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 آموزیدانش طرح

 ایهای فنی و حرفهآموزش مهارت

 
 

ای بزرگ از توان مجموعهکجای دنیا به جز ایران اسالمی می

زنان را یافت که در کار سیاسی، فرهنگی و تشکیالتی پیشتاز 

باشند، در هنگام جهاد، فرزندان خود را به جبهه بفرستند و 

و بهترین مربی   کدبانو ،داری و تربیت فرزندانانهدر خ

اینها ارزش و امیدبخش است که تحت تربیت اسالم باشند، همه 

 .حاصل شده است

 بیانات مقام معظم رهبری

 

    

 معاونت فرهنگی تربیتی 

 1041 سال
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 مقدمه
 

ی زنان، نه اهمّیتش کمتر از وظایف وظایف داخل خانه»

بیرونی است و نه اینکه زحمتش کمتر است. شاید زحمتش 

بیشتر هم باشد. او برای اینکه این محیط را اداره کند، 

مدیر داخل خانه زنان به تالش و کوشش احتیاج دارد. چون 

یعنی آن کسی ، کدبانوکند، هستند. آن کسی که اداره می

که محیط خانواده تحت اشراف اوست. تحت نظارت و تدبیر و 

ی است. خیلی کار ظریفی مدیریت اوست. خیلی کار پر زحمت

ی انجام این کار بر است. فقط هم ظرافِت زنانه از عهده

  «آید.می

 

ی ما به این است که بداند مادری یعنی امروز نیاز جامعه»

بودن یعنی چه؟  کدبانوچه؟ زِن خانه بودن یعنی چه؟ 

ی زهرا با آن شأن و با آن رتبه و با آن مقام و با فاطمه

 .«دار استانهآن عظمت، یک خانم خ

 

خانه و خانواده،  یمسأله ی،همسر یمسأله ی،مادر یمسأله»

 یناست.... شما اگر بزرگتر یاتیو ح یاساس یارمسائل بس

چنانچه زن خانه  ید،بشو یگرید یرشتههر  یا یمتخصص پزشک

خانه شما  یکدبانو نقص است. یکشما  یبرا ینا ید،نباش

  «است. یناصالا محور ا ید؛باش یدبا

 

  بیانات مقام معظم رهبری

 

مفهوم کدبانو و اصالت  ،دیدگاه رهبری معظم انقالب در

کدبانو کسی است  ،از نظر ایشان .استکدبانوگری بسیار مهم 

 .تدبیر و مدیریت اوست، نظارت، محیط خانواده تحت اشرافکه 

اصالت یک ناقص است!  ،خانمی که پزشک باشد ولی کدبانو نباشد

حول این  اوخانم در کدبانو بودن اوست و بقیه فعالیتهای 

 محور مهم تعریف می شود.
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 .مجموعه ای از مهارتها استآموختن  ،کدبانوگریاز الزامات 

بطن خانواده و  در ،از زمان کودکیایرانی دختران  در گذشته

امروزه به اما  ،ندکنار مادران خود با آن آشنا می شد در

 ،در سبک زندگی خانواده هامتنوع دلیل بروز تغییرات 

مهارتهای متناسب با خانه  انتقالسفانه شاهد ضعف در أمت

 هستیم.به دختران خود همسرداری و مادری  ،داری

 دخترانمسیری را فراهم کنیم تا  در این برنامه قصد داریم

مجهز  مهارتهای الزم برای زندگینوجوانی که هنوز به یادگیری 

 داری آشنا شوندخانه هرچه سریعتر با هنرها و فنون، اندنشده

با فراگیری مهارتهایی متناسب با ظرفیتها و استعدادهای  و

 در مسیر اعتالی فرهنگی کشور و تحقق آرمانهای اقتصادی خویش،

 .پویا و مؤثر باشند ،نظام

 یاقتصاد یتترب ی. خوِد مسئلهیمکن یتیکار ترب یدبا»

