مجله اینترنتی سیماکده

معرفی 10آموزشگاه خیاطی برتر کشور

آموزشگاه های خیاطی برتر ایرانی که در سال  97فعالیت خود را از دیگر آموزشگاهای خیاطی بهتر
انجام داده اند بررسی کرده ایم و نقاط قوت و ضعف آنها را عنوان کرده ایم تا بهترین آموزشگاه خیاطی
را معرفی کنیم.
در ایران مدتی است که بازار آموزشگاه های خیاطی بسیار داغ و پر از هنرجوهای جدید است ،به
همین جهت تصمیم داریم  10آموزگاه خیاطی برتر که سال  97توانستند در صدر باقی بمانند را بر
اساس معیارهای مشخصی تعیین و معرفی کنیم.
در این مطلب آموزشگاه ها بر اساس خالقیت ،نوآوری ،سوابق کاری و  ...مورد ارزیابی قرار میگیرند و
صرفا مالک رتبه بندی نبوده و فقط قصد معرفی این  10آموزشگاه را داریم.
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 -1هنر پارس

آکادمی بین المللی هنر پارس با حضور اساتید مجرب و حرفه ای فضایی کامال تخصصی و رقابتی را
برای عالقمندان ایجاد کرده است .این آموزشگاه به منظور آموزش تخصصی و کاربردی طراحی لباس
ایجاد شده دارای بخش های مختلفی در بحث آموزش را در برمیگیرد .از اموزش طراحی و دوخت و
آموزش طراحی مد تا آموزش کار با نرم افزار های حوضه خیاطی از دوره ها این این آموزشگاه هست
که هر کدام از این بخش ها شامل دوره های متفاوتی هست

آموزش های این آکادمی مطابق با آموزش های روز دنیای طراحی مد و لباس است و هنرجویان را در
بروز شدن هنر و تخصص خود یاری می کند .برپایی نمایشگاه های طراحی لباس و اجرای شو های
زنده لباس از طرح های هنرجویان از برنامه های خاص این آکادمی است.
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مدت زمان دوره آموزشی بستگی به این دارد که هنرجو هفته ای چند جلسه در کالس ها شرکت
کند.کالس ها به صورت نیمه خصوصی و با شهریه عمومی میباشد و تاریخ شروع دوره های آموزشی
به اختیار خود هنرجو بوده و نیازی به انتظار برای تکمیل ظرفیت کالس توسط هنرجو نمیباشد.مدت
زمان دوره آموزشی نامحدود بوده و کالس ها تا پایان آموزش سرفصل ها وسط مدرس و تایید امضای
هنرجو ادامه خواهد داشت  ،همچینین برای هنرجویان کارت پشتیبانی  5ساله صادر میگردد که
میتوانند از تمامی امکانات موسسه پارس به مدت  5سال به صورت رایگان استفاده کنند .ساعت کاری
اکادمی پارس  9الی  21تمام روزهای هفته میباشد ،روزها و ساعات کالس به اختیار هنرجو میباشد و
عزیزان میتوانند با توجه به شرایط خود ساعات و روزهای کالس خود را انتخاب کنند.

برخی از ویژگی های هنر پارس:


نامحدود بودن زمان دوره آموزشی  :زمان دوره= فراگیری کامل تمامی سرفصل های تعیین
شده و تایید آن توسط هنرجو



کالس های نیمه خصوصی با شهریه عمومی = تعداد هنرجویان هر کالس  2الی  ۳نفر میباشد
تا کیفیت آموزش چندین برابر شود و هر یک هنرجویان بتوانند از تجهیزات آموزشی و چرخ
های خیاطی استفاده کنند



دوره های کار با نرم افزار های مربوط به حوضه خیاطی



اهدای گواهینامه های معتبر در پایان دوره به هنرجویان



مدیریت زمان بندی دوره آموزشی = آکادمی پارس تمامی روزهای هفته از ساعت  9الی 19:۳0
دایر می ب اشد.هنرجویان میتوانند هنگام ثبت نام روز ها و ساعات خود را با توجه به شرایط
خود انتخاب نمایند( .مخصوصا دانشجویان ،شاغلین و…)



