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 ندارد

3103/911/00 

 « مهارت آموزی  امروز، راهی برای اشتغال فردا »

 مدير محترم آموزشگاه صنايع پوشاک
باسالم و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(

 .شرح جدول ذیل جهت اجرا ارسال می گردد به صنايع پوشاکرشته مربوط به حرفه های   0327احتراما , بدینوسیله شهریه مصوب سال        

 کد استاندارد حرفه رديف 
ساعت 

 تئوری

ساعت 

 عملی
 )ريال(شهريه  جمع

 8,700,000 460 321 139 753120510010001 نازک دوز زنانه 1

 8,300,000 445 336 109 753120510200001 ضخیم دوز زنانه 2

 9,800,000 500 373 127 753120510300001 خیاط لباس شب و عروس 3

 2,200,000 108 86 22 91/34/1/3-7 شلوار دوز  * 4

 3,850,000 180 134 46 753120510050001 مانتو دوز 5

 7,900,000 540 427 113 216340510010001 طراح لباس زنانه 6

 2,000,000 100 69 31 91/44/1/1-7 الگو ساز لباس با رایانه  * 7

 4,650,000 410 358 52 753220510020001 الگو ساز لباس به روش حجمی 8

 4,300,000 340 252 88 753220510030001 الگو ساز و برشکار لباس زنانه ) تکدوزی ( 9

 3,500,000 246 202 44 91/43/1/3-7 بچه گانه و دخترانه دوز * 10

 4,000,000 275 178 97 815320510070001 دوزنده لباس بدون الگو 11

 1,500,000 400 300 100 753420510010001 پرده دوز 12

 3,600,000 245 161 84 753120510260001 تریکو دوز 13

 3,700,000 330 212 118 753120510280001 لباس زیر زنانه خیاط 14

 3,650,000 130 105 25 92/21/1/1-7 خیاط لباس های کشی )کار و دانش( 15

 2,200,000 132 104 28 753120510290001 دوزنده پوشاک حمام 16

 2,200,000 135 116 19 753120510030001 دوزنده پیراهن شومیز مردانه ، زنانه،و لباس راحتی 17

 3,000,000 110 66 44 753420510020001 دوزنده لباس مبل 18

 3,650,000 380 276 104 753120510240001 دوزنده لباس ورزشی زنانه 19

 3,650,000 275 207 68 815320510100001 راسته دوز 20

 3,600,000 218 154 64 91/47/1/2-7 روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند  21

 3,600,000 235 160 75 216340510020001 طراح لباس ورزشی زنانه 22

 3,700,000 224 170 54 91/42/1/2-7 کاپشن دوز )کار و دانش( 23

 5,700,000 430 327 103 753120510210001 ضخیم دوز مردانه 24

 6,500,000 430 315 115 753120510230001 نازک دوز مردانه 25
 

 نکات ضروری:

 دریافت هرگونه وجــه اضافی از کارآموزان  تحت هر عنوان اکیداً ممنوع می باشد . :0توجه 

 نام نموده باشند  ثبت03/0/0327: نرخ شهریه های جدید شامل کارآموزانی میباشد که ازتاریخ 9توجه 

 وزشگاه در طول سال الزامی می باشد : نصب این فرم برای اطالع کارآموزان در تابلو اعالنات آم 3توجه 

 . (   نیز به عهده کارآموزان میباشد ,آزمون و هزینه صدورگواهینامهمشاوره)ثبت نام درپورتال,: عالوه بر شهریه، هزینه های  3توجه 
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