری و کار با ابزار دستی و دستس برقی،پیکر تراشی ریا،پرداخت کاری،رنگ کاری،را در بر 

 با مشاغل منبت کاری و درودگری ارتباط دارد

  ،دردوگری و معرق کاریمنبت کاری  : همخـانواده ويا دوره هاي آموزشی مرتبط-5

 به کار اموزان در پایان دوره به شرط قبولی در هر دو ازمون کتبی و عملی  گواهینامه  اعطاء میگردد   :مدرك اعطائی– 6

 موزش منبت کاری و معرق کاری میتوانن مهارت خود را افزایش دهندبا آ: مسیرارتقاءوتکمیل مهارت-7

ر این دای خانگی و قروش محصوالت تولیدی به ماهیت کار و فعالیت در این شغل ،میتوان با دایر کردن کارگاههبا توجه : چشم ندازهاي شغلی دوره-8

رت خویش وزمینه مشغول به فعالیت شد و در امد کسب نمود یاد گیری این دوره به فرد توانایی کار به صورت خود اشتغالی  را میدهد  و میتواند به ص

 فرما کار کند 

 موخته میتواند به عنوان یک پیکره تراش  ماهر در کارگاه خانگی به تولید و عرضه این محصول بپردازدمهارت آ: ازه اي استخدامی دورهچشم اند-9

 درودگری  کاراموزان میتوانند در کارگاهای درودگری نیز مشغول به کار شوند  با توجه به داشتن مهارت  :سايراطالعات مهم و ضروري– 11

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 قلمزن فلز: دوره نام

 007913003383331: آموزشی و مهارتی استاندارد كد

  :كارآموز پذيرش معیارهاي و شرايط-1

 داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی و نداشتن کورنگی : جسمانی شرايط حداقل -

 پایان دوره اول متوسطه )پایان دوره راهنمایی( : تحصیلی مدرك حداقل -

 .اضر آموزش این دوره در مراکز ثابت تنها برای بانوان ارایه می گردددر حال ح: جنسیت -

 فراگیری آموزش های این دوره آموزشی و ثبت نام در کارگاههای آموزشی آن به پیش نیاز و مهارت خاصی احتیاج ندارد. :پیشنیاز دانش و مهارت-2

 ساعت آموزش عملی دارد. 000ساعت آموزش نظری و  731ساعت می باشد ،که شامل  004طول دوره آموزش  : دوره مدت- 3

قلمزن فلز جزو مشاغل صنایع دستی )چوب،فلز،سفال( می باشد و شامل شایستگی های فرآوری و آماده سازی مواد اولیه در قلم : دوره محتواي-4

 زه قلم زنی،قلم زنی مشبک،قلم زنی جونده کاریزنی،قیراندود کردن و قالب گیری،طراحی سنتی،پیاده سازی طرح و نقش،قلم گیری،سیاه قلم زنی،ری

 ومنبت ،پرداخت کاری نهایی قلم زنی،بازاریابی هنر و صنایع دستی می باشد.

 قلمزن فلز با رشته دواتگری،مسگری،عالمت سازی و ضریح سازی در ارتباط می باشد.:  هم خـانواده يا و مرتبط آموزشی دوره هاي-5

 ن در پایان دوره و پس از موفقیت در آزمون کتبی و عملی گواهینامه مهارت اعطاء می گردد.به کارآموزا :اعطائی مدرك- 6

مهارت آموختگان می توانند با فراگیری رشته طراحی سنتی و شش ماه فعالیت در این رشته مهارت و تسلط کامل در : مهارت تکمیل و ارتقاء مسیر-7

 ا کنند و شروع به تولید و فروش محصوالت خود نمایند.تواناییهای شغلی خوددر زمینه قلم زنی فلز پید

با توجه به ماهیت این رشته همواره امکان راه اندازی یک واحد تولید و عرضه محصوالت قلم زنی و مشبک کاری برای : دوره شغلی چشم اندازهاي-8

کارگاههای خانگی و فروش محصوالت تولیدی در این زمینه کسب مهارت آموختگان عالقمند وجود دارد و مهارت آموختگان می توانند با دایر کردن 

 درآمد کنند.یادگیری این دوره به فرد توانایی کار به صورت خوداشتغالی را می دهد و می تواند به صورت خویش فرما کار کند.

خانگی خود به تولید و عرضه این محصول  مهارت آموخته می تواند بعنوان یک قلم زن فلز ماهر در کارگاه: دوره استخدامی چشم اندازهاي-9

 بپردازد.