تضمینی بودن آموزش و برگشت بی قید و شرط شهریه در صورت عدم رضایت هنرجو



اهدای پکیج های کمک آموزشی به هنرجویان (کتاب ،جزوه و…)



آموزش زیر نظر برجسته ترین طراحان و اساتید کشور



کارت هوشمند  5ساله پشتیبانی= هنرجویان میتوانند تا  5سال از کالس های رایگان رفع
اشکال حضوری استفاده نمایند .هنرجویان میتوانند ورکشاپ های آموزشی آکادمی پارس را
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رایگان استفاده نمایند .هنرجویان حتی بعد از دوره میتوانند از تجهیزات آکادمی پارس به
صورت رایگان استفاده کنند.

 -2پورموسی (شادی)

آکادمی طراحی و دوخت پورموسی با دو شعبه در تهران و کرمانشاه با برند (شادی) سابقه  ۳0سال
فعالیت آموزشی را دارا میباشد.که در این سالها مدیریت مجموعه توانسته است بارها موفق به دریافت
گواهینامه مدیر و مربی نمونه شود.این آکادمی و با تخصص در حوضه خیاطی و طراحی و دوخت به
مدیریت خانم پورموسی فعالیت خود را از سال  1۳72وبا اخذ مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و
حرفه ای کشور آغاز نمود .سابقه  ۳0سال تدریس و مدیرت خانم پورموسی در دوره های
خیاطی وطراحی دوخت شامل ژورنال شناسی ،لباس شب و عروس،متد خیاطی مولر،الگوی های ترک،
و… که شرایطی مناسبی را برای یاد گیری هنرجویان فراهم نموده است وسعی بر این دارند که جز
بهترین وبروز ترین اکادمی طراحی ودوخت در سطح کشور باشند.

سطح آموزش در این آموزشگاه پیشرفته بوده و تمام هنرجویان قادر خواهند بود تا مهارت های
دوخت دوز  ،توانایی رسم الگو ،توانایی پیاده کردن مدلهای مختلف روی الگوی اساس  ،توانایی برش
ودوخت مدل های مختلف بدون پرو وبدون ایراد را به خوبی فرا بگیرند.
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از جمله افتخارات این آموزشگاه گرفتن مجوز آموزشگاه برای  ۳0نفر از هنرجویان محترم میباشد.
همچنین کلیه دوره ها در آکادمی طراحی ودوخت پورموسی (شادی) زیر نظر سازمان آموزش فنی و
حرفه ای کشور برگزار میشود وپس از پایان هر دوره با انجام آمتحان نظری و عملی مدرک رسمی
سازمان فنی و حرفه ای برای هنرج.یان صادر میگردد .این مدرک دارای کد بین الملی بوده و قابلیت
ترجمه وارائه در  21کشور دنیا از جمله کانادا و استرالیا را دارد.

خانم پورموسی مدرس صدا وسیما ،جهاد دانشگاهی و مجله کوک را در کارنامه خو دارد.

برخی از ویژگی های پورموسی (شادی):


ارائه مدرک رسمی از سازمان فنی حرفه ای کشور



دارای سابقه درخشان



کسب رتبه یک آموزشگاه های فنی حرفه ای کشور



دریافت گواهی نامه مدیر و مربی نمونه کشور



برگزاری دوره های مختلف (بیش از  15دوره آموزشی )



