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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 798128188888888: ايستگي شكد ملي شناسايي آموزش 

 

 : صنایع دستی )دوخت های سنتی(ریزی درسی  اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی ین مدرک تحصیلی آخر نام و نام خانوادگی ردیف

 سال 22 آموزشگاه صنایع دستی مربیو  مدیر کامپیوتر کاردانی سیده کلثوم موسوی 1

 لباسراحی ط هنری 1درجه  ینسرین کاردانی اصفهان 2

آموزشگاه صنایع دستی  مربیو  مدیر

 و هنر

انجمن صنفی  عضو هیئت مدیره

 دوختهای سنتی

 سال 22

 سال 13 نقاش عمران کارشناسی نه کرانامیر بیگ زاده ن 3

 سال 27 کارشناس برنامه ریزی درسی شیمی کارشناسی صدیقه رضاخواه 4

 کارشناسی ارشد منا منتظری هدشی 5
مرمت اشیا فرهنگی و 

 تاریخی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 صنایع دستی
 سال 13

 

 

 

 

 

 

 زش :فرآيند بازنگري استانداردهاي آمو

برگتزار   نايع دستتي)دوخت هتاي ستنتي(   صبا حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  87/2/8931طي جلسه اي كه در تاريخ 

با كد  شغل روبان دوز پیشرفته و استاندارد آموزش 798128188898888با كد  وبان دوز مقدماتيرگرديد استاندارد آموزش شغل 

متورد تاییتد اترار      798128188888888با كد  وبان دوزير ايستگيشاستاندارد بررسي و تحت عنوان  798128188828888

 گرفت . 

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

 از آن موجب پیگرد اانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                                            55619561دورنگار       

                    55619521تلفن           

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   لكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا      هاي مورد نياز براي عم ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي تظار ميهاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر ان اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 ز براي رسيدن ب  يك استاندارد آموزشي. رداقل زمان و جلسات مورد نيا

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  مار  صورت مي رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با
 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك ر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر

 نردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. ر مياي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظا هاي آموزشي و رره   رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي اي از مالومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (شناسي، زيس  ، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارت

 نگرش : 
 باشد.   اي مي الق رره هاي غير هني و اخ اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.
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 :ايستگيشنام استاندارد آموزش 

 يروبان دوز

 :ايستگيشاستاندارد آموزش شرح 

ساازی   آمااده  هاای  کاار شامل های سنتی( است که  صنایع دستی )دوختمربوط به  ایستگی هایشیکی از  یروبان دوز

دوخت برگ و گلبرگ، ساخت گلهای آزاد روبانی، تلفیق دوخت گلها کارگیری مبانی رنگ، دوخت ساقه و شاخه، روبان، ب

ملزوماات  شستشاو و نگهاداری    ،،حیاوان و مناا ر  میوهبا برگ آزاد و گلبرگهای دوختنی، دوخت حروف و آیات، دوخت 

باا مشاایلی از قبیال     ایستگیشاین  در ضمن . می باشد، بازاریابی و فروش محصوالت و بسته بندی شده   دوزی روبان

 در ارتباط است. زدو سرمهو  گلدوز دستی

 :ويژگي هاي كارآموز

 )پايان دوره راهنمايي( اول متوسطهمیزان تحصیالت : پايان دوره حداال 

 توانايي جسمي و ذهني : سالمت كامل جسماني و روانيحداال 

 مهارت هاي پیش نیاز  : ندارد

 :آموزش دوره  طول

 ساعت   828طول دوره آموزش                    :      

 ساعت   23ت زمان آموزش نظري               :       

 ساعت 888ت زمان آموزش عملي                :      

 ت زمان كارورزي                       :         ت    ساعت

  ت زمان پروژه                            :        ت     ساعت

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( :

 %26كتبي :  -

 %56عملي : -

 %88اي : اخالق حرفه -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 سال سابقه کار 2فوق دیپلم صنایع دستی با -

 سال سابقه کار  2فوق دیپلم طراحی و دوخت با -

 سال سابقه کار مرتبط 4ها با  دیپلم کلیه رشته-
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 تعريف دایق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

هاي فانتزي و طبیعي به صورت آزاد، رودوزي و  دوختها و ساخت انواع گل، طرحها،   زي استفاده از بافتروبان دو

