
 

 

  صنايع دستي وهنر:گروه   

  گلساز عمومي :نام دوره - 1

  1-3/1/84/61:كد استاندارد مهارتي و آموزشي- 2

  متناسب با شغل مربوطه:حداقل شرايط جسماني- 3 

  پاين دوره راهنمايي:حداقل ميزان تحصيالت - 4

  زن:جنسيت- 5

  ندارد:مهارت و دانش پيش نياز - 6

  ساعت 220:مدت دوره - 7

ساز عمومي كسي است كه پس از گذراندن دوره آموزشي الزم بتواند انواع گلها و برگها را بشناسد و از گل:محتواي دوره- 8

عهده ساخت انواع گل و برگ و ميوه و ظروف و پرنده با وسايل مختلف نظير فوم ،پارچه، فلز، پر ،تور، كريستال، روبان، كاغذ و 

  .الك برآيد 

  چيدمان گلهاي خشك،گل آرايي ،ساخت سبدها و تابلوهاي تزييني:هدوره آموزشي مرتبط و يا هم خانواد- 9 

  .را اخذ مي نماييدگلسازي عمومي مهارت ديده پس از قبولي در آزمون پايان گواهينامه :مدرك اعطايي-10

رفتن گرديده و با گگلسازي عمومي كارآموزان با گذراندن اين دوره ها موفق به اخذ مدرك :و تكميل مهارت مسير ارتقا-11

  وام از سازمان به كارآفريني مي پردازند و يا به عنوان مربي آموزشگاه معرفي ميشوند

  كار آفريني: چشم انداز هاي شغلي دوره-12

ساخت تابلوهاي گل ،تزيين فردي كه اين دوره را بگذارند ميتوان به توليد انبوه و بازاري : چشم انداز استخدامي دوره-13

  بپردازدبه صورت كارآفريني ....وسايل سفر هاي عقد و



 

 

  .،شخص بايد داراي سالمت كامل و خالقيت و نوآوري باشد و نكات ايمني را رعايت كند: ساير اطالعات مهم و ضروري-14

  صنايع دستي و هنر:گروه

   1سرمه دوزي درجه :نام دوره -- 1

  7-1/1/90/95:كد استاندارد مهارتي و آموزشي- 2

  با شغل مربوطه متناسب:حداقل شرايط جسماني- 3

  پاين دوره راهنمايي:حداقل ميزان تحصيالت - 4

  زن:جنسيت- 5

  ندارد:مهارت و دانش پيش نياز - 6

  ساعت 180:مدت دوره - 7

سرمه دوز كسي است كه از عهده آماده سازي زمينه كار،كادر كشيو طرح اندازي به روي پارچه ،خط :محتواي دوره- 8

انواع دوختهاي تزييني ،پرنده و حبه هاي انگور و انواع طرح و نقشه هاي سنتي با انواع دوزي،دوخت انواع برگها،پرچم ،غنچه و 

  .سرمه بر آمده و همچنين از حوادث احتمالي كارگاه پيشگيري نمايد

  2سرمه دوز تزييني و درجه :دوره آموزشي مرتبط و يا هم خانواده- 9

  .گواهينامه سرمه دوزي را اخذ مي نماييدمهارت ديده پس از قبولي در آزمون پايان :مدرك اعطايي-10

كارآموزان با گذراندن اين دوره ها موفق به اخذ مدرك سرمه دوزي گرديده و با گرفتن وام از :مسير ارتقا و تكميل مهارت-11

  سازمان به كارآفريني مي پردازند و يا به عنوان مربي آموزشگاه معرفي ميشوند

  فرينيكار آ: چشم انداز هاي شغلي دوره-12



 

 

فردي كه اين دوره را بگذارند ميتوان به توليد انبوه و بازاري مثل سرويس عروس، خواب، و : چشم انداز استخدامي دوره-13

  بپردازدبه صورت كارآفريني.... 