دارای دو شعبه در تهران و کرمانشاه



برگزاری کالس ها زیر نظر سازمان فنی حرفه ای کشور



ارائه بروز ترین وجدیدترین آموزش مدل ها و طراحی ها لباس



سابقه حظور در برنامه به خانه برمیگردم ومربی مجله کوک

 -۳کلبه هنر

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر به مدیریت خانم مهشید شفیعیان با مجوز رسمی از وزارت کار و رفاه
اجتماعی و پروانه تاسیس از سازمان فنی و حرفه ای کشور  29سال سابقه آموزشی می باشد .طی سال
های متوالی تعداد زیادی ازهنرجویان مبتدی را تعلیم داده و از آنها افراد خالق و مبتکری در حوضه
کاری خود ساخته است.
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آموزشگاه خیاطی کلبه هنر دارنده گواهینامه های مدیریت  -مربیگری و لوح تقدیر از جشنواره الگوهای
برتر میباشد این آموزشگاه نیز با فراهم آوردن محیط مناسب برای هنرجویان خیاطی توانسته هنرجویان
قابل توجهی را تعلیم دهد همچنین با برگزاری دوره های مختلف وارائه مدرک بین المللی کار فعالیت
مناسبی را دارد.

برخی از ویژگی های كلبه هنر:


اعطاى مدارك رسمى از سازمان فنى و حرفه اى كشور به فارغ التحصيالن



(داراى دو كارگاه صنايع پوشاك و صنايع دستى)



آشنايى با جديدترين متدهاى آموزشى دنيا توسط متخصصين و به روز ترين سرفصل هاى
آموزشى و ارائه ژوژمان به اين آكادمى بين المللى



آموزش ورود جشنواره هاى مهارت سازمان فنى و حرفه اى و مسابقات و همايشهاى اين
مجوعه و دريافت جوايز و لوح تقدير و تنديس از اين مركز



آموزش راهكارهاى تبليغاتى و جذب مشترى و درآمد زايى



آموزش نحوه دريافت پروانه و مجوز كسب و كار



آموزش ورود به بازار كار در داخل و خارج از كشور با در دست داشتن مدارك معتبر



برکزاری دوره های مختلف (بیش از  10دوره آموزشی )

 -4هنر مادر
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آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت هنر مادر با سابقه بیش از  10سال تدریس توسط خانم هوشیار
مرادی فعالیت خود را از سال  1۳۸۶و با اخذ مجوز از سازمان فنی حرفه ای کشور آغاز نمود.
کلیه کالس ها در آموزشگاه خیاطی هنر مادر تحت نظر سازمان فنی حرفه ای کشور انجام گرفته و پس
از پایان هر دوره با انجام امتحان های نظری و عملی مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای برای
هنرجویان صادر میشود .این مدرک دارای کد بین المللی بوده و قابلیت ترجمه و ارائه در هر کشوری را
دارد.

سابقه  25سال تدریس خانم مرادی در آموزش و پرورش و گذراندن دوره های تکمیلی خیاطی و
طراحی دوخت شامل ژورنال شناسی ،لباس شب و عروس ،متد خیاطی مولر ،مدل های گره ای ،لباس
های جادویی ،رفع عیوب اندامی و … شرایط مناسبی را برای راه اندازی یک آموزشگاه خیاطی و آموزش
خیاطی به هنرجویان و انتقال صحیح و با حوصله اطالعات فراهم نموده است.

برخی از ویژگی های هنر مادر:


ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای



برگزاری دوره های مختلف (  1۳دوره ی آموزشی )

-5وصال
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آموزشگاه خیاطی وصال فعالیت خود را از سال  1۳72توسط خانم پروین اسالمی بصورت آزاد
اغاز نموده و از آن سال تاکنون هنرجویان زیادی را آموزش داده هست.
این آموزشگاه میتواند تدریس جداگانه و خصوصی به هر هنرجو را ارائه دهد.

آموزشگاه خیاطی وصال در تهران پذیرای عالقه مندان در کلیه رشتههای خیاطی مانند نازکدوز،
ضخیم دوز ،لباس شب ،لباس عروس و غیره میباشد

برخی از ویژگی های وصال:


تدریس جداگانه و خصوصی به هر هنرجو



دریافت مدرک بین المللی فنی و حرفه ای



عدم حذف جلسه در صورت غیبت



کارگاه های رایگان برای ورود به بازار کار

-۶ترمه سرا

آموزشگاه خیاطی ترمه سرا یک آموزشگاه خیاطی هست که دارای گارگاه های خیاطی
متعددی بوده و با سابقه بیش از  15سال و دارای مجوز رسمی از سازمان فنی حرفه ای کشور
میباشد.
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این آموزشگاه خیاطی با تکیه بر دانش و تجربه تیم آموزشی خود کالس های آموزش خیاطی
را به صورت دوره ای برگزار مینماید.
ترمه سرا نیز همانند آموزشگاه های قبلی که معرفی کردیم پس از پایان دوره های آموزشی
برای هنرجویان خود بعد قبولی در امتحان مدرک رسمی از سازمان فنی حرفه ای کشور را ارائه
میدهید.

