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 سازنده گلهاي بلندر :نام دوره

  1 -3/2/81/61 :تي و آموزشيكد استاندارد مهار

  :كارآموزپذيرش هاي  شرايط و معيار -1

 بينايي و از داشته ذهني و آموزش پذيريِ ها دستتوانايي كامل حركتي در فرد :حداقل شرايط جسماني -
  .باشد خوبي برخوردار

  .باشد مي سوم راهنمايي ،حداقل مدرك تحصيلي الزم جهت ثبت نام :حداقل مدرك تحصيلي -

  .دارنددوره  اينبه شركت در تمايل زيادي زنان معموالً :نسيتج -
  .خاصي ندارد نياز پيشنياز به مهارت و  دورهآموزش در اين  :نياز پيشمهارت و دانش  -2
ساعت  60 ساعت آموزش تئوري و 20كه شامل  استساعت  80كل طول مدت آموزش  :مدت دوره -3

  .مي باشد آموزش عملي
دسـتگاه   اتو ،سيم ،نظير فوم بلندر  رآموز در اين دوره با استفاده از ابزار و مواد اوليهكا :محتواي دوره -4

و  نموده تقال الگو به فوم و برشاقدام به ترسيم الگوي انواع گل و سپس ان ...چسب و ساقه گل و رنگ و
  .دهد مي انجاما ر ساخت گلهاي بلندردرنهايت 

 مشـابهت داشـته و   دورهكه با ايـن   ي تزئينيهاهنرهاي  دورهاز :خانواده همآموزشي مرتبط و يا  دوره -5
گلساز عمومي و سازنده گلهاي خميرچيني  ،يتوان به گلساز گلهاي چرم مي آيند مي به شمار خانواده هم

  .اشاره كرد

 2 درجـه  به دريافت گواهينامـه مهـارت   قبولي درآزمون پايان دورهكارآموزان پس از  :مدرك اعطايي -6
  .گردند مي گلهاي بلندر نائل سازنده

و فراگيـري و   دورهتوانند با ممارست و تمرين در اين  مي آموختگان مهارت :مسير ارتقا و تكميل مهارت -7
  .به تبحر كافي دست يابند و تركيبي خانواده همهاي  دورهفعاليت در 

اقتصـادي   نظر گرفتن بازارودر  دورهبا عنايت به ماهيت خوداشتغالي اين  :شغلي دوره اندازهاي چشم -8
ـ  خانگي يا تجاري كوچـك  يها كارگاه اندازي راهتوانند با  مي آموختگان مهارت ،آن و  اسـتادكار ه عنـوان  ب

  .دام به توليد و فروش محصوالت خود كننداق مدير واحد

ي  هـا  شـركت  لهـاي مختلـف در  گسـازنده   به عنـوان امكان جذب افراد  :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9
  .دارددا توليد انبوه نيز وجوب و صنايع دستي صنفيهاي  ساير واحد تعاوني و

 ،آيد مي با توجه به اينكه توليدات گلهاي بلندر جزو صنايع دستي به شمار :ساير اطالعات مهم و ضروري -10
را به  از آندانست و درآمد حاصل  دورهاين  فعاليت توان مناطق گردشگرپذير را به عنوان بازارهاي بالقوه مي

  .عنوان كمك به اقتصاد زندگي محسوب نمود
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 يآموزشكارگاه

 كارآموزان توسط شده انجام يكارها نمونه
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  سازنده عروسكهاي خميرچيني و اشياء تزييني :نام دوره

  1 -3/1/86/61 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

باشد حتماً بايـد دسـت و   فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل رواني و جسمي  :حداقل شرايط جسماني -
  .چشم سالم داشته باشد

  .باشد مي )سيكل( راهنمايي دوره  پايان :حداقل مدرك تحصيلي -
خانمهـا در ايـن دوره    البتـه اكثـراً  كنند  مي آموزشي استقبال دورههم مردان و هم زنان از اين  :جنسيت -

  .كنند مي شركت
  .خاصي الزم ندارد نياز پيشش و دان اين دوره مهارت :نياز پيش مهارت و دانش -2
  .باشد مي ساعت آموزش عملي 145ن نظري و ساعت آ 65ساعت است كه  210 :مدت دوره -3
خميـر عروسـك سـازي و خميـر     استفاده از توانايي كند مي فردي كه اين دوره را طي :محتواي دوره -4

