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 ريزي درسي، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 731820810000051 : شايستگيآموزش كد ملي شناسايي 

 

 (دوخت های سنتي صنايع دستي ) ريزی درسي  :اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرک تحصیلي  نام خانوادگينام و  رديف

 سال10 مربي صنايع دستي ادبیات کارشناسي نرگس نمديان مجرد 1

 سال10 مربي صنايع دستي ادبیات کارشناسي مريم نمديان مجرد 2

 ادبیات کارشناسي لیال نمديان مجرد 3
آموزشگاه مربي موسس،مدير و 

 صنايع دستي
 سال4

4 
 اردانيکسرين ن

 اصفهاني

معادل  یهنر کيدرجه 

 دکترا
 طراحي لباس

 عيصناآموزشگاه  يو مرب ريمد

  هنر و يدست
 سال22

 کارشناسي ارشد منا منتظری هدشي 5
مرمت اشیاء فرهنگي و 

 تاريخي

دبیر کارگروه برنامه ريزی درسي 

 (صنايع دستي )دوخت های سنتي
 سال13

 

 

 

 

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            66583658دورنگار       

              66583628تلفن           

 irantvto.ir@rpcآدرس الكترونیكي : 

 

 

 

 

ادي و اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مكلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir


 2 

 

 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 
 اي نيز گفته ستاندارد حرفهط كار را گويند در بعضي از موارد اهاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيها و توانمنديمشخصات شايستگي

 .شودمي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل. ي يادگيري براي رسيدن به شايستگينقشه

 نام يك شغل :  
 شود. ق ميرود اطالهاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مياي از وظايف و توانمنديبه مجموعه

 شرح شغل : 
هرا، ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگرر در يرك حروزه شرغلي، مسر و ي اي شامل مهمبيانيه

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي. حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود. هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار ميها و تواناييحداقل شايستگي

 كارورزي:
رد و ضرورت دارد گيكارورزي صرفا در مشاغلي اس  كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماك  صورت مي

 د در محل آموزش به صورت ت وريرككه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي كه فر
 گردد.(آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميبا استفاده از عكس مي

 :  ارزشيابي
اي كتبي عملي و اخالق حرفره، عمليبخش  ه، كه شامل سآوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خيرفرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان : صالحيت حرفه
 رود.اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميهاي آموزشي و حرفهحداقل توانمندي

 ي : شايستگ
 ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد. توانايي انجام كار در محيط

 دانش : 
، رياضريتوانرد شرامل علروم هايه)كه مي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايياي از معلومات نظري و توانمنديحداقل مجموعه

 و زبان فني باشد.  ، تكنو وژي(، زيس  شناسي، شيميفيزيك

 مهارت : 
 شود. هاي عملي ارجاع ميحداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي. معموالً به مهارت

 نگرش : 
 اشد.  باي ميهاي غير فني و اخالق حرفهاي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز اس  و شامل مهارتمجموعه

 ايمني : 
 شود.مواردي اس  كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي

 توجهات زيست محيطي :

 مالحظاتي اس  كه در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيس  وارد گردد.
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 شايستگي: استاندارد آموزش نام 

 قالب تنبور یني بائدوخت تز

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

ه آمادامل ست که شاتنبور يکي از شايستگي های مربوط به صنايع دستي )دوخت های سنتي( قالب  یني بائدوخت تز

م دوخت ملیله انجاور، ب تنبسازی ابزار و مواد تنبوردوزی، نقش اندازی روی پارچه، انجام دوخت پولک و منجوق با قال

جسته ، اده و برسواع موتیف تنبور، دوخت ان با قالبدوخت گل های تزئیني ، گندمي و مرواريد با قالب تنبور ، شکسته 

 با وخته شدهدحصوالت مبسته بندی، بازاريابي و فروش قالب تنبور و  ابشستشو و نگهداری از ملزومات دوخته شده 

لباس  زئین کارتزنده و قبیل خیاط لباس شب و عروس و دو ضمن اين شايستگي با مشاغلي از مي باشد. در قالب تنبور

 در ارتباط است.