  .،شخص بايد داراي سالمت كامل و خالقيت و نوآوري باشد و نكات ايمني را رعايت كند: ساير اطالعات مهم و ضروري-14

                                                                                                                                                                    

  صنايع دستي و هنر :گروه  

  هنر درخانه:   نام دوره 

  7-2/1/95/99:كد  استانداردمهارتي آموزشي

  :شرايط ومعيارهاي پذيرش كارآموز- 1

  پايان دوره راهنمايي :حداقل مدرك تحصيلي -- 

    متناسب با شغل مربوطه وداراي هوشياري ذهني وفاقد معلوليت حركتي وبيناي:حداقل شرايط جسماني 

  فقط زنان دراين دوره شركت مي كنند:يت جنس-

  اين دوره به پيش نياز خاصي نياز ندارد:مهارت و دانش پيش نياز - 2

  ساعت نظري مي باشد 117ساعت عملي و227ساعت مي باشدكه 394:مدت دوره - 3

 -ترشي و شور -سس–شيريني –نوشيدني -كارآموز در اين دوره ياد مي گيرد كه اصول پخت چند نوع غذا:محتواي دوره- 4
لكه زدايي  –تواناي انتخاب پارچه ولباس و الگوهاي ساده واستفاده از الگوهاي آماده ودوخت سرويس آشپزخانه واتو كشي 

توانايي كاربرد ونگهداري لوازم –پرورش گل وگياه -گل سازي وگل آرايي -آراستگي–توانايي انجام بافتني هاي ساده –پارچه 
  منزل  اصول چيدمان وسايل–خانگي 

  آشپزي-گلسازي-خياطي:دوره اموزشي مرتبط وياهم خانواده - 5

كارآموزاني كه موفق به قبولي آزمون كتبي و عملي مي شوند موفق به دريافت گواهينامه مهارت مربوطه :مدرك اعطايي - 6
  ميشوند 

ن شاخه هاي مربوط به هنر در خانه در صورتي كه كار آموز مايل باشد مي تواند هر كدام ازاي:مسير ارتقاء وتكميل مهارت - 7
  را به طور گسترده تر و تكميل تر آموزش ببيند  

كارآموخته مي تواند در كار گاههاي كوچك يا در منزل به عنوان استاد كاراشتغال خانگي :چشم اندازهاي شغلي دوره - 8
  داشته باشد و نسبت به اخذ سفارش از سايرواحدهاي صنفي توليدي اقدام نمايد



 

 

مهارت آموخته ميتواند به عنوان آموزش ديده در اين دوره در كارگاههاي كوچك توليدي :شم اندازهاي استخدمي دوره چ- 9
  به صورت روزانه درآمد حاصل نمايد

نوع اين دوره ايجاب مي كند كه براي دوخت ودوز و آشپزي وگلسازي از دقت و حوصله باال :ساير اطالعات مهم وضروري -10
  شد و درانجام كار خود ابداع وسليقه داشته باشدبرخورد ار با

  

  

  صنايع دستي و هنر: گروه 

      روبان دوزي: نام دوره

    7- 1/1/94/95: كد استاندارد مهارتي و آموزشي

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 .فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني باشد: حداقل شرايط جسماني -

 .حداقل مدرك تحصيلي سيكل مي باشد: رك تحصيليحداقل مد -

 .زنان در اين دوره آمورشي مي توانند شركت كنند: جنسيت -

 )خياطي مقدماتي( طراحي دوخت: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 .ساعت آموزش عملي مي باشد 168ساعت آن آموزش نظري و  42ساعت است كه  210: مدت دوره- 3

ارآموز با ابزار و مواد اوليه مانند انواع روبان و پارچه و كشيدن الگوي انواع طرح هاي در اين دوره ك: محتواي دوره- 4

 .گلدوزي و انتقال آن بر روي پارچه و در نهايت دوخت آن با انواع روبان آشنا مي شود

 .اين دوره هم خانواده رشته خياطي مي باشد:دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده- 5

فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون كه توسط سازمان برگزار مي شود موفق به اخذ  :مدرك اعطايي- 6

 آزمون به صورت تئوري و عملي مي باشد. گواهينامه روبان دوزي مي گردد

ا مهارت آموختگان مي توانند با تمرين و ممارست در اين رشته به تبحر الزم دست پيد: مسير ارتقاء و تكميل مهارت- 7

 .كنند



 

 

كارآموزان مي توانند با راه اندازي كارگاههاي خانگي يا تجاري كوچك اقدام به توليد و فروش : چشم اندازهاي شغلي دوره- 8

 .محصوالت خود نمايند

 امكان جذب افراد به عنوان روبان دوز در واحدهاي صنفي يا شركت تعاوني هاي توليدي: چشم انداز استخدامي دوره- 9

با توجه به اينكه توليدات روبان دوزي جزو صنايع دستي به شمار مي آيد در مناطق : عات مهم و ضروريساير اطال-10
  گردشگر پذير به عنوان بازارهاي بالقوه مي توانند فعاليت كنند