هـاي رنگـي و سـاخت    تهيـه خمير  ،شناسـي  رنـگ  ،ساخت خميـر فرفـوژه و كـاربرد آنهـا     ،انعطاف پذير
درست كـردن   ،ساخت سر و صورت عروسك و طراحي و آرايش موي سر عروسك ،عروسكهاي اسفنجي

ظروف كاربردي و ساخت نما برجسته روي ظـروف و   ،ساخت تزيينات مربوطو را بياموزد لباس عروسك
  .اجرا نمايد گلدانهاي لعابي و سفال خام و تكميل كردن نهايي عروسك خميري و اشياء ساخته شده را

هـاي   ميوه سازنده عروسكها و و سازنده گلهاي خمير چيني :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5
  .باشد مي مرتبطهاي  دورهاز  بلندر

 فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون سازمان موفق به اخـذ گواهينامـه   :مدرك اعطائي -6
  .شود مي شياء تزيينياخميرچيني و  تزيين كننده سازنده عروسكهاي

مهـارت و تسـلط    دتوانن مي ماه فعاليت مستمر 6پس از  آموختگان مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7
  .كامل پيدا كنند

يك واحد براي توليـد و عرضـه كليـه مصـنوعات      اندازي راههمواره امكان  :شغلي دوره اندازهاي چشم -8
  .وجود داردعنوان توليد كننده و فروشنده ه ب، عالقمند آموختگانِ مهارتنري و تزئيني براي ه
اشـياء   و مـاهر  مـاهر  نيمـه  سـازنده تواند به عنـوان   مي آموخته مهارت :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9

در يك كارگاه بزرگ تا كار در خانه توان به فعاليت  مي ترش اين دورهبا توجه به گس .فعاليت كند تزئيني
  .آن پرداخت نيز به

فردبايـد عالقمنـد بـه انجـام      ،دورهبا توجه به ظرافت و حساسيت ايـن   :و ضروريساير اطالعات مهم  -10
  .كارهاي هنري باشد
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  نقاشي روي چرم :نام دوره

  1 -61 -2/1/36 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :كارآموزپذيرش هاي  شرايط و معيار -1

  .بينايي سالم و عدم كوررنگي داشتنو ها دستداشتن معلوليت در ن :حداقل شرايط جسماني -
  .راهنمايي است دوره  پايان ،حداقل مدرك تحصيلي الزم براي ثبت نام :حداقل مدرك تحصيلي -
  .گردد مي تنها براي بانوان ارايه ثابتدر مراكز آموزشي  دورهاين ر حال حاضر آموزش د :جنسيت -

آموزشي آن  يها كارگاهآموزشي و ثبت نام در  دورهاين  هاي آموزشفراگيري  :نياز پيشمهارت و دانش  -2
  .و مهارت خاصي احتياج ندارد نياز پيشبه 
سـاعت آمـوزش تئـوري و     24كه شـامل   باشد مي ساعت 131طول مدت دوره آموزشي  :مدت دوره -3

  .ساعت آموزش عملي است 107

چسـب و   ،فيبر ،نظير چرماي  اده از ابزار و مواد اوليه سادهدر اين دوره كارآموز با استف :محتواي دوره -4
 ،آموزد كه چگونه از عهـده چـرم كشـي    مي ...ي اكريليك و پودري وها رنگابر و كاغذ پوستي و كاربن و 

نقاشي روي چرم و رزيـن زدن   نهايت دركپي كردن طرح و شابلون زدن چرم و قلم گيري و تهيه رنگ و
  .رم نقاشي شده بر آيدگيري چقاب و ورني زدن و

 ،سفال نظير نقاشي روي ينييمشاغل هنري مرتبط با نقاشي تز :خانواده همآموزشي مرتبط و يا  دوره -5
  .دانست خانواده همتوان با اين شغل  مي مينياتور را و با آب طال سراميك ،كريستال ،شيشه ،بوم

 اعطـا  1درجـه گواهينامـه  ت در آزمـون  وپـس ازموفقيـ   دوره  پايـان به كارآموزان در  :مدرك اعطايي -6
  .گردد مي