 باشد. برجسته مي

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Embroidery ribbon 

 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 گلدوزي دستي -

 دوز سرمه -

 پولک و منجوق دوزمهره هاي تزییني و  -

 

 

 

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

 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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   ايستگيشاستاندارد آموزش 

  ارهاك -

 

 عناوين رديف
 عت آموزشسا

 جمع عملي نظري

 6 3 3  آماده سازی روبان 1

 6 3 3 بکارگیری مبانی رنگ 2

 2 6 3 دوخت ساقه و شاخه 3

 21 18 3 دوخت برگ و گلبرگ 4

 23 20 3 ساخت گلهای آزاد روبانی 5

 24 20 4 تلفیق دوخت گلها با برگ آزاد و گلبرگهای دوختی 6

 18 15 3 دوخت حروف و آیات 7

 24 20 4 و منا ر حیوانات ،دوخت میوه  8

 3 2 1 دهشروبان دوزی ملزومات شستشو و نگهداری  2

 6 4 2 بازاریابی و فروش محصوالت، بسته بندی  10

 828 888 23 جمع ساعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 روبانآماده سازی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 3 6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مداد  دانش :

 صابون خیاطی

، کتاان ، حریر، ساتن)روبانانواع 

 (تیتانیومو  سیمی

ساده، سار ها،ل،   )قیچی انواع 

 (صاف، زیگزاگ

 (دار واع کارگاه )گرد،بیضی، پایهان

 یره کارگاهگ

 چسب حرارتی

چنایال، تاپساتری،   )سوزن انواع 

 (بیدینگ شارپ، کرول و کبرا،

، عماماه ، رنگی ابریشم)نخ انواع 

 ( کاموا، دمسه

 قیطان

 قیچی

 فندک

 کاربن

 پرچم گل

 نوار کاترین

 فندک

 الک یلط گیر

هاای درشات بافات     انواع پارچه

 )ترمه، ساتن، تترون، حریر(

)حریر سااتن، سایمی تیتاانیوم،     ساز نظر جنروبان  انواع -

 (، مخملکتان

   

نواع پارچه زمینه به ویژه ادوزی ) های روبان ویژگی پارچه -

 پارچه درشت بافت(

   

    ت رنگ در روباناویژگی ثب -

  مهارت :

برش سر روبان، سوزاندن،  های پایه) انجام تکنیک دوخت -

 (دوخت مخفی ابتدا و انتهای روبان

   

    اندازی و اجرای طرح ذهنی )با توجه به نوع پارچه( نقش -

    هماهنگی روبان و طرح با زمینه پارچهایجاد  -

 نگرش : 

 ای رعایت اخ،ق حرفه -

 زمان انرژی و،جویی در مواد مصرفی  صرفه -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار -

 (ش استفاده از وسایل حفا ت فردی )روپوا 

 رعایت بهداشت فردی و عمومی هنگام کار-

 محیطی: توجهات زیست

 تفکیک مناسب پسماند و دفع صحیح آنا 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بکارگیری مبانی رنگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 3 6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط طيتوجهات زيست محی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رنگ اکریلیک  دانش :

 موم قل

 پارچه 

)ساتن، حریر، کتان، انواع روبان

 تیتانیوم(و  سیمی

 پالت

 کاربن 

 مداد

 قیچی

 فندک

 الیی چسب

 روپوش

 دستکش

    مکمل و های اصلی، ثانویه رنگمفهوم  -

    چرخه رنگی -

    یلیک و گواشانواع رنگ اکر -

  مهارت : 

    گیری و رنگ زدن با دست( گرفتن قلم مو )قلم -

    های اصلی، ثانویه و مکمل رنگبکارگیری  -

    گواش و اکریلیکبا تونالیته رنگی تهیه  -

    ح،ل رنگبکارگیری  -

    رنگ کردن پارچه و روبان -

    ا خشک کردن

 نگرش : 

 ای ،ق حرفهرعایت اخ -

 ، انرژی و زمان جویی در مواد مصرفی صرفه -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار -

 )روپوش و دستکش( ا استفاده از وسایل حفا ت فردی

 رعایت بهداشت فردی و عمومی هنگام کارا 

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند و دفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت ساقه و شاخه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 6 2 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

حریر، )ساااتن،انااواع روبااان    دانش :