 : وروديهاي كارآموز ويژگي

 )پايان دوره راهنمايي(متوسطهاول پايان دوره حداقل میزان تحصیالت : 

  ذهنيي و مل جسمسالمت كا:  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 ندارد : نیازهاي پیشمهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت110  :             طول دوره آموزش

 ساعت  28:           وزش نظريـ زمان آم

 ساعت 82   :          ليـ زمان آموزش عم

 ساعت   -      كارورزي          :    زمان ـ 

  ساعت  -         ـ زمان پروژه            :   

 بندي ارزشیابي) به درصد ( بودجه

 %25كتبي :  -

 %65عملي : -

 %10اي :اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهصالحیت

 سال سابقه کارمرتبط 2فوق ديپلم صنايع دستي با -

  سال سابقه کار مرتبط 4ديپلم با-
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 صطالحي( :تعريف دقیق استاندارد)ا ٭

ع انوا روي را بر تزئیناتتوان  دوختي است كه توسط قالب هاي مخصوص مي با قالب تنبورتزيیني دوخت 

 انجام داد.پارچه 

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Stitching With Tanbor HookDecorative   -  

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد : ترين استانداردها و رشتهمهم ٭

 پولک و منجوق دوزو  مهره هاي تزيیني-

 دوزنده و تزيین كار لباس -

                

 

 

 

 شناسي و سطح سختي كار :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب ٭

 ...طبق سند و مرجع ...................................           الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

 ..............طبق سند و مرجع ........................                     ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت  

 ......طبق سند و مرجع ..................................              ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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 شايستگي استاندارد آموزش 

 كارها  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 5 2 3 تنبوردوزی مواد و ازی ابزارآماده س 1

 7 5 2 پارچه  نقش اندازی روی  2

 30 24 6 با قالب تنبورمنجوق  پولک و انجام دوخت 3

 20 15 5 با قالب تنبور ديمروار و يگندم شکسته، لهیانجام دوخت مل 4

 19 14 5 تنبور با قالب ينيیتز یها گل دوخت 5

 18 15 3 برجسته انواع موتیف ساده و دوخت 6

 5 3 2 از ملزومات دوخته شده با قالب تنبور یشستشو و نگهدار 7

 6 4 2 محصوالت دوخته شده با قالب تنبوروفروش  يابيبازار،  یبسته بند 8

 110 82 28 جمع ساعات
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  استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان :

 يابزاروموادتنبوردوز يآماده ساز

 ن آموزشزما

 جمع عملي نظری 

3 2 5 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

ظريالف ) نبالورانواع قالالب ت-  دانش :

 ( ماهک دارو  ساده

 و پايالاله دارانالالواع کارگالالاه )-

 بدون پايه(

 رچه(قیچي )برش پا-

 نخ چین -

 کساده بافت نازپارچه  -

 نخ )ابريشمي مصنوعي انواع-

 گالبتون( و

 دفتريادداشت -

 خودکار -

 مداد -

 کاغذ -

 ،منجالالالوق انالالالواع پولالالالک،-

 کريسالالتال ومهالالره  مرواريالالد،

 گندمي

 روپوش-

    مفهوم قالب يا سوزن تنبور -

    ماهک دار( و)ظريف ساده  انواع  قالب تنبور -

 يضبی ،گرد  یها شکل در هيپا دار و بدون هيانواع کارگاه )پا-

 ( لمستطی و

   

    سرکج ( يچقی و اترک ،برش يچیانواع ابزار برش ) ق-

    ن(گالبتو نخ و يمصنوع شميانواع نخ )ابر-

مرواريالد، مهالره  منجالوق، یني)پولالک ،انواع مهره های تزي -

 گندمي( وکريستال 

   