برخی از ویژگی های ترمه سرا:



ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای



برگزاری کالس ها متعدد( بیش از  ۸دوره)

-7مریم بانو

آموزشگاه طراحی و دوخت (خیاطی) و صنایع دستی مریم بانو توسط خانم مریم باغبانباشی
(معیری) با بیش از  ۳0سال سوابق کاری در حوضه خیاطی فعالیت میکند آموزشگاه مریم
بانو با توجه به سوابقی که در آموزش کلیه رشته های خیاطی ،از مبتدی تا دوره عالی ،داشته
و برای هر دوره مدرک رسمی فنی و حرفه ای ارایه می نماید ،زمینه ای برای هنرجویان فراهم
نموده تابا گذراندن دوره های مختلف ،راههای گوناگونی را برای ایجاد شغل و یا ادامه
تحصیل کسب نمایند.
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این آموزشگاه دارای سالنهای آموزشی مجزا برای دوره های مبتدی و تخصصی با تجهیزات
مکفی در هر سالن بوده به طوری که هر هنرجو به تنهایی میتواند در آموزشگاه به رسم الگو،
طراحی و برش ،دوخت و چرخکاری به صورت عملی بپردازد و کلیه تکنیک های دوخت و
برش را زیر نظر مربیان با تجربه کسب نماید.

برخی از ویژگی های مریم بانو:


ارائه مدرک مهارتی مورد نیاز برای هنرجویان



برگزاری دوره های مختلف ( بیش از 5دوره آموزشی)

-۸ایده

آموزشگاه خیاطی ایده در سال  1۳70با مجوز رسمی سازمان فنی و حرفه ای با مدریت خانم
نوری تاسیس گردید .تا کنون بیش از صدها هنرجو در این آموزشگاه موفق به کسب
گواهینامه رسمی خیاطی در رشته های مختلف از سازمان فنی و حرفه ای شده اند.

آموزشگاه خیاطی ایده با بیش از  25سال سابقه آموزش جزء با سابقه ترین آموزشگاه های
تهران می باشد.در آموزشگاه خیاطی ایده با گذراندن چهار ترم ویژه به طور کامل به خیاطی
مسلط می شوید
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آموزشگاه خیاطی ایده توانسته است افتخاراتی را در روزمه ی چند ساله ی خود گردآوری کند.

برخی از ویژگی های ایده:


ارائه ی مدرک معتبر از فنی حرفه ای



دارنده ی چند لیسانس معتبر اروپایی



برگزاری کالس های آموزشی به صورت منظم

-9تعاون

آموزشگاه خیاطی تعاون فعالیت خود را با اخذ مجوز از سازمان فنی حرفه ای کشور در سال
 1۳7۶آغاز نموده این آموزشگاه توسط خانم زمانی که سابقه چندین ساله را در این حوضه
دارند ومدتی نیز در برنامه به خانه برمیگردم نیز حضور داشته اند اداره میشود.

