
 

 

 

 

 

 

 

  پته دوز) فطه دوزی یا سلسله دوزی( : دوره نام

 200073003023337: آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 : كارآموز پذیرش معيارهای و شرایط-1

 كامل سالمت و باشد داشته خوبي بينايي و بوده برخـوردار دست با كار مخصوصاً خوب جسماني توانايي از بايد كارآموز: جسماني شرایط حداقل -

 .باشد داشته را رواني و جسماني

 .راهنمايي سوم مقطع پايان: تحصيلي مدرك حداقل -

 .ميكنند استقبال بيشـتر دوره ايـن از خانمهـا نمايندامـا شـركت ميتوانند زنان هم و مردان هم دوره اين در: جنسيت -

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

 ساعت عملي مي باشد. 002ساعت نظری و  30ساعت است كه 743: دوره مدت- 3

جزء مشاغل دوخت های سنتي صنايع دستي ميباشد و شامل شايستگي های چون به كارگيری فنون مقدمات پته دوزی : دوره محتوای-4

ويش های محلي با نخ پشمي روی پارچه پشمي به كار مي رود. اجرای طراحي سنتي دوخت های پايه پته انواع دوخت های خاص منطقه ای و گ

 مثل روميزی جانماز كوسن و ....

 سوزن دوز سنتي  و سوزن دوزی خاص مناطق:  خـانواده هم یا و مرتبط آموزشي های دوره-5

 .ميشوند مربوطه مهارت گواهينامه دريافـت ه بـ موفـق شـوند مـي عملـي و كتبـي آزمون قبولي به موفق كه كارآموزاني: اعطائي مدرك- 6

 .كند شركت و سوزن دوزی مناطق خاص  سنتي رودوز دوره در ارتقا جهت تواند مي كارآموز تمايل صورت در: مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

قرآن و ... مشغول به كار  در منزل به عنوان مشاغل خانگي انواع روميزی روپشتي كوسن جلد ميتواند كارآموخته: دوره شغلي اندازهای چشم-8 

 .   شود

عنوان پته دوز در كارگاههای صنايع دستي به صورت مزدبگير و بر اساس تعداد  به ميتواند آموخته مهارت: دوره استخدامي اندازهای چشم-9

 سفارش مشغول به كار شود.

 فردی بهداشت رعايت و سوزن از استفاده هنگام در ايمني رعايت:ضروری و مهم اطالعات سایر- 11

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   مقدماتي دوز بانور: دوره نام

 2000003000: آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 : كارآموز پذیرش معيارهای و شرایط-1

 كامل سالمت و باشد داشته خوبي بينايي و بوده برخـوردار دست با كار مخصوصاً خوب جسماني توانايي از بايد كارآموز: جسماني شرایط حداقل -

 .باشد داشته را رواني و جسماني

 .راهنمايي سوم مقطع پايان: تحصيلي مدرك حداقل -

 .ميكنند استقبال بيشـتر دوره ايـن از خانمهـا نمايندامـا شـركت ميتوانند زنان هم و مردان هم دوره اين در: جنسيت -

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

 ساعت 033: دوره مدت- 3

 يلقب از وظايفي و پارچه روی بر ربان و باسوزن اندازی نقشه و پردازی طرح شامل باشد مي دستي صنايع سنتي دوختهای جز: دوره محتوای-4

 . گيرد مي بر در را روباني كريشه و روباني آزاد گلهای پارچه بر دوزی روبان

  دوز خامه و دوز ابريشم سنتي دوز سوزن و دوز سرمه:  خـانواده هم یا و مرتبط آموزشي های دوره-5

 .ميشوند مربوطه مهارت دريافـت گواهينامه ه بـ موفـق شـوند مـي عملـي و كتبـي آزمون قبولي به موفق كه كارآموزاني: اعطائي مدرك- 6

 دوز روبان و خاص مناطق دوزی سوزن و سنتي رودوز دوره در ارتقا جهت تواند مي كارآموز تمايل صورت در: مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 .كند شركت 0 درجه

    .كند پيدا اشتغال خانه در عروس های مزون در ميتواند كارآموخته: دوره شغلي اندازهای چشم-8 

 های سرويس و كودک لباس عروس مزون های توليدی در   لباس كار تزيين عنوان به ميتواند آموخته مهارت: دوره استخدامي اندازهای چشم-9

 .نمايد حاصل درآمد شده، توليد كار تعداد حسب بر يا روزانه مزدبگيری صورت به و. شود كار به مشغول كار تزيين عنوان به  نوزاد

 فردی بهداشت رعايت و سوزن از استفاده هنگام در ايمني رعايت:ضروری و مهم اطالعات سایر- 11

 



 

 گلدوز دستي : دوره نام

 200073003033337: كداستانداردمهارتي وآموزشي

 :شرایطومعيارهای پذیرش كارآموز-1

 سالمت كامل جسمي و رواني: حداقل شرایط جسماني -

 پايان دوره راهنمايي: حداقل مدرك تحصيلي -

 زن :جنسيت -

 اين دوره مهارت و دانش پيش نياز خاصي نياز ندارد .:مهارت ودانش پيشنياز-2

 . ساعت مي باشد 703ساعت و زمان آموزش عملي  22ساعت مي باشد كه زمان آموزش نظری  007طول دوره آموزش : مدت دوره– 3

در اين دوره كارآموز شايستگي هايي از قبيل انجام دوخت های پايه،انتقال طرح و نقش اندازی،بررسي،تجزيه و تحليل رنگها،كروشه : محتوای دوره-4

ا،دوخت پرنده،دوخت ميوه،چهره دوزی،گلدوزی سه بعدی،آهار زدن پارچه گلدوزی شده،شستشو و نگهداری پارچه های سوزن دوزی،دوخت گل ه

 دوزی شده را آموزش مي بينند.

 گلدوز ماشيني،گلدوز سه بعدی: دوره های آموزشي مرتبط ویاهم خـانواده-5

 عملي مي شوند موفق به دريافت گواهينامه مهارت مربوطه مي شوند .كارآموزاني كه موفق به قبولي آزمون كتبي و :مدرك اعطائي– 6

 كار آموخته مي تواند در خانه به عنوان اشتغال خانگي به اخذ سفارش اقدام نمايد .: چشم اندازهای شغلي دوره-7

 تعداد كار انجام داده درآمد كسب نمايد .مهارت آموخته مي تواند به عنوان بافنده نيمه ماهر در خانه بر حسب : چشم اندازهایاستخدامي دوره-8

 اين شغل با مشاغلي از قبيل قالب بافان ،كاموا فروشان و توليد كندگان لباس بافتني در ارتباط مي باشد .:سایراطالعات مهم وضروری– 9

 