  مخراجكار و قلمزن و جواهرنشان بر روي فلزات قيمتي: نام دوره

  8- 3/1/13/80: كد استاندارد مهارتي و آموزشي 

 :ايط و معيارهاي پذيرش كارآموزشر- 1

 سالمت كامل جسماني و رواني:حداقل شرايط جسماني -

 پايان دوره راهنمائي: حداقل مدرك تحصيلي -

 زن:جنسيت -

 ندارد: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 ساعت200:مدت دوره- 3

 

 شناخت ابزار و شناخت فلزات و سنگهاي قيمتي و جاگذاري نگين هاي قيمتي: محتواي دوره- 4

 

طراحي طال و جواهر با  –آبكاري  –ريخته گري  –طال و جواهرساز : دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده - 5
 فروشندگي -تعميرات  –طراحي طال و جواهر دستي –كامپيوتر 

 

 گواهي گذراندن و كسب نمره در رشته طال و جواهر سازي: مدرك اعطايي- 6

 

 ن سفارش مخراجكاري از بازار و فروشندگان و تعميراتگرفت: مسير ارتقاء و تكميل مهارت - 7

 



 

 

كارآموزان بعد از اتمام اين دوره مي توانند كارهاي ساخته شده را از بازار تحويل بگيرندو :چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
 سنگ نشاني انجام بدهند

 

  سفارش مخراجكاري –بازاريابي : چشم انداز استخدامي دوره- 9

 

  :هم و ضروريساير اطالعات م-10

  طال و جواهر ساز: نام دوره

  8- 2/1/10/80:كد استاندارد مهارتي و آموزشي 

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 متناسب با شغل مربوطه:حداقل شرايط جسماني -

 پايان دوره راهنمايي:حداقل مدرك تحصيلي -

 زن: جنسيت -

 ندارد:مهارت و دانش پيش نياز- 2

 ساعت 480:مدت دوره- 3

 

آشنايي با تكنيك  –آشنايي با فلزات و خواص آنها  –آشنايي با عوامل موثر كار و ابزار كار  –خالقيت : محتواي دوره- 4
 آشنايي با پرداخت نهايي كار  –آشنايي با ذوب فلزات قيمتي  –هاي ساخت طال و جواهر 

 

طراحي طال و جواهر  –تعميرات  –گري ريخته  –آبكاري  –مخراجكاري : دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده - 5
 فروشندگي ساخت بدليجات–طراحي طال و جواهر با كامپيوتر  -دستي  

 

 گواهي گذراندن و كسب نمره در رشته طال و جواهرسازي: مدرك اعطايي- 6

 



 

 

 از بازارگرفتن سفارش / برگزاري نمايشگاههاي خصوصي چه بصورت گروهي و انفرادي : مسير ارتقاء و تكميل مهارت - 7

 

كارآموزان بعد از اتمام اين دوره مي توانند در فضاي كوچك سفارش كار را تحويل بگيرند : چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
 .و درآمدزايي كنند و با خالقيت سبك جديدي در اين مقوله تعريف كنند

 

  بازاريابي - سفارش ساخت  –بصورت خصوصي كارگاه توليد جواهرات : چشم انداز استخدامي دوره- 9

  :ساير اطالعات مهم و ضروري-10

  قالب دوز :نام دوره

  7-2/1/31/95:كد استاندارد

  :شرايط و معيارهاي پذيرش كار آموز- 1

  متناسب با شغل مربوطه :حداقل شرايط جسماني فرد-

  سوم راهنمائي: حداقل مدرك تحصيلي-

  زن/ مرد :جنسيت-

  ندارد:مهارت ودانش پيش نياز- 2

  252:مدت دوره- 3

  قالب دوزي انواع طرحهاي سنتي بر روي پارچه–انتقال نقشه بر روي پارچه  –شناخت انواع پارچه : محتواي دوره- 4

  :دوره هاي آموزشي مرتبط ويا هم خانواده- 5

  1گواهينامه مهارت درجه:مدرك اعطائي- 6

وزشي در رشته هاي مشابه جهت ارتقاء در صورتي كه كارآموز مايل باشد مي توانددر دوره آم: مسير ارتقاء وتكميل مهارت- 7
  مهارت شركت كند

كار آموخته مي تواند در كارگاه هاي كوچك يا در منزل اشتغال خانگي داشته باشدو نسبت به : چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
  اخذ سفارش اقدام نمايد



 

 