    ده بافت(ه ساپارچ ارگانزا  و ،رير )ح انواع پارچه -

  مهارت :

    آماده سازی قالب تنبور -

    ینبوردوزتانتخاب پارچه مناسب  -

    استفاده ازقالب تنبورمتناسب با نوع مهره  -

 نگرش :

 یاخالق حرفه ا تيرعا -

 و زمان ی،انرژ يدرمواد مصرف ييصرفه جو -
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  استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 :عنوان 

 يابزاروموادتنبوردوز يآماده ساز

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ايمني و بهداشت : 

 هنگام کار گونوميار رعايت اصول-

 )روپوش(یفرد يحفاظت لياستفاده ازوسا -

 کار نگامه يوعموم یبهداشت فرد تيعار -

 

 توجهات زيست محیطي :

 پسماند حیدفع صح -
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  استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزشبرگه  -

  عنوان :

 نقش اندازي روي پارچه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

2 5 7 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ، تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 زنوریم-  دانش :

 مداد-

 مداد صابوني-

 خودکار-

 مخصوص پارچه سينون روا-

  کاغذ-

 طرحانواع -

 کاربن-

 سوزن کرول-

 نخ کوک-

 پونز-

 روپوش-

    ي(سنتي ، اسلیمي ، ختايي و نقوش تزيین(انواع طرح  -

    ير کشکاد لبه پارچه و ،طرح  نیمفهوم فاصله ب -

    (میرمستقیوغ میپارچه )مستق یرو یروش طرح انداز-

    نحوه به کارگاه کشیدن پارچه  -

  مهارت :

    انتخاب طرح با توجه به روش دوخت و جنس پارچه -

    انتخاب پارچه با توجه به نوع طرح- 

    (کوک شلونور زبن،می،کارمیمستق)پارچه یروانتقال طرح بر -

    يکادر کش یاجرا -

    پارچه درکارگاه   یآماده ساز –

  نگرش :

 یاخالق حرفه ا تيرعا -

 و زمان ی،انرژ يدرمواد مصرف ييصرفه جو -

 ايمني و بهداشت : 

 هنگام کار گونوميار رعايت اصول-

 )روپوش(یفرد يحفاظت ليوسا استفاده از -

 کار نگامه يوعموم یبهداشت فرد تيرعا -

 ات زيست محیطي :توجه

 آن حیمناسب پسماندودفع صح کیتفک -
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  استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان : 

 منجوق با قالب تنبور انجام دوخت پولک و

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

6 24 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 في و منابع آموزشيمصر

خصوص مقالب تنبور -  دانش :

ماهک ساده و ظريف )دوخت 

 (دار

 ارگاه )پايه داروبدون پايه(ک-

 قیچي -

 نخ چین-

 پارچه حرير-

 نخ ابريشمي  -

 نخ گالبتون-

 دفتر يادداشت-

 خودکار-

 مداد-

  کاغذ-

 منجوق  و انواع پولک-

 روپوش-

    دوخت های پايه باقالب تنبور تفاوت -

    سوزن معمولي و قالب تنبور تفاوت دوخت با– 

، کوتاه ندان موشي د، )قالب دوزی ساده  هيانواع دوخت پا-

 و بلند(

   

    (بشقابي تخت و ) پولک انواع-

    لس دوزی و پرسي دوزیمفهوم اصطالح ف-

    الب تنبورنحوه دوخت پولک با ق-

    متالیک(و )شیشه ای منجوق  انواع-

    قالب تنبور نحوه دوخت منجوق با-

  مهارت :

، کوتاه ندان موشي د، )قالب دوزی ساده  هيانجام دوخت پا-

 و بلند(
   

،ايسالالتاده )سالالاده ، برجستهردوخالالت پولالالک بالالا قالالالب تنبو -

 (ودوخت نخ رو
   

ی، دوز خطالي، ی)داناله دوزبا قالالب تنبور دوخت منجوق -

 (ت دوزی و برجسته دوزیتوپر دوزی، برگ دوزی، بس
   

 نگرش :