 (خملتیتانیوم، کتان، م

انااواع نااخ )ابریشاام، کاااموا،  

 دمسه، پلی استر(

 قیطان

 فندک

 قیچی

 )ابریااا برجسااته کننااده مواد

 پشم شیشه( ارگانزا، اسفنج،

 الیی چسب

 پارچه 

کبرا،کااارول )ساااوزناناااواع 

 (ق،ب چنایل، بیدینگ،

 نوارکاترین

 کایذ کشی

 سیم 

 چسب حرارتی

 انواع مواد تزیینی 

 مداد

 کاربن

 طرح 

 روپوش

    تقال طرح روی پارچهروش ان -

    شاخه وخط دوزی ،روش دوخت ساقه  -

    برسطح پارچه( )آزاد و روبان بافت با ق،ب وروش  -

  مهارت : 

    انتقال طرح روی پارچه -

    برجسته نمودن زمینه پارچه-

    با روش ساقه دوزی دوخت ساقه و شاخه -

    ان، نخ و قیطانروب ،با ق،بساقه و شاخه  بافت -

    ساقه و شاخه و حجم دادن با ابر و الیاف ساختا 

    ها با سیم، نوار کاترین و کایذکشی ا ساخت ساقه و شاخه

 نگرش :

 ای رعایت اخ،ق حرفه -

 زمان انرژی ومواد مصرفی، در جویی  ا صرفه

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار  -

 استفاده از وسایل حفا ت فردی )روپوش( -

 رعایت بهداشت فردی و عمومی هنگام کار-

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند و دفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت برگ و گلبرگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 18 21 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

، ساااتن، حریاار)روبااان انااواع   دانش :

( کتان، تیتانیوم، مخملی، سیمی

، چنایال ، تاپسترییسوزن)انواع 

 (شارپ کرول

 الیی چسب

 ق،ب

 انواع مواد تزیینی وپرچم گل

 (سر صاف و کج)قیچی انواع 

پلای اساتروهمرنگ    )ناخ انواع 

 (دمسه،قیطان عمامه، ،روبان

 چسب حرارتی

 کاربن 

 مداد

 ندکف

 روپوش

    انواع شکل برگ و گلبرگ -

    دهی روبان روش فرم -

    مفهوم توپربرگ وگلبرگ -

    بافت برگ باق،بنحوه -

  مهارت : 

ز، توپر، پر باز، مورب، سرخسی، نوک تی) وکاسبرگ دوخت برگ -

 زنجیره،تیغ ماهی،جنایی وتک برگ (شنه،لی، سایه رو

   

    ق،ب با توپردوزی گلبرگ وبرگ  -

    دوخت مرکز گل باروش ایستاده،مسطح وحجمی -

 ساانبل،،دوخاات انااواع گل)شقایق،الله،مینا،کوکب،نرگس،مریم-

 شمعدانی(

   

    گل تارعنکبوتی ینچه رز و، انواع رز  دوخت -

 نگرش :

 ای رعایت اخ،ق حرفه -

 زمان، انرژی و جویی در مواد مصرفی  ا صرفه

 ایمنی و بهداشت : 

 اصول ارگونومی هنگام کاررعایت  -

 استفاده از وسایل حفا ت فردی )روپوش( -

 رعایت بهداشت فردی و عمومی هنگام کار-

 توجهات زیست محیطی :

 آن ا تفکیک مناسب پسماند و دفع صحیح
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ساخت گلهای آزاد روبانی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 20 23 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

، ساااتن، حریاار)روبااان انااواع   دانش : 

 (مخملی، کتان، تیتانیوم، سیمی

 های آماده پرچم

 آماده گل تخم

 های آماده شاخه

 سیم گالوانیزه

 یونولیت توپی آماده

 مروارید

 منجوق

 سنگ

 گندمی

 اشک

 قیچی

 نخ 

 نوار کاترین

 کایذکشی

 چسب حرارتی

 فندک

 سوزن 

 مداد

 کاربن

 روپوش

    پر گل پنجهمیشه بهار،بنفشه،رز(مسطح و برجسته)گل آزاد، انواع -

    آزاد جزای مختلف گلا -

  مهارت :

 لاشکا و ال کشی، پیلی، کریشه کردن، فرم دهی، دوال، تک چین -

 ای روبان کنگره

   

و  تیتاانیوم دار، ساخت گلها با روبان ساتن،حریر،سیمی،کتان،طرح-

 مخمل

   

هاا و   ، گلبرگ، کاسبرگ، پرچم، تخام  ینچهاتصال اجزای گل ) -

 (ها قه و شاخهاتصال به سا

   