دو  یشود. رو یسازبرجسته یداست که با یها باببچه

و کار و  یدتول ییهوحر یکیکه  یمتمرکز کن یدنکته با

درنگ و  یدبا ینجاها است. در امهارتآموزش  یگرید

 .یمتأمل خاص داشته باش

نداشته  یداحساس کند که اگر تول یداز ما با یک هر

 یدتول یداز ما با یکاست. هر  خاصیتیباشد، وجودش ب

 یهروح ینو ا دداشته باش یریتیمد ییهفکر و رو ،خدمت

 .یمکن یتها تقورا در بچه

تا  یمکن یقها را تشوبچه یدها؛ بامهارت اما

صد نوع  یدخانم با یک. یرندبگ یادتازه  یهامهارت

ها . االن به بچهیدهنر بلد باشد و کار از دست او برآ

: ما درس گویندی! مید؟بلد هست یچه کار گوییمیم

 «!یماخوانده

بیانات نماینده معزز رهبری در اتحادیه )تبیین 

 (96آیه سال 
 

سازمان  های اسالمی ومشترک بین اتحادیه انجمن تفاهم نامهدر 

زمان فراگیری مهارتها برای اعضای انجمن  کشور فنی حرفه ای

 ،فته است و اینگونهسالگی کاهش یا 11های اسالمی تا سن 

در جهت  دختران انجمن اسالمی را تا فراهم شده استفرصتی 

و این  سوق دهیممهارتهای مفید و مؤثر و یادگیری آموزش 

در و نامه انجام این تفاهم ماست که در راستای مشترکوظیفه 
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و وسیله ای برای  تالش کنیمجهت ترویج فرهنگ مهارت آموزی 

مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی  مؤکد هایتحقق پیام

 .در جهت تربیت دخترانی اصیل و کدبانو گام برداریمباشیم و 

ای فنی و حرفهآموزش ها و مدیران کل آموزان استانهای اسالمی دانشنامه، مسئولین اتحادیه انجمنپیرو این تفاهم

های آموزان عضو انجمنمندی دانشالزم جهت بهره ها، ضمن برگزاری جلسات مشترک در سطح استان، مقدماتاستان

اند. آزاد را فراهم نموده فنی و حرفه ای هایای و آموزشگاهفنی و حرفهآموزش افزایی ادارات کل اسالمی از ظرفیت مهارت

ی دوم، برخ اکنون در گامهمای کشور بوده است و ها در قالب استانداردهای مصوب سازمان آموزش فنی و حرفهاین مهارت

آموزان در همکاری های اسالمی دانشمندی اعضاء انجمنویژه بهره ها همچون سال گذشته،استانداردها و شایستگی

 .شودسازی ابالغ میجاریمشترک ستادی تدوین و تنظیم شده است که جهت 

مند شوند ها بهرهوانند از این آموزشتسال می 51ای، افراد باالی فنی و حرفهآموزش با توجه به شرایط قانونی در سازمان 

 باشد.قابل استفاده می آموزان مقطع متوسطه دومدانشها برای لذا این آموزش
 

 اصلی اهداف

دختران بین در و کدبانوگری آموزی مهارت ترویج فرهنگ  .1

  انجمن اسالمی

)تولید و  یاقتصاد مقاومت اهداف به تحقق اهتمام .2

 اشتغال(
 در بین اعضای انجمن های اسالمیتقویت روحیه کار و تالش  .3
 تربیت اقتصادی و مهارتی اعضای انجمن های اسالمی   .4
مندی از ظرفیت های تخصصی و کاربردی سازمان فنی و بهره .1

  حرفه ای کشور 

 اهداف برنامه ای

خانه داری، هنری و اقتصادی دانش  یارتقاء مهارتها .1

 آموزان دختر

ی و اهداء آن به والدین، موزآدانش  یسازه هادست تولید .2

 معلمان و خانواده شهدا و ... 
و آموزی های دانشکشف استعدادها، مهارتها و خالقیت .3

های تشکیالتی )هیئت انصار مندی از آنها در برنامهبهره

 ، مدرسه انقالب، مداد کمرنگ و ...((عجالمهدی)

ری نمایشگاه با برگزا یو نوع دوست یرخواهیحس خ افزایش .4

 دست سازه های دانش آموزیهای خیریه 
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 کشور حرفه ای و آشنایی با سازمان فنی

 حدودمرکزی، دارای  ستاد بر عالوه اجتماعی، رفاه و کار تعاون، به وزارت وابسته کشور؛ ایحرفه و فنی آموزش سازمان

 مرکز همچنین و کشور سطح در آزاد ایحرفه و فنی آموزشگاه 52666از بیش و دولتی ایو حرفه فنی آموزش مرکز  066

 کشور، آموزش، ایحرفه و فنی آموزش سازمان اصلی است. مأموریت ایحرفه و فنی هایپژوهش و تربیت مربی آموزش

 فرآیند که است کشور کار نیروی ارزشیابی مهارت و، تولید شایستگی های شغلی آموزشی استانداردهای تولید پژوهش،

 طریق آموزش از تحصیلی سطوح بین تکمیلی هایپودمان مدت و کوتاه صورت به ماهه 51 تا 5 های دوره در قالب آموزش

 جوار مراکز دانشگاه، مراکز جوار صنوف، و صنایع جوار مراکز روستایی، و سیار شهری هایتیم دولتی، بخش ثابت مراکز در

