راهنمای دوره های آموزشی
طراحی ودوخت

نام دوره  :هاًتَدٍسی
کذ استانذاردههارتی وآهوسضی 7-91/40/1/1 :
 -1ضزایط وهعیارهای پذیزش کارآهوس:
 حذاقل ضزایط جسوانی :کارآهَس بایذ اس سالهت کاهل جسواًی ٍ رٍاًی بزخَردار باضذ. حذاقل هذرک تحصیلی :حذاقل هذرک پایاى دٍرُ راٌّوایی ( سیکل ) باضذ . جنسیت  :باتَجِ بِ ًَع دٍرُ سًاى بیطتز درایي بِ هْارت آهَسی هی پزداسًذ. -2ههارت ودانص پیص نیاس  :ایي دٍرُ پیص ًیاس السم ًذارد.
 -3هذت دوره  :هذت ایي دٍرُ طبق استاًذارد  180ساعت هی باضذ کِ ضاهل  46ساعت ًظزی  134ساعت عولی است.
 -4هحتَای دٍرُ  :کارآهَس درطی ایي دٍرُ  ،راُ اًذاسی ،سزٍیس ً،گْذاری ٍدٍخت با اًَاع چزخ خیاطی ٍهاضیي اٍرلَک  ،اًَاع
دٍخت ّای اٍلیِ ٍضٌاخت ٍاًذاسُ گیزی اًذام ٍرسن الگَّاٍدٍخت اًَاع هاًتَ  ،هحاسبِ هقذار پارچِ السم بزای اًَاع هاًتَ  ،دٍخت
اًَاع هاًتَ  ،اتَکاری ًْائی  ،اًتقال الگَی پارچِ ٍ بزش آى  ،دٍخت اًَاع تشئیٌات رٍی هاًتَ  ،تْیِ هذل اس صٍرًال ٍغیزُ هی باضذ.
 -5دوره های آهوسضی هزتبط وهن خانواده  :هیتَاى اس ًاسک دٍسی سًاًِ ٍ سایز دٍرُ ّای خیاطی ًام بزد.
 -6هذرک اعطایی :کارآهَس پس اس طی دٍرُ ٍقبَلی در آسهَى کتبی ٍ عولی هی تَاًذ گَاّیٌاهِ هْارت فٌی ٍحزفِ ای دٍرُ هاًتَ
دٍسی را اخذ ًوایذ.
 -7هسیز ارتقاء وتکویل ههارت :فزد هْارت آهَختِ جْت ارتقاء داًص ٍهْارت خَد هی تَاًذ دٍرُ ضلَار دٍسی ٍ سایز دٍرُ ّای
خیاطی را اداهِ دّذ.
 -8چطن انذاسهای ضغلی دوره  :هْارت آهَختِ هی تَاًذ با تَجِ بِ پَضص باًَاى ایزاى بِ عٌَاى هاًتَ دٍس با داضتي سزهایِ ای
هحذٍد ًسبت بِ راُ اًذاسی یک کارگاُ کَچک بِ صَرت اضتغال خاًگی بِ کار هاًتَ دٍسی بزای هذارس ٍ سایز تَلیذی پَضاک
بپزداسد.
 -9چطن انذاسهای استخذاهی دوره  :هْارت آهَختِ هیتَاًٌذ با تکویل آهَختِ ّای خَد در کارگاّْای هاًتَدٍسی استخذام ضًَذ.
 -10سایز اطالعات ههن و ضزوری ًَ :ع ایي دٍرُ ایجاب هی کٌذ کِ بزای دٍخت ٍ دٍس هاًتَ فزد اس دقت ٍ حَصلِ باال بزخَردار
باضذ ٍ در اًجام کار خَد ابذاع ٍ سلیقِ داضتِ باضذ .
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