    ساخت پاپیون و پروانه -

مواد تزئینای )مرواریاد، منجاوق،     زساخت دسته گل با استفاده ا -

هاای   های آماده یونولیت توپی، سیم گالوانیزه، شااخه  پرچم و تخم

 رین، کایذکشی، تور(تآماده، نوار کا

   

 نگرش :

 ای رعایت اخ،ق حرفه -

 زمان، انرژی و مصرفی جویی در مواد  صرفه -

 ایمنی و بهداشت : 

 اصول ارگونومی هنگام کاررعایت  -

 استفاده از وسایل حفا ت فردی )روپوش( -

 رعایت بهداشت فردی و عمومی هنگام کار-

 توجهات زیست محیطی :

 ا تفکیک مناسب پسماند و دفع صحیح آن
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 نوان : ع

 های دوختی تلفیق دوخت گلها با برگ آزاد و گلبرگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 20 24 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

، تیتانیوم،رحری،ساتن)روبانانواع   دانش : 

 (کتانو مخمل،سیمی

 ریدمروا

 منجوق

 سنگ

 اشک

کبااری ، کاارول)سااوزن انااواع 

 (چنایل

 الیی چسب

انواع نخ )ابریشم، کاموا، دمسه، 

 پلی استر(

 قیچی

 چسب جرارتی

 سیم

 کاربن

 مداد

 مادهآمرکز گل 

 کاترین

 نوارکشی

 روپوش

    انواع برگ و گل برگ آزاد -

    های دوختی برگانواع  -

    تلفیق گلبرگهاروش  -

    (کریشه کردن برگ آزاده،لی ودوال،تک ال،رگ)ساخت بروش  -

  مهارت :

    تلفیق دوخت گلبرگهای آزاد با گلبرگهای دوختی روی پارچه -

ها، مرکز گلها، با برگهای باز، برجسته،  تلفیق دوخت گلها، ینچه -

مرواریااد، )از بااا اسااتفاده مسااطح بااا باارگ آزاد و باارگ دوختاای، 

 (پرچمهای آمادهمنجوق،گره فرانسوی، 

   

تلفیق دوخت گلهای طبیعی و فاانتزی باا گلبرگهاای دوختای،      -

گاردان، داوودی، رز، نساترن،    گلبرگهای آزاد، سایه روشن )آفتااب 

 (تار عنکبوتیوکب، نیلوفر، الله، شقایق، مینا و ک

   

    ساخت برگ: تک ال، دوال، ه،لی و کریشه کردن برگ آزاد -

 نگرش :

 ای ت اخ،ق حرفهرعای -

 زمانانرژی و جویی در مواد مصرفی،  صرفه -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار -

 استفاده از وسایل حفا ت فردی )روپوش( -

 رعایت بهداشت فردی و عمومی هنگام کار-

 توجهات زیست محیطی :

 ا تفکیک مناسب پسماند و دفع صحیح آن
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 اندارد آموزش است

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 و آیات دوخت حروف

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 15 18 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  میلی( 5 ا3ابر ورقی )  دانش :

 پشم شیشه

 مقوا

 سترالیاف پلی ا

 پارچه 

 کارگاه 

 سوزن ته گرد

،  بیادینگ،کرول )ساوزن  انواع 

 (کبری ،چنایل

، حریاار، ساااتن)روبااان انااواع 

 (دار طرح

 کاموا

 ، دمسه، زر، پلی استر)نخ انواع 

 (مامهع

 قیچی

 چسب پارچه

 چسب حرارتی

 الک یلط گیر

 روپوش

    مفهوم برجسته کردن حروف -

    روش انتقال طرح روی پارچه -

    مسیر دوخت -

    ه،ل و زاویه ،روش دوخت قسمت های تیز-

  مهارت :

    انتقال طرح روی پارچه -

    حروف )پهن و کوچک(برش ابر  -

    انتخاب مسیر دوخت مناسب -

    اسب با حروفنانتخاب نوع دوخت م -

    ا انتخاب روبان متناسب با حروف

    زاویهل و دوخت قسمت های تیز، ه،ا 

 نگرش :

 ای رعایت اخ،ق حرفه -

 زمان انرژی وجویی در مواد مصرفی،  صرفه -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار -

 استفاده از وسایل حفا ت فردی )روپوش( -

 رعایت بهداشت فردی و عمومی هنگام کار-

 توجهات زیست محیطی :