و  فنی هایپژوهش و مربی تربیت مرکز در آموزش ،و مستقر در یگانهای نظامی و انتظامی هاپادگان جوار مراکز زندان،

 وسیله و بدین شودمی انجام آزاد ایحرفه و فنی هایتوسط آموزشگاه دولتی غیر بخش در آموزش همچنین و ایحرفه

 ارتقای و خدمات و صنعت، کشاورزی مختلف هایبخش نیاز مورد ماهر نیمه ماهر و کار نیروی تربیت و تأمین به نسبت

 .نمایدمی اقدام فنی جامعه هایمهارت فرهنگ
 

 ای:انواع مراکز آموزش فنی و حرفه

 دولتي: بخش ثابت مراكز

 باشندمی مختلف هایدر بخش های راهبردی، آموزش فناوریفنی یو تخصص پایه هایآموزش عموماً که ییهاآموزش

 ثابت آموزشی مرکز 066 حدود با شود. سازمانمی اجرا اند،گردیده مستقر ثابتی در محل که مجهز هایکارگاه در عمدتاً

 نماید. می اجرا را ایحرفه فنی و هایآموزش کشور، سطح در منظوره دو آموزشی و مراکز زنان مردان، آموزش ویژه دولتی

 اي آزاد:حرفه و فني هايآموزشگاه

 فنی سازمان آموزش از مجوز کسب با غیردولتی بخش توسط که شودمی گفته ایمؤسسه به آزاد ایحرفه و فنی آموزشگاه

 هیأت 5731 سال مصوب ،آزاد ایو حرفه فنی هایآموزشگاه یاداره و تشکیل نامهآیین چارچوب در و کشور ایحرفه و

 عوامل تأمین و سازمان مصوب آموزشی استانداردهای مهارت و درسی هایبرنامه براساس و است اندازی شدهراه دولت

 52666از  بیش حاضر حال نماید. درمی اقدام ایحرفه فنی و هایدوره برگزاری به نسبت ضوابط طبق شرایط آموزشی واجد

 باشند.می فعالیت حال در سازمان این با مجوز آزادفنی و حرفه ای  آموزشگاه
 

 ای کشور:حرفه و فنی آموزش سازمان مدارک انواع

 است: زیر شرح نماید بهمی صادر ای کشورحرفه و فنی آموزش سازمان مدارکی که انواع
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 توسط مربوطه که یحرفه در الزم استانداردهای به دارنده کند، فردمی تأیید که است مدرکی مهارت: گواهینامه 

 هایآزمون شغلی در هایصالحیت احراز در که اشخاصی به دیگر است. به عبارت یافته دست شده، تعیین خبره افراد

 شود.می اعطا نمایندمی کسب موفقیت کد استاندارد، دارای هایدر حرفه عملی و نظری

 و نظر شرکت مورد ایحرفه آزمون در که ساختمان صنعت در بخش شاغلین یکلیه برای فني: مهارت پروانه 

 شود.اعطا می فنی مهارت پروانه شوند،می عملی و نظری در آزمون شده تعیین هاینصاب حد کسب به موفق

 فعالیت خدمات کشاورزی و صنعت، مختلف هایبخش در که از افرادی دسته آن برای اي:حرفه صالحیت گواهي 

 در شده بینیپیش از سطح کمتر هاآن تحصیالت سطح اما بوده تخصصی و توانمندی فنی و تجربیات دارای و داشته

 ایحرفه صالحیت گواهی و عملی، نظری هایآزمون در موفقیت صورت در باشد،آموزشی می مهارت استانداردهای

 گردد.می صادر

 : کنند گواهی های آموزشی شرکت میبرای کارآموزانی که صرفاً در دوره گواهي حضور در دوره آموزشي

مه مهارت سازمان آموزش فنی نانامه مشمول مزایای گواهیحضور در دوره آموزشی صادر خواهد شد که این گواهی

 باشد. ای کشور نمیوحرفه
 

 امه  نشرح بر

بانوان ما باید ، حفظه هللامقام معظم رهبری  هایمنطبق با دیدگاه

های هم در منزل کدبانو باشند و انواع هنرها و فوت و فن

خانه داری را بلد باشند و هم در فعالیتهای مفید و مؤثر 

اجتماعی )در داخل یا خارج از منزل( شرکت کنند و در مسیر 

ناب اسالمی رشد و بالندگی ایران اسالمی و تولید فرهنگ 

-با اتحادیه انجمن فنی و حرفه ای کشور نامه منعقد شده بین سازمانتفاهم در مشارکت داشته باشند.