 یاخالق حرفه ا تيرعا -

 و زمان ی،انرژ يدرمواد مصرف ييصرفه جو -
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  استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان : 

 منجوق با قالب تنبور انجام دوخت پولک و

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط ست محیطيتوجهات زي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ايمني و بهداشت : 

 هنگام کار گونوميار رعايت اصول-

 )روپوش(یفرد يحفاظت لياستفاده ازوسا -

 کار نگامه يوعموم یبهداشت فرد تيرعا -

 

 توجهات زيست محیطي :

 آن حیدفع صح و مناسب پسماند کیتفک -
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  استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزشبرگه -

انجام دوخـت ملیلـه شكسـته ، گنـدمي و عنوان : 

 مرواريد باقالب تنبور

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

5 15 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

نبور )ظريف و قالب ت-  دانش :

 ماهک (

 ارگاه )پايه داروبدون پايه(ک-

 قیچي -

 نخ چین-

 افتپارچه ساده ب-

 پارچه حرير-

 پارچه کريستال-

 پارچه تور-

 نخ ابريشمي  -

 نخ گالبتون -

 بندگندمي -

 بند مرواريد -

 ملیله شکسته -

 دفتر يادداشت-

 خودکار-

 روپوش-

    مهره های تزيیني  مواد و انواع -

    منجوق  اوت ملیله شکسته وتف– 

    بند گندمي -

    بند مرواريد -

    بور، مرواريد با قالب تنندمي گ، نحوه دوخت ملیله شکسته -

  مهارت :

    با قالب تنبور دوخت ملیله شکسته-

    وردوخت گندمي با قالب تنب-

    تنبور دوخت مرواريد با قالب-

 نگرش :

 یق حرفه ااخال تيرعا -

 و زمان ی،انرژ يمواد مصرف در ييصرفه جو -

 ايمني و بهداشت : 

 هنگام کار گونوميار رعايت اصول-

 )روپوش( یفرد يحفاظت لياستفاده ازوسا -

 کار امنگه يعموم و یبهداشت فرد تيرعا -

 توجهات زيست محیطي :

 آن حیمناسب پسماندودفع صح کیتفک -

 



 12 

  استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان : 

 با قالب تنبوردوخت گلهاي تزيیني 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

5 14 19 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 پارچه کريستال-  دانش :

 ريپارچه حر -

 ن پايه(پايه داروبدوکارگاه )-

 قیچي -

 پودرژالتین-

 زانفیکس-

 هويه-

 پايه هويه-

 دفتريادداشت-

 خودکار-

 مداد-

 کاغذ -

 فندک-

ر عالالالرا هالالالای روبالالالان د-

 مختلف

 شالالالار ، )کالالالرول،سالالوزن -

 بیدينگ(

 روپوش - 

    های تزيیني  انواع گل -

های آمالاده شالده  نحوه ايجاد زمینه مناسب جهت نصب گل-

 روی پارچه 

   

    ارمواد آه -

    تنبور های تزيیني روی پارچه نحوه دوخت گل-

  مهارت :

    های تزيیني با پارچه تهیه گل-

    الب تنبورقدوخت با آهارزدن پارچه برای  -

     های آهاردارهای تزيیني روی پارچه  دوخت گل-

 نگرش :

 یاخالق حرفه ا تيرعا -

 مانو ز ی،انرژ يدرمواد مصرف ييصرفه جو -

 ايمني و بهداشت : 

 هنگام کار گونومياررعايت اصول  -

 )روپوش(یفرد يحفاظت لياستفاده ازوسا -

 کار نگامه يوعموم یبهداشت فرد تيرعا -

 توجهات زيست محیطي :

 آن حیمناسب پسماندودفع صح کیتفک -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 وبرجستهانواع موتیف ساده  دوخت