با توجه به اینکه قلم زن فلز جزو مشاغل صنایع دستی طبقه بندی می گردد در مناطق گردشگری،این شغل می  :ضروري و مهم اطالعات ساير- 11

 الت می کنند می توانن پتانسیل اقتصادی مناسبیتواند از رونق مناسبی برخوردار باشد،همچنین فروشگاههای صنایع دستی که اقدام به خرید محصو

 را به عنوان یک درآمد برای فرد فعال در این شغل ایجاد نمایند.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نام دوره : موزايیک كاشی و سرامیک

 007013003323337كد استاندارد مهارتی آموزشی : 

 :كارآموز پذيرش معیارهاي و شرايط 1-

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

    ( پایان دوره متوسطه اول )پایان دوره راهنمایی داشتن مدرک تحصیلی فرد با  :تحصیلی   مدرك حداقل  -

 .نمایند شرکت دوره این در می توانند زنان :جنسیت   -

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

 .می باشد عملی آن ساعت 729 و  نظری آن ساعت09 که کند کارآموزی فرد باید ساعت138 استاندارد طبق  :دوره مدت  3-

 

 کاری با بکارگیری نکات حفاظت و ایمنی میتواند از عهده پیاده کردن نقشه بر روی کاشی  شیشه دوره طی در کارآموز :دوره محتواي - 4 

 .دری واماده کردن کار جهت نصب بر آیسنگ کاری سوراخکاری پرداختکاری بر روی کاشی جور کردن وحبه کردن و اماتور بندی ودوغاب کا

 

این استاندارد از زیر مجموعه های رشته سفال وسرامیک می باشد و دوره های معرق کاشی  :خانواده هم يا و مرتبط آموزشی هاي دوره - 5 

 از هم خانواده های آن محسوب می شود .   وسرامیک

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

 .شد خواهد

 

 . مهارت می باشدشرکت در دوره های مربوط به سفالگری وسرامیک از جمله موارد تکمیل  :مهارت تکمیل و ارتقاء مسیر  7-

 

 .کارآفرین برای خود کسب و کار راه اندازی کند ن عنوا به خوداشغالی صورت به می تواند کارآموز :دوره شغلی اندازهاي چشم  8-

 

 و شود دولتی و خصوصی های وشرکت و کارخانجات موسسات جذب می تواند آموخته مهارت  :دوره استخدامی اندازهاي چشم  9-

 .شود کار به وکارگاههای خصوصی مجاز مشغول  خدماتی های درشرکت ماهر ، کارگر صورت به

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازنده زيور آالت چوبی :دوره نام

 707703773733337: كداستانداردمهارتی وآموزشی

 :شرايطومعیارهاي پذيرش كارآموز-1

 سالمت کامل جسمی و روانی خصوصا دست و چشم سالم : حداقل شرايط جسمانی -

 پایان دوره راهنمایی: حداقل مدرك تحصیلی -

 زن: جنسیت -

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

 می باشد . ساعت 99عملی ساعت و زمان آموزش  47ساعت می باشد که زمان آموزش نظری  743طول دوره آموزش : مدت دوره– 3

 با استفاده از چوب و نگین انواع مدلهای گردنبند ،دستبند و انگشتر را آموزش می بینند .: محتواي دوره-4

 پیکر تراش چوب،معرق کار چوب: دوره هاي آموزشی مرتبط وياهم خـانواده-5

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

 و استادکار عنوان به و ه اندازی را خانگی یاخوداشتغالی اشتغال ت صور به را کوچک کارگاه یک میتواند کارآموخته :چشم اندازهاي شغلی دوره-7

 .نماید اداره را واحد آن مدیر،

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

 نیاز باالیی هوشیاری و دقت به بنابراین وجوددارد، تجهیزات و ابزار از استفاده موقع حادثه وقوع احتمال دوره دراین :سايراطالعات مهم وضروري–9

 .دارد
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كار نقاشی مینا:دوره نام

 017013003303337: آموزشی و مهارتی استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معیارهاي و شرايط-1

 مت کامل جسمانی و روانیالداشتن س: جسمانی شرايط حداقل -

 پایان دوره راهنمایی: تحصیلی مدرك حداقل -

 زن :جنسیت -

 ندارد: پیشنیاز دانش و مهارت-2

 ساعت 272: دوره مدت- 3

سلیمی ا : میناکار نقاشی جزو مشاغل صنایع دستی می باشد که شامل وظایف ترسیم نقوش ایرانی و اسالمی ، هندسی ساده ، ختایی ودوره محتواي-4

ب آمیزی آن ها است و با تذهی و جانوری انتزاعی و گیاهی بر روی ظروف مس ) لعاب شده ( ، طال و نقره ) ساده ، حجره ای ، مرصع و ... ( و رنگ

 . کاران ، طال سازان و مراکز هتلداری و صنایع دستی و گردشگری در ارتباط می باشد

 طراحی سنتی،طراحی مینیاتور:  هم خـانواده يا و مرتبط آموزشی دوره هاي-5

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

 .تئوری میباشد و عملی صورت به آزمون .میشود

 فنی مهارت گواهینامه اخذ به میشود موفق برگزار سازمان توسط که دوره پایان درآزمون قبولی از پس آموخته مهارت :: مهارت تکمیل و ارتقاء مسیر-7

 میباشدتئوری  و عملی صورت به آزمون .میشود ای حرفه و

کارگاههای تولیدی مینا کاری  و غرفه های صنایع دستی و میراث فرهنگی مکانهای جذب کاراموزان این دوره می : دوره شغلی چشم اندازهاي-8

 .باشد

تولید و عرضه و با توجه به نیاز به تولید و صادرات غیر نفتی میتوانند کار اموزان با کسب مهارت وارد بازار : دوره استخدامی چشم اندازهاي-9

 صادرات محصول شوند.