عضو آموزان مندی دانشالزم جهت بهره تتسهیال سال تقلیل یافته و 51شرط سنی به باالی  آموزان،های اسالمی دانش

فرصتی مغتنم  شرایط به وجود آمده گرفته است.صورت  هااتحادیه از این آموزش

همه ارکان  دفتر مرکزی نت خواهران. بنابراین معاواست

دختران انجمن اسالمی به شرکت  حریصتشویق و تتشکیالت را به 

  .کنددعوت میای در دوره های کارآموزی سازمان فنی حرفه

با سه اولویت زیر به ترویج فرهنگ مهارت آموزی این برنامه 

 و کدبانوگری اقدام نموده است:

   مهارتهای کدبانواول: اولویت   

حول این محور  او و بقیه فعالیتهای برای یک خانم کدبانو بودن اصل استالم رهبری به آن اشاره شد همانطور که در ک

را فشرده ای مهارتی ـ بسته آموزشی دختران انجمن اسالمی که  این استما اولویت اول بنابراین  .اساسی قرار می گیرد
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از آنجا که فراگیری چند مهارت به  باشند.مدیر و مدبر  ،انمندتوبانویی خود،  یاد بگیرند و در خانوادهمتناسب با کدبانوگری 

کسب از مندی ایشان آموزان مانع بهرهباشد و محدودیتهای تحصیلی دانشصورت همزمان کار دشوار و شاید غیر ممکنی 

های شایستگیبرخی از تدبیری اندیشیده شده که حداقل،  معاونت فرهنگی تربیتی خواهراندر گردد، می مهارتهای متنوع

 شود. ارائه می" هاي كدبانو مهارت "دوره تخصصی در قالب  مهارت مبنایی انتخاب شده که 0از  کاربردالزم و پر

های اعضای انجمن دوره آموزشی ویژه اینای کشور صورت گرفته است فنی و حرفهطبق تفاهمی که با سازمان آموزش 

ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و طراحی شده است و استانداردهای آن توسط معاونت پژوهش، برنامه اسالمی

 ای کشور تدوین شده است.حرفه

 :به آن اشاره شده استدر جدول زیر  است که شایستگی 23مهارت و  0شامل  دوره آموزشی مهارتهای کدبانو،

ف
ردی

 

 شایستگی کد مهارت
 زمان آموزش

 جمع عملی نظری

 255151071121115 آشپز  1

 12 8 4 آشوسوپانواعتهیه

وكتهوسفید(رنج)بچلوتهیه

 پلو
4 11 19 

خورش و غذاهای انواعتهیه

 گوشتی
22 61 87 

سنتي غذاهايبرخيتهیه

كوفته،  بادمجان، )حلیم

 كوكو(

4 11 14 

2 

برنامه 

ریزی امور 

هنری  در 

  خانه 

3/5/52/55-7 

پختو اصولفنونبکارگیری

 غذاییمواد
17 138 171 

و دستیگلدوزیفنونبکارگیری

 ماشینی
21 37 18 

کشی و الگوفنونبکارگیری

 لباسدوخت
11 44 11 

پرده، دوختفنونبکارگیری

سرویسونهارخوریصندلیروکش

 آشپزخانه

18 31 48 

 داریخانهاصولبکارگیری

گیری، لکهشستشو، لکه)

 (زداییحشره زدایی،

12 18 31 

3 

و  مدیر

 یزر برنامه

 رموا

 ادهخانو

7-51/55/5/3 

 برنامهو  مدیریت نایياتو

 ادهخانودر يیزر
26 14 41 

 جهدبو تنظیم نایياتو

 مدیریتو  ادهخانودر

 نآ يهزینهها

16 9 21 

 24 4 21 روابط اريبرقر نایياتو 
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ای هماهنگی الزم با اداره کل آموزش فنی و حرفه ،ضمن تشکیل جلسه های تلفیقی، بایدمندی از این آموزشجهت بهره

 آموزان تشکیل گردد.های اسالمی دانشهای اختصاصی ویژه اعضای انجمناستان صورت پذیرد تا کالس

 توان به موارد زیر اشاره کرد: میآموزشی دوره تخصصی مهارتهای کدبانو، از مزایای 

 شود.برای تمامی شرکت کنندگان صادر می حضور در دوره آموزشیگواهی  ،در پایان دوره آموزشی -5

را به مورد نیاز در زندگی  کاربردی و هایمهارت و آموزشی، اصول اولیه کدبانوگریاین دوره آموزان در دانش -2

 آموزند.  خوبی می

ند جهت می توان ،مهارت فوق باشند 0های آموزشی در هر یک از مند به اتمام دورهعالقهدانش آموزانی که   -7