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

3 15 18 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

بالالور مخصالالوص قالالالب تن-  دانش :

ماهک و  ساده ظريف)دوخت 

 (دار

 (پايه داروبدون پايه)کارگاه -

 ه قیچي برش پارچ-

 نخ چین-

 پارچه حرير-

 ده بافت نازکپارچه سا-

 نخ ابريشمي -

 نخ گالبتون-

 دفتريادداشت-

 خودکار-

 مداد-

 کاغذ -

 مهره های تزيیني و مواد-

 پارچه نمدی-

 چسب پارچه-

 زانفیکس-

 التانواع يراق آ-

 ر  و بیدينگ(سوزن )شا-

 روپوش-

    یف تمفهوم مو -

    تنبور قالببا  فینحوه دوخت موت-

 ،اهالال رندهپ،هندسالالي اشالالکال،بتالاله جقه)یکاربرد فیالالموت -

 (حروفو وهمی،  پروانه ، سنجاقک

   

    برجسته  ويژگي موتیف ساده و -

    وبستن پشت کار کردن نحوه برجسته-

    از پارچه فیموت ینحوه جداساز-

    الت به موتیفنحوه اتصال يراق آ-

  مهارت :

    ارچه ودوختانتخاب موتیف متناسب بانوع پ -

    تنبور قالب دوخت موتیف با-

    جداسازی موتیف ازپارچه-

    وبستن پشت کار کردن برجسته -

    اتصال يراق آالت به موتیف  -

 نگرش :

 یاخالق حرفه ا تيرعا -

 و زمان ی،انرژ يدرمواد مصرف ييصرفه جو -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 ان : عنو

 دوخت انواع موتیف ساده وبرجسته

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ايمني و بهداشت : 

 هنگام کار گونومياررعايت اصول  -

 ش()روپو یفرد يحفاظت ليوسا استفاده از -

 کار نگامه يعموم و یبهداشت فرد تيرعا -

 

 توجهات زيست محیطي :

 آن حیمناسب پسماندودفع صح کیتفک -
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  استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزشبرگه -

با  شستشو و نگهداري از ملزومات دوخته شدهعنوان:

 قالب تنبور

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

2 3 5 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ، دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 موادشوينده-  دانش :

 پارچه-

 دستکش-

 روپوش-

    روش شستشو و خشک کردن  -

    قالب تنبور ابنگهداری از پارچه های دوخته شده  روش -

  مهارت :

    قالب تنبور ابته شده شستشوی پارچه های دوخ -

    قالب تنبور ابدوخته شده خشک کردن پارچه های  -

    قالب تنبور ابدوخته شده  یپارچه هانگهداری -

 نگرش :

 یاخالق حرفه ا تيرعا -

 و زمان ی،انرژ يدرمواد مصرف ييصرفه جو -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايمني و بهداشت : 

 ام کارهنگ گونومياررعايت اصول  -

 )روپوش(یفرد يحفاظت لياستفاده ازوسا -

 کار نگامه يوعموم یبهداشت فرد تيرعا -

 توجهات زيست محیطي :

 آن حیمناسب پسماندودفع صح کیتفک -
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  استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان:

محصوالت دوخته وفروش بازاريابي ، بسته بندي 

 شده با قالب تنبور

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 4 6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 بروشور-  دانش :

 فوم-

 وايي درابعادمختلفجعبه مق-
    مفهوم مديريت کارگاهي -

    مفهوم تبلیغات -

    بسته بندی مفهوم -

وفرصالت  ی ارتبالاط مردمالي واجتمالاعي )نمايشالگاهويژگي ها-

 شغلي(

   

  مهارت :

    ايجاد انگیزه برای مشتری  -

    بلیغاتي به کارگیری روش های ت -

    بسته بندی کاال ومحصول -

 شرکت درنمايشگاه ها  برنامه ريزی جهت-

 بازاريابي و فروش محصوالت-

   

 نگرش :

