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هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي خَاّراى اردستاى

الگَ ساز ٍ برشکار لباس ًازک زًاًِ

كذ هلي استاًذارد
7532-2-051-003-0002
طَل دٍرُ آهَزشي

 340ساعت
آدرس هركس

تلفي هركس

اردستاى-خیاباى ایثار – هركس خَاّراى اردستاى

05376468303

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
-1دارا تًدن تحصیالت پايان ديرٌ راَىمايي ( متًسطٍ ايل )
-2دارا تًدن سالمت کامل جسمي ي رياوي
 – 5مُارت پیص ویاس ايه ديرٌ واسک ديس سواوٍ است

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
تطز تا ضىاخت خًد ویاس تٍ پًضص را ویش درک کزد آن را اس ضزيريات داوست ي تٍ مًاسات ویاس َای ايلیٍ تزای تُیٍ
پًضاک ویش تالش کزد .پًضاک در کىار مسکه يخًراک اس ویاس َای ايلیٍ ي اساسي تطز ي اس تارستزيه ومًوهٍ َهای
فزَىگ در جامعٍ است اس اوجا کٍ پًضیذن لثاس يک ضزيرت است ي َز ضخصي تمايل دارد کٍ ظاَز خًد را تهٍ
تُتزيه ضکل ممکىثٍ جُاویان عزضٍ کىذ تىاتزايه روگ ي طزاحي پًضاک تايذ َىزمىذاوٍ سيثا َماَىگ تا ضهزاي
محیطي ي تاب ريس تاضذ اس ايه ري فه يا تٍ عثارتي َىز خیاطي تٍ يجًد آمذ در رديف مطاغل مُم ي کارآمذ جامعٍ
قزار گزفت ي ريس تٍ ريس رضذ کزد ي تٍ ريس ضذ .

هشخصات عوَهي شغل :
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الگًساس ي تزضکار لثاس يکي اس مطاغل مزتًط تٍ صىايع پًضاک است کٍ ضايستگي َهايي اس قثیهل الگًسهاسی ي
تزضکاری دامه تلًس پیزاَه ماوتً ي ضلًار را در تزمیگیزد کارآمًسان تعذ اس گذراوذن ايه ديرٌ مي تًاوىذ تٍ عىهًان
طزاح لثاس ي تزضکار در تًلیذی َای پًضاک سواوٍ مطغًل کار ضًد

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
تجْیسات:
میش تزش – راياوٍ – میش وًر – چزخ خیاطي راستٍ – چزخ ايرلًک – میش چزخ – قیچي تزقي – اتً تخار مخهشن دار
– اتً پزس – کپسًل آتص وطاوي – جعثٍ کمکُای ايلیٍ

هَاد هصرفي:
کاغذ( تحزيز – الگً – پًستي – مقًا ) – يسايل عالمت گذاری ( مل – صاتًن ي  – ) ...چسة – اليي چسة – مذاد
– ماصيک پارچٍ – کاير – سًسن تٍ گزد – کارته – پارچٍ – خ کص – گًویا – پیستًلٍ – قیچي ( کاغذ – پارچٍ )
متز

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
کارآمًسان تزای يريد تٍ ايه ديرٌ تايذ ديرٌ واسک ديسی را گذراوذٌ تاضذ ي تعذ اس طي ايه ديرٌ مُهارت َهای الس
جُت صيروال ضىاسي طزاحي الگً ي تزش اوًاع لثاس سواوٍ را داروذ ي تا گذراوذن ديرٌ َايي مثل ماوتًديس_ ضهلًار
ديس _سزی ديس حزفٍ ای_ تعمیز چزخ خیاطي ي ......تًاوايي تاسیس ي ادارٌ يک تًلیذی يا مشين ي يريد تهٍ تهاسار
کار را خًاَىذ داضت

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
اس آوجا کٍ پًضاک جشي ویاس َای اساسي افزاد است َمًارٌ ي در ضزاي مختلف تزای آن تقاضا يجًد دارد اس ايهه
ري تاسار پًضاک َمًارٌ دارای ريوق است در آمذ خیاط َا تسیار متفايت است میشان تجزتٍ ي مُارت ي وهًع کهار در
تعییه میشان آن مًثز است  .تًلیذ کىىذگان پًضاک ي خیاطان تا رعايت خًاست تاسار ي تًلیهذ پًضهاک تها کیفیهت
َمزاٌ تا رعايت صزفٍ َای اقتصادی مي تًاوىذ در تاسار رقاتتي پًضاک رضذ ي پیطزفت ومايىذ .
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نام حرفه آموزشی :

الگو ساز و برشکار لباس نازک زنانه