در كاركاه هاي كوچك توليدي بر  مهارت آموخته مي تواند به عنوان قالب دوز ماهر: چشم انداز هاي استخدامي دوره- 9
  حسب تعداد كار توليد شده در آمد حاصل كند

از آنجائيكه در اين دوره از ابزار نوك تيز همراه است و امكان وقوع حادثه وجود دارد رعايت : ساير اطالعات مهم و ضروري-10
  دقت دراين كار بسيار مهم است

  

  

  

  

  تزئينات عروس سازنده :نام دوره

  1- 3/1/96/61:اردكد استاند

  :شرايط و معيارهاي پذيرش كار آموز- 1

  سالمت جسمي و رواني:حداقل شرايط جسماني فرد-

  سوم راهنمائي: حداقل مدرك تحصيلي-

  زن/ مرد :جنسيت-

  ندارد:مهارت ودانش پيش نياز- 2

  201:مدت دوره- 3

بدون لحيم كاري و با ..... دكمه و –يقه  گل –گوشواره  –گردنبند  –تل  –گل سر  –ساخت انواع تاج گل :محتواي دوره- 4
  لحيم كاري با شيوه اتصال حلقه و سيم و استفاده از چسب هاي مقاوم 

  :دوره هاي آموزشي مرتبط ويا هم خانواده- 5

  1گواهينامه مهارت درجه:مدرك اعطائي- 6

وزشي گل هاي كريستال جهت ارتقاء در صورتي كه كارآموز مايل باشد مي توانددر دوره آم: : مسير ارتقاء وتكميل مهارت- 7
  مهارت شركت كند



 

 

كار آموخته مي تواند در كارگاه هاي كوچك يا در منزل اشتغال خانگي داشته باشدو نسبت به : چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
  اخذ سفارش اقدام نمايد

گاه هاي كوچك توليدي بر حسب مهارت آموخته مي تواند به عنوان استاد ماهر در كار: چشم انداز هاي استخدامي دوره- 9
  تعداد كار توليد شده در آمد حاصل كند

از آنجائيكه در اين دوره از ابزار نوك تيزمثل سيم همراه است و امكان وقوع حادثه وجود : ساير اطالعات مهم و ضروري-10
  دارد رعايت دقت دراين كار بسيار مهم است

  

  

  

  1قالي باف درجه:نام دوره

  7-3/1/57/54: كد استاندارد

  :شرايط و معيارهاي پذيرش كار آموز- 1

  سالمت كامل جسماني و رواني:حداقل شرايط جسماني فرد-

  پايان راهنمائي:حداقل مدرك تحصيلي-

  زن/ مرد :جنسيت-

  2فرش باف درجه: مهارت ودانش پيش نياز- 2

  330:مدت دوره- 3

قه مربوطه بوده و در كاربرد مواد اوليه متناسب با رج شمارو به عنوان استاد كار يا عامل توليد فرش در منط: محتواي دوره- 4
  توليد فرش در مكانيزم هاي بافت و استفاده از انواع گره متداول در منطقه و مديريت كارگاه توليد فرش

  :دوره هاي آموزشي مرتبط ويا هم خانواده- 5

  1گواهينامه مهارت درجه:مدرك اعطائي- 6

ر صورتي كه كارآموز مايل باشد مي تواند در دوره هاي حجم بافي جهت ارتقاء مهارت شركت د:مسير ارتقاء وتكميل مهارت- 7
  كند



 

 

كار آموخته ميتواند در كارگاه هاي كوچك يا در منزل به عنوان استاد كار اشتغال خانگي داشته :چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
  باشدونسبت به اخذ سفارشات واحد هاي صنفي توليدي اقدام نمايد

مهارت آموخته ميتواند به عنوان با فنده ماهر در كارگاه هاي كوچك و بزرگ به صورت :چشم انداز هاي استخدامي دوره- 9
  مزد بگير روزانه ويا فروشنده توليدات فرش در آمد كسب كند

سيب مي رساند از آنجائيكه در اين دوره كار مداوم پشت دستگاه ها به كمر ولگن خاصره آ:ساير اطالعات مهم و ضروري-10
  بايد هر دو ساعت كار نيم ساعت استراحت كند