شرکت و پس از موفقیت در آزمون پایان دوره، آموزشی شغلی آن استاندارد عنوان در  ،مهارت مذکورتکمیل 

های باقی )فقط کافیست در شایستگی فت نمایند و از تسهیالت ویژه آن بهره مند شوند.ادریرا گواهینامه مهارت 

 مانده دوره شرکت کنند.(

ای آموزشگاه های فنی و حرفههای اسالمی در مراکز ثابت دولتی کامالً رایگان و در این دوره برای اعضای انجمن -4

 د.شومی آزاد با دریافت هزینه برگزار

در  خالقيو ا نسانيا سالم

 جامعهو  ادهخانو

 تربیتو  تعلیم نایياتو 

آن در  هجایگاو  ندزفر

 ادهخانو

24 24 48 

4 

بکارگیری 

مهارتهای 

 زندگی

0331-73-115-5 

 4 3 1 برقراری ارتباط موثر 

 بطروا يها رتمها يگیرربكا

 ديفر بین
1 3 4 

 يهاو روش  لصوا يگیرربكا

 مسئله حل
1 3 4 

 3 2 1 يگیر تصمیم

 3 2 1 قخال تفكر ممفهو يگیرربكا

 3 2 1 دينتقاا تفكر يگیرربكا

 4 3 1 تهیجانا مدیریت

 3 2 1 سسترا مدیریت يگیرربكا

 32/55/5/5-5 تندخوان 5

سریع توانایی یادگیری 

 خوانی
1 21 21 

 21 21 1 توانایی یادگیری فن مطالعه

 16 12 4 توانایی تقویت حافظه

 5-113-27-2515 بافت مو 6
 6 4 2 مو قبل از بافت یآماده ساز

 4.1 3 1.1 بافتهای پایه

 11 8 2 بافتهای فانتزی 

 54222 205 622.. جمع 
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 مهارتهای دخترانه اولویت دوم:   

معاونت خواهران دفتر مرکزی با مبنا قراردادن  .شودرا شامل می ی از مهارتهامتنوعوسیع و ای طیف های فنی و حرفهرشته

 ی متناسب با این نقشها، همچنیندر جهت تحقق مأموریتهاهای همسری و مادری، آن نقشو پیرو نقش اصیل دختری 

با در نظر گرفتن نیازها، استعدادها، و ظرفیتهای جسمی 

ارائه شده های مهارت حضور در برخی ازدختران انجمن اسالمی، 

اسالمی دانش های به اعضای انجمن ای رادر سازمان فنی و حرفه

های اسالمی انجمن محترم اعضایکند. مید پیشنهاآموزان 

در شغل  مهارتهای پیشنهادیهر یک از توانند با فراگیری می

زندگی کنند یا در  ماهرانهو  باشند موفقاصیل خانه داری 

 مشارکت ،معاش خانوادهانقالبی و  اسالمی ـجهت اعتالی فرهنگ 

  مؤثر داشته باشند. فعال و

دستیار خوبی برای هر یک از اعضای  ،هر یک از این مهارتها

سنگر انجمن  تا با همیاری یکدیگر بتوانند استانجمن اسالمی 

د و رسالت انقالبی خویش ناسالمی را پویا و با سلیقه اداره کن

 د.نرا به خوبی ادا کن

آزاد )با  ایفنی و حرفههای )رایگان( و آموزشگاه تعدادی از رشته های موجود در هر دو بخش دولتیارائه شامل  این بخش

های سراسر کشور، ها و شهرستانآموزان استانهای اسالمی دانشو مسئولین محترم اتحادیه انجمن است پرداخت هزینه(

 ای اقدام نمایند.آموزان داوطلب به مراکز آموزش فنی و حرفهتوانند نسبت به معرفی دانشمی

دانش آموزانی که در دوره های برای ای کشور، بر اساس تفاهم صورت گرفته با سازمان آموزش فنی و حرفه :نکته مهم

 صادر می گردد.  گواهینامه مهارتی شوند های زیر شرکت می کنند و در آزمونهای پایانی قبول مآموزشی هر یک از مهارت

در موفق به اخذ گواهینامه مهارت  شایسته است مسئولین محترم استانها برای دانش آموزان انجمن اسالمی که در آینده 

جهت آموزش همان به عنوان مربی را آنها فراهم کنند و را ای تسهیالت ویژه ،شوندمیهریک از رشته های پیشنهادی 

که شرایط حضور در مراکز فنی و حرفه ای را ندارند و یا حتی عضو آموزانی و آموزش دانشبکارگیری کنند  ،مهارت

