راهنمای دوره های آموزشی
صنايع پوشاک

نام دوره  :رٍپَش ٍربذٍضاهبزدٍس  ،کت ٍپیژاها ،سزبٌذ ٍپیص بٌذ
کذ استانذاردههارتی وآهوسضی 7-91/47/1/2 :
 -1ضزایط وهعیارهای پذیزش کارآهوس:

 حذاقل ضزایط جسوانی :کارآهَس بایذ اس سالهت جسواًی ٍفیشیکی ٍقذرت بیٌایی باال بزخَردار باضذ. حذاقل هذرک تحصیلی :ارائِ هذرک پایاى دٍرُ راٌّوایی ( سیکل ) الشاهی است. جنسیت  :باتَجِ بِ ًَع دٍرُ ّن هزداى ٍّن سًاى هی تَاًٌذ در ایي دٍرُ بِ هْارت آهَسی بپزداسًذ. -2ههارت ودانص پیص نیاس  :ایي دٍرُ پیص ًیاس السم ًذارد.
 -3هذت دوره  :هذت ایي دٍرُ طبق استاًذارد  218ساػت هی باضذ کِ ضاهل  64ساػت ًظزی ٍ 154ساػت
ػولی است.
 -4هحتوای دوره  :کارآهَس درطی ایي دٍرُ  ،ضٌاخت ابشار کارگاُ خیاطی  ،راُ اًذاسی ،سزٍیس ً،گْذاری
ٍدٍخت با اًَاع چزخ خیاطی ٍهاضیي اٍرلَک ،دٍخت ّای اٍلیِ ٍضٌاخت ٍاًذاسُ گیزی اًذام ٍرفغ
اضکاالت اًذاهی ٍرسن الگَّاٍدٍخت اًَاع کت هاًتَ بلَس پیژاها  ،چادر ٍ هقٌؼِ ٍپیص بٌذ ٍسارافَى
ٍربذٍضاهبز سًاًِ ٍهزداًِ ٍپیزاّي هزداًِ را اًجام دّذ ٍٍسایل هَرد ًیاس در ایي دٍرُ ضاهل قیچی –ٍسایل
اًذاسُ گیزی – سَسى ًٍخ – قشى قفلی ٍٍسایل ػالهتگذاسی – اًَاع الیی – اًگطتاًِ ٍغیزُ هی باضذ.

 -5دوره های آهوسضی هزتبط وهن خانواده  :هیتَاى اس هاًتَ دٍسی ًٍاسک دٍسی ٍراستِ دٍسی ًام بزد.
 -6هذرک اعطایی :کارآهَس پس اس طی دٍرُ ٍقبَلی در آسهَى پایاًی هی تَاًذ گَاّیٌاهِ هْارت فٌی ٍحزفِ
ای دٍرُ را اخذ ًوایذ.
 -7هسیز ارتقاء وتکویل ههارت  :فزد هْارت آهَختِ جْت ارتقاء داًص ٍهْارت خَد هی تَاًذ دٍرُ تخصصی
ًاسک دٍسی ضخین دٍسی ٍ هاًتَدٍسی ٍراستِ دٍسی را اداهِ دّذ.
 -8چطن انذاسهای ضغلی دوره  :کارآهَس جْت بْتز بْزُ بزدى اس آهَختِ ّای خَد بایذ باگذراًذى دٍرُ ّای
ًاسک دٍسی ٍ هاًتَ دٍسی را اداهِ دّذ ٍبا توزیي ٍتکزار هی تَاًذ بِ پیطزفت در دٍخت ٍدٍس بزسذ
ًٍْایتا" هیتَاًذ ضغل هٌاسبی بزای خَد داضتِ باضذ.
 -9چطن انذاسهای استخذاهی دوره :باتَجِ بِ ایٌکِ ایي دٍرُ فقط بِ قسوتی اس آهَسش خیاطی هی پزداسد
بٌابز ایي کارآهَساى هیتَاًٌذ با تکویل آهَختِ ّای خَد در کارگاّْای دٍخت ٍدٍس استخذام ضًَذ
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