 یاخالق حرفه ا تيرعا -

 و زمان ی،انرژ يدرمواد مصرف ييصرفه جو -

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايمني و بهداشت : 

 هنگام کار گونومياررعايت اصول  -

 )روپوش(یفرد يحفاظت لياستفاده ازوسا -

 کار نگامه يوعموم یبهداشت فرد تيرعا -
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  استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان:

ت دوخته بسته بندي ، بازاريابي وفروش محصوال

 شده با قالب تنبور

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 توجهات زيست محیطي :

 آن حیمناسب پسماندودفع صح کیتفک -
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  برگه استاندارد تجهیزات -    

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عددCm200*100 3 کار زیم 1

  عدد15 ارتفاع قابل تغییر متحرک با کارآموز يصندل 2

  دستگاه1 کیلويي6 پودرخشک کپسول آتش نشاني 3

  عددCm70*50 1 میزنور 4

  عددCm100*70 1 بورد تيوا تخته 5

  عدد1 چوبي يا فلزی مربيمیز  6

  جعبه1 سری کامل تجهیزات هیاول یکمکها جعبه 7

  دستگاه1 باتمام متعلقات رايانه 9

  عدد1 چرمي )چرخ داروگردان( صندلي مربي 10

  عدد1 بارايانهمتناسب  میزرايانه 11

 

 توجه : 

 ر گرفته شود. نفر در نظ 15تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  -

 

 

 

  ار برگه استاندارد ابز -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد15 وات80 هيهو هيپاو  هيهو 1

  عدد15از هر کدام  پايه دار و بدون پايه کارگاه  2

  عدد15از هر کدام  سرکج و  مخصوص برش يچیق 3

  عدد15 فلزی نخ چین 4

  عدد5 فلزی خط کش 5

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -
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 د مواد برگه استاندار -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد15ازهرکدام  ماهک دار ظريف ساده و تنبور قالب 1

  متر3ازهرکدام  و کريستال حرير ،ساده بافت نمد،  پارچه 2

  مثقال3ازهرکدام  بشقابي و تخت لکپو 3

  مثقال3ازهرکدام  شکسته و گرد منجوق 4

  بند 3  3شماره گندمي 5

  مثقال3ازهرکدام  شکسته و کامل ملیله 6

  بند5از هرکدام  1،2،3زيسا مرواريد 7

  برگ15ازهرکدام  زرددویسف کاربن  8

  برگA4 30 کاغذ  9

  بسته1هرکدام از نگيدیشار  وب، کرول  سوزن 10

  عدد15ازهرکدام  پر، خز،برگهای فلزی و منگوله  يراق آالت 11

  متر1 متری کسیزانف 12

  عددHB 15  مداد 13

  عدد1 وايت برد تخته پاک کن 14

  قرقره1ازهرکدام   و ابريشمي دررنگ های مختلفگالبتون  نخ 15

  کالف1 کوک نخ 16

  عدد2 وايت برد ماژيک   17

  عدد15ازهرکدام  آبي ومشکي ودکارخ 18

  بسته5 فلزی پونز 19

  عدد15ازهرکدام صابوني )زرد،سفید،قرمز( مداد 20

  عدد15 کوچک دفتر ياداشت 21

  حلقه15از هرکدام سانت2در عرا های نیم سانت ،يک سانت و  روبان 22

  عدد3 آبي روان نويس 23

  عدد15 کوچک فندک 24

  یم کیلون پودری ژالتین 25
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 د مواد برگه استاندار -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  لیتر1 مايع موادشوينده 26

  عدد 15 بار مصرفيک دستکش 27

  دست1 نخي روپوش 28

  عدد15 دو لتي بروشور 29

  ددع1از هر کدام  درابعاد مختلف جعبه مقوايي 30

  متر1 ساده فوم 31

  عدد15 مخصوص پارچه چسب 32

 

 توجه : 

 نفر محاسبه شود. 15مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  -

 

 

 