  به ایشان واگذار کنند. را انجمن اسالمی نیستند

 شود به دختران انجمن اسالمیارائه می در مراکز فنی و حرفه ای کشور که )همچون سال گذشته( فراگیری مهارتهای زیر

 گردد:میپیشنهاد 
 

 جدول مهارتهای پیشنهادی اتحادیه انجمن های اسالمی )ویژه دختران(
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 زمان آموزش کد ملی مهارت مهارت ردیف

 برنامه ریزی امور هنری در خانه  .5
 جزو درخانه هنری امور ریزی برنامه
 شامل و باشد می تجسمی هنرهای مشاغل
غذا،  پخت ها مهارت ازقبیل وظایفی

 از پذیرایی دسر، ترشی، شیرینی،
 دوخت و میز، سفره تزیینات مهمان،
 آشپزخانه، سرویس پرده، ، ساده لباس

 پرورش دست، با بافتنی گلدوزی دستی،
 وچیدمان وآراستگی درمنزل وگیاه گل

  باشد می برقی ازلوازم ونگهداری منزل

7-55/52/5/3 

 ساعت 016طول دوره آموزش :

 ساعت 566آموزش نظری :  زمان

 ساعت 151آموزش عملي :  زمان

 ادهخانو رموا یزر برنامهو  مدیر  .5

 كسي ادهخانو رموا یزر برنامهو   مدیر

 با خانه شخصي يهازنیا سساابر كه ستا

و  ديقتصاا یطاشرو  مددرآبه    توجه

تنظیم و از را  خانه رموا يهبرر، فرهنگي

و  تعلیم،  جخرو  خلدر د ازنتو هعهد

 خانه رموا بهدادن  نساماو   سرو  تربیت

 یدآبر

7-51/55/5/3 

 ساعت 561 طول دوره آموزش :

 ساعت 01آموزش نظری :  زمان

 ساعت 515آموزش عملي : زمان

 بکار گیری مهارتهای زندگی  .3

 است زندگی، شایستگي هاي مهارت بكارگیري

 داراي كه فرهنگي و نرم فناوري حوزه از

 همدلی، خودآگاهي، قبیل: از كارهایي

 حل فردي، بین روابط موثر، ارتباط

 تفكر خالق، تفكر گیري، تصمیم مساله،

 استرس مدیریت هیجانات، مدیریت انتقادي،

 .باشد می

0331-73-115-5 
 ساعت 30طول دوره آموزش : 

 ساعت 51زمان آموزش نظری : 

 ساعت 50زمان آموزش عملي : 

 آشپز  .1

 خدمات ي حوزه مشاغل از 2 درجه آشپزي
 و تهیه وظایف كه است اي تغذیه

 به روشهاي پخت ، اولیه مواد نگهداري
 انواع تهیه اولیه، مواد توزین مختلف،
 انواع تهیه ، ها كننده تغلیظ عصاره

 و سوپ انواع تهیه گرم، و سرد هاي سس
 ، سفید )برنج چلو انواع تهیه آش،
 تهیه ،خورش انواع تهیه پلو، و كته

 برخي تهیه ، گوشتيغذاهاي انواع
 كوفته، بادمجان، سنتی )حلیم، غذاهاي

 خمیري، غذاهاي از برخي تهیه كوكو( ،
 كوكتل و كاناپ اردور، و تهیه ساالد

 آماده ، دسر تهیه پوره، و میگو
 و غذا كردن اماده و میز آرایش سازي،

 .دارد عهده به را سرو جهت تزئین آن

7255-06-155-5 
 ساعت 521طول دوره آموزش : 
 ساعت 71زمان آموزش نظری : 

 ساعت 561زمان آموزش عملي : 

 دوزنده لباس بدون الگو  .2

 مشاغل از یکی الگو بدون لباس دوزنده
 شایستگی که است پوشاک صنایع به مربوط
 در وبهداشت ایمنی رعایت قبیل از هایی
 و سرویس ، اندازی راه ، کار محیط

 سازی پیاده ، دوخت های ماشین نگهداری
 ، دامن ،دوخت پارچه برش و دامن طرح

5-111-25-6523 
 ساعت 572طول دوره آموزش : 

 ساعت 57زمان آموزش نظری : 

 ساعت 576زمان آموزش عملي : 
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 برش و پیراهن و بلوز طرح سازی پیاده
 پیاده ، پیراهن و بلوز دوخت ، پارچه
 دوخت ،پارچهبرش  و شلوار طرح سازی
 .گیرد می بر در را شلوار