 سب پسماند و دفع صحیح آنا تفکیک منا
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ات و منا رحیوان ،دوخت میوه 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 20 24 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میلی( 5ا3گانزا )ابر ار  دانش :

 پارچه 

 الیاف پلی استر

 (پایه دار، ساده)کارگاه انواع 

 چهارچوب

 سنجاق زن

، ساااتن، حریاار)روبااان انااواع 

 (دار رح، طسیمی، تیتانیوم

 (چنایل، تاپستری)سوزنانواع 

 الیی چسب

 چسب جرارتی

 قیچی

 فندک

 انواع مواد ومهره های تزیینای 

 ،منجاوق  مرواریاد چوبی، )گوی

 (سنگ ،ملیله

، گ،بتااون، دمسااه)نااخ انااواع 

 (ابریشم

 کاموا

 مداد

 کاربن

 روپوش

 

    ، حیوان و منا رمفهوم برجسته نمودن وفرم دهی میوه -

    دهی حیوانات مفهوم فرم -

    دانه آلبالو وگی،س، تهیه منگوله و حبه انگور نحوه  -

    مفهوم مواد تزیینی-

  مهارت :

    حجم سازی میوه وحیوان -

     گی،س آلبالو، تهیه کردن دانه انگور، -

    تلفیق مواد تزیینی با میوه -

    با روبانتهیه سبد  -

    طبیعت  منا ر و دوختا 

حیوانات)برگشتی پایاه کوتااه، پایاه     ختلفمهای  قسمت ا دوخت

، سااتن  ش،ل مارپیچبلند و بدون پایه، گره فرانسوی، ش،ل پیچ، 

 (شطرنجییه درون بخیه، دوزی، بخ

   

    انواع مواد ومهره های تزیینی بامیوه وحیوانتلفیق ا 

    تهیه منگولها 

 نگرش :

 ای رعایت اخ،ق حرفه -

 زمان انرژی وجویی در مواد مصرفی،  صرفه -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار -

 ردی )روپوش(استفاده از وسایل حفا ت ف -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ات و منا رحیوان ،دوخت میوه 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 ت فردی و عمومی هنگام کاررعایت بهداش-

 

 توجهات زیست محیطی :

 ا تفکیک مناسب پسماند و دفع صحیح آن
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دهشروبان دوزی ملزومات شستشو و نگهداری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 2 3 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط هات زيست محیطيتوج

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 اتوی خشک)گرم و سرد(  دانش :

 میز اتو

 ای، نخی( پارچه )حوله

 میز اتو

 اتوی بخار

 شویندهمواد 

 دستکش

 روپوش

 

 

    ثبات رنگ روبان -

    کیفیت و جنس پارچه -

    آبرفت پارچه -

  مهارت :

مواد  بادر دمای مناسب دوزی شده  ملزومات روبانشستشوی  -

 شوینده م،یم

   

بادون آسایب    لزوماات روباان دوزی شاده   مخشک کاردن   -

 رسیدن به آن

   

    های برجسته و مسطح اتوکشی طرح -

های برجساته و   دوزی شده و طرح نگهداری ملزومات روبانا 

 مسطح

   

 نگرش :

 ای رعایت اخ،ق حرفه -

 زمان انرژی وجویی در مواد مصرفی،  فهصر -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار -

 استفاده از وسایل حفا ت فردی )روپوش( -

 رعایت بهداشت فردی و عمومی هنگام کار-

 توجهات زیست محیطی :

 ا تفکیک مناسب پسماند و دفع صحیح آن
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بازاریابی و فروش محصوالت، بسته بندی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 بروشور  دانش :

 لوله پلیکا

 لوله مقوایی )کارتن(

 در ابعاد مختلفجعبه مقوایی 

 

    مفهوم مدیریت کارگاهی -

    مفهوم تبلیغات  -

    بندی مفهوم بسته -

های ارتبااط مردمای و اجتمااعی )نمایشاگاه و فرصات       ویژگی -

 شغلی(

   

  مهارت :

    مشتریایجاد انگیزه برای  -

    های تبلیغاتی کارگیری روشب -

    بندی کاال و محصول بسته -

    شرکت در نمایشگاه -

    بازاریابی و فروش محصوالتا 

 نگرش :

 ای رعایت اخ،ق حرفه -

 زمان انرژی وجویی در مواد مصرفی،  صرفه -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی هنگام کار -