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  قالي باف تابلوئي:نام دوره

  7-2/1/56/54: كد استاندارد

  :شرايط و معيارهاي پذيرش كار آموز- 1

  متناسب با شغل مربوطه:حداقل شرايط جسماني فرد-

  راهنمائي: حداقل مدرك تحصيلي-

  زن/ مرد :جنسيت

  2قالي باف درجه: ودانش پيش نيازمهارت - 2

  76:مدت دوره- 3

  .... چهره و- توانائي بافت منظره:محتواي دوره- 4

  :دوره هاي آموزشي مرتبط ويا هم خانواده- 5

  1گواهينامه مهارت درجه:مدرك اعطائي- 6

ك جهت ارتقاء مهارت در صورتي كه كارآموز مايل باشد مي تواند در دوره هاي قالي درجه ي: مسير ارتقاء وتكميل مهارت- 7
  شركت كند

كار آموخته ميتواند در كارگاه هاي كوچك يا در منزل به عنوان استاد كار اشتغال خانگي : :چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
  داشته باشدونسبت به اخذ سفارشات واحد هاي صنفي توليدي اقدام نمايد



 

 

نوان با فنده ماهر در كارگاه هاي كوچك و بزرگ به صورت مهارت آموخته ميتواند به ع: چشم انداز هاي استخدامي دوره- 9
  مزد بگير روزانه ويا فروشنده توليدات فرش در آمد كسب كند

از آنجائيكه در اين دوره كار مداوم پشت دستگاه ها به كمر ولگن خاصره آسيب مي رساند : :ساير اطالعات مهم و ضروري-10
  دبايد هر دو ساعت كار نيم ساعت استراحت كن

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  1گليم باف درجه:نام دوره

  7-2/1/54/54: كد استاندارد

  :شرايط و معيارهاي پذيرش كار آموز- 1

  نداشتن كور رنگي:حداقل شرايط جسماني فرد-

  پايان راهنمائي:حداقل مدرك تحصيلي-

  زن/ مرد :جنسيت-

  ندارد:مهارت ودانش پيش نياز- 2

  195:مدت دوره- 3

بافت گليم به فرم -تشخيص رنگ گليم برجسته- توانائي طراحي نقشه گليم2بر مهارت گليم بافي درجه عالوه:محتواي دوره- 4
  تشخيص گليم هاي بافت ايران و كشورهاي خارجي - ريشه گذاري در حين بافت وپس از آن-تصويري–حجمي -هندسي

  :دوره هاي آموزشي مرتبط ويا هم خانواده- 5

  1هگواهينامه مهارت درج:مدرك اعطائي- 6

جهت ارتقاء مهارت حجم بافي در صورتي كه كارآموز مايل باشد مي تواند در دوره هاي : : مسير ارتقاء وتكميل مهارت- 7
  شركت كند

كار آموخته ميتواند در كارگاه هاي كوچك يا در منزل به عنوان استاد كار اشتغال خانگي : :چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
  ت واحد هاي صنفي توليدي اقدام نمايدداشته باشدونسبت به اخذ سفارشا



 

 

مهارت آموخته ميتواند به عنوان با فنده ماهر در كارگاه هاي كوچك و بزرگ به صورت : : چشم انداز هاي استخدامي دوره- 9
  مزد بگير روزانه ويا فروشنده توليدات فرش در آمد كسب كند

  : : ساير اطالعات مهم و ضروري-10

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  سفالگري با چرخ پائي و برقي: وره نام د

  8-3/1/26/92:   كد استاندارد مهارتي و آموزشي 

  :  شرايط و معيارهاي عملكرد پذيرش كارآموز - 1

  . كارآموز ورودي در اين دوره بايستي از سالمت كامل جسماني و رواني برخوردار باشد : حداقل شرايط جسماني -

  اهي پايان تحصيالت دوره راهنماييدارا بودن گو: حداقل مدرك تحصيلي -

امكان آموزش برادران و خواهران در اين رشته فراهم است اما اكثريت متقاضيان دوره مذكور را بانوان به : جنسيت -
  خود اختصاص داده اند 

  .اين دوره فاقد مهارت و يا دانش پيش نياز است : مهارت و دانش پيش نياز - 2

  . ساعت آموزش عملي است  300ساعت آموزش نظري و 72ساعت است كه شامل  372مدت دوره :  مدت دوره - 3

توانايي شكل داده گل با انگشتان دست  –توانايي آماده سازي گل  –توانايي تشخيص مواد اوليه سفالگري : محتواي دوره - 4
توانايي پخت و توانايي لعاب  –توانايي شكل دادن قطعات با قالب و گل تخت شده  –توانايي شكل دادن گل به روش فتيله  –