 طبیعی چرم با کیف دوزنده  .0

 صنایع مشاغل ازطبیعي چرم با كیف دوزنده

 شایستگي شامل كه بوده خف و پوست چرم،

 برش و كیف، انتقال الگو الگوسازي هاي

 و سایر پول هاي كیف دوخت و تكمیل و چرم

 مي كوله و زنانه هايكیف كوچك، هايكیف

 .باشد

 7356ـ 56ـ151ـ5
 ساعت 511 آموزش دوره طول

 ساعت 05  نظری آموزشزمان

ساعت 575  عمل آموزش زمان

نستعلیق  خط شیوه ي به خودكار با خوشنویسي  .7

 سایر مهارتهای خوشنویسی نیز پیشنهاد می گردد.()

 گروه در شغلي خودكار با خوشنویسي

 وظایفي شامل و باشد مي تجسمي هنرهاي

 با تا سازد مي قادر را فرد كه است

 صنف هر و تحصیالت میزان هر و سني هررده

 نوشتاري ي وسیله هر یا خودكار با شغلي

 قلم كه؛ شبیه فونتي و خط هر به روزمره؛

 خلق هنري اثر كند؛ خوشنویسي سنتي هاي

 و تحسین و ببرد لذت خود خط از ؛ كند

 .را برانگیزد دیگران تشویق

5205-36-022-5 
 ساعت 511 آموزش دوره طول

 ساعت 33 نظری آموزش زمان

 ساعت 517 عمل آموزش زمان

  نویسینمایش نامه  .6

نمایشنامه نویس کسی است که بتواند از 

عهده طراحی اولیه نمایش دیالوگ نویسی 

شخصیت پردازی و شخصیت آفرینی تمامی 

تجسمی صحنه برآید و با تکنیک های 

نمایشی آشنا باشد و بتواند از عهده 

 نوشتن نمایشنامه برآید

5-25/55/5/5 
 ساعت 321  آموزش دوره طول

 ساعت 65  نظری آموزش زمان

 ساعت 575 عملي آموزش زمان

 فارسي قالیباف  .5

 به مربوط مشاغل از یكي فارسي قالیباف

 از شایستگیهایي كه است دستي)فرش( صنایع

 محیط در بهداشت و ایمني رعایت قبیل

 ابزار و اولیه مواد سازي آماده كار،

 و ابتدابافي گلیم فارسي، قالیبافي

 نامتقارن، روش به زدن گره قالي، انتهاي

 بافت، هاي مكانیزم بكارگیري دهي، پود

 و نقشه براساس قالي بافت پیچي، شیرازه

 میگیرد. بر در را بافت اولیه عیوب رفع

7-21/30/5/5 
 ساعت  501  آموز دوره طول

 ساعت  01  نظر آموزش زمان

 ساعت 550 عمل آموزش زمان

برای دانش آموزان ) کارورگرافیک مقدماتی  .51

گرافیک پیشرفته نیز، توصیه مستعد، مهارت کارور 

 می شود.(

 حوزه در است شغلي مقدماتي كارورگرافیك

 قبیل از وظایفي شامل كه تجسمي هنرهاي

 به توجه با طرح ساز و ساخت و طراحي

 و تبلیغات ارائه مراكز با و كار بازار

 سازي، آرم گرافیكي، هاي CD نمایشگاه

 در جلدها و تمبر اداري، اوراق طراح

5-05/15/5/5 
 ساعت 515  آموزش دوره طول

ساعت  15  نظری آموزش زمان

 ساعت 517  عملي آموزشزمان
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 .است ارتباط

 تندخوان  .55

تندخوان کسی است که بتواند بر مهارتهای 

سریع خوانی،فن مطالعه، تقویت حافظه 

بکارگیری تکنیک تندخوانی در مدیریت، 

مطالعه با انعطاف، یادگیری عمقی متون 

یادگیری از مطالب شفاهی حدس درس و فنی 

زدن و سنجش سرعت و درک تسلط داشته و از 

عهده پیشگیری از حوادث و انجام کمک های 

 اولیه برآید.