 رعایت بهداشت فردی و عمومی هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی :

 ب پسماند و دفع صحیح آنا تفکیک مناس
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دایق  نام  رديف

  عدد cm100×70 1 تخته وایت برد 1

  عدد 15 متحرک با ارتفاع قابل تغییر کارآموز صندلی 2

  عدد cm70×50 1 میز نور 3

  دستگاه 1 کیلویی 6پودر خشک  نشانی کپسول آتش 4

  دستگاه 1ازهرکدام خشک)گرم و سرد( و بخار اتو 5

  جعبه 1 سری کامل تجهیزات جعبه کمکهای اولیه 6

  عدد cm200×100 2 آموزمیز کار 7

  دستگاه P4 1 رایانه 8

  عدد 3 پایه دار میز اتو 2

  عدد1 متناسب با رایانه رایانهمیز  10

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  86ک كارگاه به ظرفیت تجهیزات براي ي -

 

 

 

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دایق  نام  رديف

  عدد3هر کدام از کج)دالبر(برش و سر ،ساده نخ چین  قیچی 1

مربع، بیضی، چهارگوش و  کارگاه 2

 دار پایه)چهارچوب(
 دعد3هر کدام از

 

  عدد 15 زیلف گیره 3

  عدد 5 معمولی چین سیم 4

  عدد5ازهرکدام  پ،ستیکی،فلزی  متر 5

  عدد 5 تخم مریی پالت 6

  عدد3هر کدام از  گرد وتخت قلم مو 7

  دستگاه 15 حرارتی چسب 8

  عدد 3 خیاطی رولت 2

 توجه : 

 نفر محاسبه شود.  9ر به ازاء هر ابزا -
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 برگه استاندارد مواد  -  

 توضیحات  تعداد  ني و دایق مشخصات ف نام  رديف

  حلقه4هر کدام از  دار طرحتیتانیوم و  ،ساتن، حریر، سیمی بانور 1

  عدد15هر کدام از ته گردکبری،بیدینگ،کرول چنایل و  سوزن 2

  قرقره5هر کدام از پلی استر،گ،بتون،زر،عمامه نخ 3

  متر3هر کدام از حریر، سیاهدرشت بافت، ترمه،ساتن،تترون،  پارچه 4

  ورق3ازهرکدام  ، پشم شیشه و مقوا متر(میلی5تا3ابرورقی) الیاف برجسته کننده مواد و 5

  شاخه 5ازهرکدام  سبز های آماده(قهوه ای و )شاخهروکش دار،گالوانیزه، سیم 6

  عدد15 ماتیکی چسب 7

  عدد15 سردار فندک 8

  مثقال3ازهرکدام  چشم پرندهگندمی و،اشک،پاگتی،سنگ، جوقنرید، ممروا مهره های تزیینی مواد و 2

  لیتر 1 مایع مواد شوینده 10

  بسته3ازهرکدام  مختلفهای  رنگدر  آماده  پرچم 11

  ورق 3ازهرکدام  در اندازه های مختلف توپی یونولیت 12

  عدد 1 وایت برد تخته پاک کن 13

  عدد2ازهرکدام تلفدر رنگ های مخ ماژیک وایت برد 14

  متر3ازهرکدام بافت دار و بدون بافت الیی چسب 15

  عدد 15 یکبار مصرف دستکش 16

  دست 1 نخی روپوش 17

  حلقه 3 گاترین نوار 18

  حلقه3از هرکدام  در رنگ های مختلف کایذ کشی 12

  عدد3هرکدام از  رنگ اصلی 3 رنگ اکریلیک 20

  برگ A4  15 کایذ 21

  عدد 3 مقوایی)کارتن( ولهل 22

  عدد 1از هر کدام  در ابعاد مختلف جعبه مقوایی 23

  عدد 3 پولیکا لوله 24

  عدد HB 15 مداد 25

  برگ 15از هر کدام  سفید و مشکی کاربن 26

  عدد 15 رنگ سفید روان نویس 27

  عدد 15 دولتی بروشور 28
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 برگه استاندارد مواد  -

 حات توضی تعداد  مشخصات فني و دایق  نام  رديف

  عدد 15 یلطگیر الک 22

  ک،ف1ازهرکدام در رنگ های مختلف ریف  کاموا 30

  ک،ف 1  ریف قیطان 31

 

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . 86مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  -

 

 

 

 

 