  . كاري قطعات و ساير توانايي ها و محتواي مندرج در استاندارد آموزشي است 

  : دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده - 5

كارآموزاني كه پس از طي دوره آموزشي موفق به كسب حدنصاب امتياز آزمون كتبي و آزمون عملي شوند :  مدرك اعطايي - 6
  . نامه مهارت در رشته مهارتي موردنظر را دريافت خواهند نمود ، گواهي

  : مسيرارتقاء و تكميل مهارت - 7 

مهارت آموخته در اين رشته پس از گذراندن دوره آموزشي امكان تاسيس كارگاه خوداشتغالي : چشم اندازهاي شغلي دوره - 8
  . در قالب مشاغل خانگي را خواهد داشت 



 

 

  : دورهچشم انداز استخدامي - 9

  
  نقش برجسته كار سفال: نام دوره 

  8-2/1/33/92:   كد استاندارد مهارتي و آموزشي 

  :  شرايط و معيارهاي عملكرد پذيرش كارآموز - 1

  . كارآموز ورودي در اين دوره بايستي از سالمت كامل جسماني و رواني برخوردار باشد : حداقل شرايط جسماني -

  بودن گواهي پايان تحصيالت دوره راهنمايي دارا: حداقل مدرك تحصيلي -

امكان آموزش برادران و خواهران در اين رشته فراهم است اما اكثريت متقاضيان دوره مذكور را بانوان به : جنسيت -
  خود اختصاص داده اند 

  .اين دوره فاقد مهارت و يا دانش پيش نياز است : مهارت و دانش پيش نياز - 2

  . ساعت آموزش عملي است  121ساعت آموزش نظري  39ساعت است كه شامل  160وره مدت د:  مدت دوره - 3

توانايي ايجاد نقش برجسته  –توانايي تهيه گل مناسب  –توانايي طراحي –توانايي تشخيص تاريخچه سفال : محتواي دوره - 4
  .دارد مربوطه توانايي انتخاب و انتقال طرح روي سطح و حجم و ساير توانايي هاي مندرج در استان–

  : دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده - 5

كارآموزاني كه پس از طي دوره آموزشي موفق به كسب حدنصاب امتياز آزمون كتبي و آزمون عملي شوند :  مدرك اعطايي - 6
  . ، گواهينامه مهارت در رشته مهارتي موردنظر را دريافت خواهند نمود 

  : ت مسيرارتقاء و تكميل مهار- 7 

مهارت آموخته در اين رشته پس از گذراندن دوره آموزشي امكان تاسيس كارگاه خوداشتغالي : چشم اندازهاي شغلي دوره - 8
  . در قالب مشاغل خانگي را خواهد داشت 



 

 

  : چشم انداز استخدامي دوره- 9

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  قالي باف: نام دوره 

  7-3/2/57/54:   كد استاندارد مهارتي و آموزشي 

  :  شرايط و معيارهاي عملكرد پذيرش كارآموز - 1

  . كارآموز ورودي در اين دوره بايستي از سالمت كامل جسماني و رواني برخوردار باشد : حداقل شرايط جسماني -

  دارا بودن گواهي پايان تحصيالت دوره راهنمايي: حداقل مدرك تحصيلي -

  انوان به خود اختصاص داده اند اكثريت متقاضيان دوره مذكور را ب: جنسيت -

  .اين دوره فاقد مهارت و يا دانش پيش نياز است : مهارت و دانش پيش نياز - 2

  . ساعت آموزش عملي است  426ساعت آموزش نظري  24ساعت است كه شامل  450مدت دوره :  مدت دوره - 3

توانايي شناخت –توانايي شناخت دار و ابزار –ليه توانايي شناخت مواد او –توانايي شناخت تاريخچه فرش : محتواي دوره - 4
توانايي گليم بافي در ابتدا و انتهاي فرش  و ساير –توانايي بستن كوجي –توانايي چله كش و چله دواني –انواع طرح فرش 

  .موارد مرتبط با استاندارد آموزشي 

  : دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده - 5

زاني كه پس از طي دوره آموزشي موفق به كسب حدنصاب امتياز آزمون كتبي و آزمون عملي شوند كارآمو:  مدرك اعطايي - 6
  . ، گواهينامه مهارت در رشته مهارتي موردنظر را دريافت خواهند نمود 

  : مسيرارتقاء و تكميل مهارت - 7 

شي امكان تاسيس كارگاه خوداشتغالي مهارت آموخته در اين رشته پس از گذراندن دوره آموز: چشم اندازهاي شغلي دوره - 8
  . در قالب مشاغل خانگي را خواهد داشت 

  : چشم انداز استخدامي دوره- 9



 

 

  
 

 