 شناسي رنگ طراحي و هاي آموزشتوانند با فراگيري  مي آموخته مهارتافراد  :مسير ارتقا و تكميل مهارت -7
  .از سطح مهارت باالتري در تواناييهاي شغلي خود در زمينه نقاشي روي چرم برخوردار گردند

تـوان بـا دايـر كـردن      مـي  ،كار و فعاليت در اين شـغل  به ماهيتبا توجه  :شغلي دوره اندازهاي چشم -8
 .خانگي و فروش محصوالت توليدي در اين زمينه مشغول به فعاليت شد و درآمد كسب نمود يها كارگاه

 فرمـا  خويش تواند به صورت مي دهد و مي را خوداشتغالييادگيري اين دوره به فرد توانايي كار به صورت 
  .كار كند

روي چرم در كارگـاه  ماهر يك نقاش به عنوانتواند  مي آموخته مهارت :استخدامي دوره دازهايان چشم -9
  .خانگي به توليد و عرضه اين محصول بپردازد

طبقـه   با توجه به اينكه نقاشي روي چرم جزو مشـاغل صـنايع دسـتي    :ساير اطالعات مهم و ضروري -10
همچنـين   ،نـد از رونـق مناسـبي برخـوردار باشـد     توا مي اين شغل ،در مناطق گردشگري گردد مي بندي

د پتانسـيل اقتصـادي   نـ توان مـي  كننـد  مـي  فروشگاههاي صنايع دستي كه اقدام به خريد اين محصوالت
  .دنمناسبي را به عنوان يك درآمد براي فرد فعال در اين شغل ايجاد نماي
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  عكاس عمومي :نام دوره

  1 -2/1/17/63 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

رنگي نداشـته  رو كوفرد مورد نظر بايد داراي شرايط ذهني و جسماني سالم باشد :حداقل شرايط جسماني -
  .باشد

  .باشد مي )سيكل( راهنمايي دوره  پايان :حداقل مدرك تحصيلي -
  .كنند مي آموزشي استقبال دورههم مردان و هم زنان از اين  :جنسيت -
امـا داشـتن اطالعـات    . خاصي الزم نـدارد  نياز پيشو دانش  دوره مهارت اين :نياز پيش مهارت و دانش -2

  تواند در موفقيت فرد تاثير داشته باشد مي وآشنايي با مباني هنرهاي تجسمي

  .باشد مي ساعت آموزش عملي 113و آن نظري ساعت  47ساعت است كه  160 :مدت دوره -3
 )...وپايه دوربـين   ،فالش ،دوربين( فرد در اين دوره با استفاده از ابزار و تجهيزات عكاسي :ورهمحتواي د -4

عكاسي با فالش و بـدون   ،تنظيم سرعت شاتل ،نورپردازي و نورسنجي براي عكاسي ،تعويض لنز دوربين
  .گيرد مي آموزد و در آخر عرضه و نمايش عكس را نيز ياد مي راو عكاسي پرتره  فالش

  .توان نام برد مي رامتصدي البراتور عكاسي دوره  :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5
موفقيت در آزمون سازمان موفق به اخـذ گواهينامـه   وفرد پس از گذارندن اين دوره  :مدرك اعطائي -6

  .شود مي عكاس عمومي اي فني و حرفه مهارت
كارور  هايي مانندافزار نرم تواند مي پس از كسب اين مهارت هآموخت مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

photo shop عكاسي ديجيتالي را آموزش ديده و ارتقاء يابد و و طراحي گرافيك رايانه اي.  
و گسترش اين شغل و عكاسي هاي  دوربين با توجه به بازار كار و پيشرفت :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

  .كارگاه كوچك مشغول به كار شود يك اندازي راهبا تواند  مي فرد ،با رايانه دورهتلفيق اين 
تواننـد بـه عنـوان     مـي  با توجه به بازار كـار موجـود   آموختگان مهارت :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9

كـار  ه غول بمشي مزدبگير به صورتمربوطه هاي  آتليه و البراتور ،عكاسيهاي  در واحد ماهر، نيمهعكاس 
  .شوند

با توجه به نياز مستمر به خدمات عكس و فيلم و سـرمايه بـري نسـبتاً     :و ضروريساير اطالعات مهم  -10
  .توان اين شغل را در زمرة مشاغل پر منفعت به شمار آورد مي اندك آن
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 آن ومتعلقات يعكاس نيدورب

 يعكاسدرحالارآموزك