5-32/55/5/5 
 ساعت 567طول دوره آموزش 

 ساعت 32زمان آموزش نظری  

 ساعت 525زمان آموزش عملي  

 بافت مو  .55

بافت مو شایستگي است در حوزه مراقبت و 

كه در آن شخص قادر به انجام  زیبایي

آلودگي زدایي محیطي و بهبود مشاوره و 

پذیرش مشتري ، اماده سازي مو قبل از 

پایه، بافت فانتزي ، ي  بافت ، بافت ها

، بافت با موي اضافه و بافت تركیبي

استفاده از تزئینات بافت مو مي باشد و 

با استانداردهاي آرایشگر موي زنانه در 

 ارتباط است

2515-27-113-5 
 ساعت 567طول دوره آموزش 

 ساعت  56 زمان آموزش نظری 

 ساعت 15  زمان آموزش عملي

)انواع نقاشی، بسته به   نقاشی رنگ و روغن  .53

 آموز پیشنهاد می گردد.(عالقه و استعداد دانش

 مجموعه زیر است شغلي روغن و رنگ نقاش

 قبیل از وظایفي شامل كه تجسميهنرهاي

 با روغن و رنگ نقاشي زمینه، سازي آماده

 .هاست آن تكمیل جهان هايسبك از یكي

5025-63-120-5 
 ساعت 111طول دوره آموزش 

 ساعت 51زمان آموزش نظری  

 ساعت 310زمان آموزش عملي  

 ساعت  56طول دوره آموزش    1درجه  ICDLمهارت های  .51

 ساعت    56   آموزش نظریزمان 

 ساعت   61   آموزش عمليزمان 

 ساعت 35   طول دوره آموزش  2درجه  ICDLمهارت های  .52

 ساعت  55   آموزش نظریزمان 

 ساعت 51   آموزش عمليزمان 

 

 

 

 

 ی مهارتهای انتخابوم: ساولویت   

را از مهارتها دوره های متنوعی  ،ای کشورازمان فنی و حرفهس

با ذائقه ها، توانمندیها و استعدادهای هر فرد تناسب م

و هر بوده کند که منطبق با قوانین سازمان برگزار می

تواند از این میسال به باال(  11)آموز عضو انجمن اسالمی دانش

 دوره ها استفاده و گواهی مهارت انتخابی خود را اخذ کند.

شاید در بین دختران انجمن اسالمی، دانش آموزانی وجود داشته 
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پیشنهادی  از مهارتهای باشند که به هر دلیل به مهارتی غیر

توانند رشته مورد عالقه در این صورت می که مند باشندعالقه

سازمان فنی و حرفه  ارائه شده درمهارتهای  بین از خود را

 .کنندو پیگیری انتخاب  ای کشور

 وها استانای هماهنگی بین ادارات کل آموزش فنی و حرفه باو اتحادیه، نامه سازمان فنی و حرفه ای کشور منطبق با تفاهم

 ها فراهم شده است.امکان استفاده اعضاء از این آموزش ،آموزانهای اسالمی دانشاتحادیه انجمن

آزاد  فنی و حرفه ای هایو آموزشگاه )دولتی(ایهای مختلف در مراکز آموزش فنی و حرفهبسته به وجود رشته ،این مهم

 شود.ائه میهای اسالمی ارموجود در هر شهرستان، به اعضاء انجمن

ها با ای استانفنی و حرفهآموزش ادارات کل  بینریزی برای نحوه استفاده از این ظرفیت، با تشکیل جلسات مشترک برنامه

 .امکان پذیر استآموزان در سطوح استانی و شهرستانی، های اسالمی دانشاتحادیه انجمن

قابل دستیابی  زیر، ای به آدرسسایت سازمان آموزش فنی و حرفهدر ای به تفکیک استانی های فنی و حرفهفایل کلیه رشته

 http://portaltvto.com                   ها(.)بخش سامانه اطالعات استان است

جلساتی را با هدف آشنایی نامه ارسالی ها و شیوهها ضمن مطالعه دقیق رشتهالزم است مسئولین و معاونین محترم استان

  .ثبت نام کنندآموزان داوطلب ای برگزار نموده و از دانشهای فنی و حرفههای اسالمی با مهارتاعضای انجمن

  ـدخترانه  یها ییو مالحظه توانا تهاظرفی حفظ. 5)فعالیتهای اجتماعی دختران سه گانه اصول رعایت شایسته است  تذكر:

به آن اشاره الگوی تعالی  مربوط به مباحثذیل  که( خانواده انیک تیحفظ و تقو. 7ـ ها در ارتباط با نامحرم  میحفظ حر. 2

 .قرار گیرد ،انتخاب صحیح مهارت ها در جهتمبنای مشاوره به دختران انجمن اسالمی و هدایت ایشان  ،شده

 .اجرای تفاهم نامه منعکس نمایند به کمیته راهبریتوافقات خود را به همراه گزارش عملکرد  پیشنهادات وضروری است 

 تاکیدمورد   ir.tvtoanirpcr.wwwجهت کسب اطالعات بیشتر، استفاده از سامانه استاندارد ملی مهارت به آدرس

 باشد.می

 باشد.گواهینامه به عهده متقاضیان فراگیری مهارت می، آزمون و صدور های ثبت نام، مشاورهتذکر: قابل ذکر است هزینه
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