تعاون نیز همکاری با سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور در زمینه ارزشیابی مواد آزمون را
دارد .و همکاری با سازمان پژوهش برای بررسی کتابهای درسی آموزش و پرورش و همکاری
با آموزش پرورش کشور برای آموزش به مربیان خیاطی تهران را در کارنامه خود دارد

این آموزشگاه دارای دوره های مختلفی بوده که هنرجویان میتوانند برای یاد گیری نسبت به
سلیقه و میل خود در هریک از کالس ها ثبت نام نموده و دوره را به پایان برسانند.
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برخی از ویژگی های تعاون:


سابقه فعالیت موثر در حوضه های مختلف مربوط به خیاطی



دارای دوره های مختلف ( بیش از  1۳دوره آموزشی)



دارای مجوز فعالیت از سازمان فنی حرفه ای کشور

-10

خرقه پوش

آموزشگاه طراحی_دوخت خرقه پوش به مدیریت لیال ضرابی کارشناس لباس و مد از انگلیس
فعالیت خود را به صورت رسمی و با دارا بودن مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
از سال  1۳94شروع کرده است
کار آموزان می توانند پس از اتمام دوره های مذکور
در صورت تمایل اقدام به اخذ دیپلم بین المللی که در سرتا سر دنیا موردتایید می باشد
بنمایند
دوره های آموزشی همگی از ابتدا و اصولی می باشد
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تکنیک های دوختی و به اصطالح لم کوزه گری را از صفر تا صد در این آموزشگاه به شما
آموزش داده خواهد شد.
قدم به قدم از آشنایی با وسایل خیاطی،نحوه کار با چرخ ،نحوه اتوکشی صحیح ،شناخت
پارچه ،الگو سازی،برش ،دوخت ،پرو را مربی و کارآموزان با هم تجربه خواهند کرد.

کارآموزان می توانند شهریه مصوب را به صورت اقساط پرداخت کنند.کالسها نهایتا  7نفره می
باشد و امکان برش و دوخت والگو سازی زیر نظر مربی مهیا می باشد.

برخی از ویژگی های خرقه پوش:


دارای مجوز رسمی از سازمان فنی حرفه ای کشور



شهریه مصوب سازمان برای دوره ها



امکان پرداخت شهریه به صورت اقساط



برگزاری کالس ها حداکثر با  7نفر (ظرفیت پایین وکیفیت باال)



دوره های متنوع (بیش از  10دوره آموزشی)

در نهایت در مجموع این  10آموزشگاه که معرفی کردیم کالس ها و دوره های مختلفی برگزار
میشود که شامل موارد زیر میشود.
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آموزش خیاطی و نازک دوزی



آموزش ضخیم دوزی



آموزش مانتو وشومیز



آموزش دوخت لباس محلسی و شب



آموزش دوخت لباس عروس



آموزش شلوار زنانه



آموزش لباس کودک ونوزاد



آموزش لباس نوزادی



آموزش شلوار مردانه



آموزش کت و شلوار مردانه



الگوساز حجمی



وینتاژو اریگامی
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دوره لباس کشی



دوره نقاشی باتیک  ،نقاشی روی پارچه



دوره تخصصی موالژ



دوره تاپلکس



دوره دراپاژ و دراپینگ



دوره سوزن تنبور



دوره طراحی لباس



دوره های برش کاری



چهل تیکه دوزی



یقه های سه بعدی



دوره نرم افزار های الگو سازی (جیمینی  ،مارالوس)



دوره طراحی کیف و کفش



و….

نتیجه گیری نهایی:
در این مقاله هدف اصلی صرفا معرفی آموزشگاه های فعال و برتر بر اساس معیار های فنی و
کاربردی بود و پس از آن آشنایی هنرجویان واقشار جامعه می تواند مهم تلقی شود و یا به
عنوان ضعف آن آموزشگاه در نظر گرفته بشود.

چیزی که اهمیت بسیار باالیی دارد این است که شاید در ظاهر این موارد کوچک به نظر
برسند اما همین موارد به ظاهر کوچک است که باعث تفاوت های بسیار بزرگ می شود.

نظر شما چیست؟
در نهایت از شما می خواهیم که تجربه خود از این آموزشگاه ها و یا آکادمی های دیگری که
در این مقاله در مورد آنها صحبت نشد را در بخش نظرات با دیگر دوستان خود به اشتراک
بگذارید تا با این کار بتوانیم به یکدیگر در جهت انتخاب صحیح بهترینآموزشگاه خیاطی برای
هنرجویان بعدی کمک کنیم.
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