 گذراندن  دوره های طراحی سنتی و اشنایی با طراحی فرش و تلفیق هنرهای مدرن نقاشی و مینیاتور  باعث :ضروري و مهم اطالعات ساير- 11

 .شد خواهد آموخته شغلی مهارت پایداری و پیشرفت

 

 

 

 

 

 

 كاشی كاري معرق )كاشی سنتی(: دوره نام

 071113033373337: آموزشی و مهارتی استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معیارهاي و شرايط-1

 متناسب با شغل مربوطه: جسمانی شرايط حداقل -

 پایان دوره راهنمایی :تحصیلی مدرك حداقل -

 زن: جنسیت -

 ندارد: پیشنیاز دانش و مهارت-2

 ساعت103 :دوره مدت- 3

 -سنگ کاری -شیشه کاری -کاشی کار معرق )کاشی سنتی( کسی است که بتواند از عهده پیاده کردن نقشه بر روی کاشی  :دوره محتواي-4

کاری و سیمان کاری و آماده کردن کار جهت نصب  جور کردن و حبه کردن و آرمـاتور بنـدی و دوغـاب -پرداختکاری بر روی کاشی -سوراخکاری

 .برآید

 تزئین کننده فضای داخلی ساختمان،طراحی معماری ،کاشی کاری کف:  هم خـانواده يا و بطمرت آموزشی دوره هاي-5

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

 .تئوری میباشد و عملی صورت به آزمون .میشود

 فنی مهارت گواهینامه اخذ به میشود موفق برگزار سازمان توسط که دوره پایان درآزمون قبولی از پس آموخته مهارت: مهارت تکمیل و ارتقاء مسیر-7

 .تئوری میباشد و عملی صورت به آزمون .میشود ای حرفه و

بازار فروش نماید و یا با تنظیم قرار داد با شهرداری و یا مالکین مهارت آموخته می تواند محصول تولیدی را وارد : دوره شغلی چشم اندازهاي-8

 ساختمانها برای تزئین المانهای شهری و یا فضای داخلی ساختمان فعالیت کند.

همکاری با شرکتهای طراحی و اجرای فضای سبز،شرکتهای عمرانی  بعنوان مجری کاشی معرق ، همکاری با : دوره استخدامی چشم اندازهاي-9

 ازمان  میراث فرهنگی در جهت مرمت آثار باستانی س

 مطلوب است کاراموز دوره های نقش برجسته سفال  و نقاشی را نیز آموزش ببیند.:ضروري و مهم اطالعات ساير- 11



 

 

 

 

 

 

 

 سرامیک ساز: دوره نام

 007013723113337: آموزشی و مهارتی استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معیارهاي و شرايط-1

 سالمت کامل جسمی و ذهنی :جسمانی شرايط حداقل -

 راهنمایی دوره پایان: تحصیلی مدرك حداقل -

 زن: جنسیت -

 ندارد :پیشنیاز دانش و مهارت-2

 ساعت 292 :دوره مدت- 3

تهیه گل و دوغاب سرامیک، شکل کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی الزم بتواند از عهده  1امیک ساز درجه سر: دوره محتواي-4

 head Rolley) و رولرهد) Jolley)و جولی) Jigger)گری دوغابی، چرخکاری، دستگاه جیگر دادن ظروف و قطعات هنری سرامیکی با روشهای ریخته

کی و سرامی در و پخت قطعاتو رول گردان، خشک کردن، تهیه لعاب و لعاب زنی، تزیین قطعات سرامیکی و تکثیر قالبهای تولیدی از روی قالب ما)

 .کنترل آنها برآید

 سفالگری با دست و چرخ،حجم سازی و مجسمه سازی یا گل رس:  هم خـانواده يا و مرتبط آموزشی دوره هاي-5

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

 .تئوری میباشد و عملی صورت به آزمون .میشود

 کنند طی را مهارت تکمیل و ارتقاء دوره  سرامیک ساز  مسیر در شرکت با میتوانند آموختگان مهارت: مهارت تکمیل و ارتقاء مسیر-7

ریخته گری و کارخانه های چینی سازی و همچنین مهارت آموخته میتواند در کارگاههای سرامیک سازی به روش : دوره شغلی چشم اندازهاي-8

 کارگاههای قالب سازی مشغول به کار شود.

 .مهارت آموخته می تواند در کارخانه های چینی و سرامیک سازی و قالب سازی های گچی شروع بکار کند: دوره استخدامی چشم اندازهاي-9

 های بازاریابی،بسته بندی صنایع دستی و حجم سازی نیز ارتقاء مهارت یابد.بهتر است کارآموز در دوره :ضروري و مهم اطالعات ساير- 11

 

 


