
 

 

 

 بسمه تعالي

 آموزشمعاونت 

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 

 

  شغلآموزش استاندارد 
 

 

 

 شغل آموزش عنوان 

 تزییني دوزنوار 

 

 گروه شغلي      
 صنایع دستي ) دوخت هاي سنتي (

 

 

 شغل آموزش كد ملي 

 

 

 

 5/2/1395 تاریخ تدوین استاندارد :

 

1-035-81-7318 
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :
 7318-81-035-1:  شغل آموزش كد ملي شناسایي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شماليخیابان آزادي   ،تهران 

97 

 66941250تلفن                                                             -دورنگار       

 Daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 

 

 

 : نتي (صنايع دستي ) دوخت هاي ساعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته 

 علي موسوي مدير كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 رامک فرح آبادي معاون برنامه ريزي درسي دفتر طرح و برنامه هاي درسي  

 صنايع دستي ) دوخت هاي سنتي (صديقه رضاخواه رييس گروه برنامه ريزي درسي 

 نسرين كارداني اصفهاني هنرمند دوخت هاي سنتي

 وزش فني و حرفه اي استان اصفهانابوطالب جاللي مدير كل آم

 

 

  :همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل حوزه هاي حرفه اي و تخصصي 

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان -

-  

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

- 

- 
 

كلیه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي   

 بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است . كشور
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   شایستگي    شغلآموزش تهیه كنندگان استاندارد 

 نام و نام خانوادگي 
آخرین مدرك 

 تحصیلي 
 شغل و سمت  رشته تحصیلي

كار  سابقه

 مرتبط
 ایمیل تلفن و، آدرس  

1 
نسرین کاردانی 

 اصفهانی
 طراحی لباس فوق دیپلم

 مربیو  مدیر
 -موسس آموزشگاه

عضو هیئت انجمن صنفی 
 و..

 سال18

 تلفن ثابت :
2282638-0311 

 تلفن همراه :
09132255224 

 ایمیل :
info@kardani-homa.com 

 1(پ54کوی خشوعی)-آدرس : خ احمداباد
 ه همااموزشگا

 حسابداری لیسانس زهرا کوشایی فرد 2

 مدیر و مربی آموزشگاه

استاد دانشگاه الزهرا و 

شهید بهشتی و طراحی مد 

 کشور دبی

32 

 تلفن ثابت :

 09123030556تلفن همراه : 

ایمیل : 

zkoshaeifard@yahoo.com 

 

 شهین پزشکی 3
هنری  1درجه 

 معادل دکترا

دوخت های 

 سنتی

تی مربی دوخت های سن

 سازمان میزاث فرهنگی
 09128663155تلفن همراه :  سال21

 09125628415تلفن همراه :  سال 30 هنرمند دوخت های سنتی طراحی دوخت دیپلم فاطمه یعقوبی 4

 شیمی لیسانس صدیقه رضاخواه 5
رییس گروه برنامه ریزی 

 صنایع دستی و هنر درسی
 سال 24

 66569900 تلفن ثابت :

 تلفن همراه :
 میل :ای

 آدرس :
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد ا    
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشا

 نام يک شغل :  
 با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئوليت هاا ،  بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، 

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن با يك استاندارد آموزشي . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 ك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود . رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از ي

 كارورزي:
كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    

د در محال آماوزش باا صاورت     آموزش يك شايستگي كا هردارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود.)مانند 
 با است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.( تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    اشاامل سا   ، كاهرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  ررها

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شايستگي : 
 دارد . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون با طور موثر و كارا برابر استان

 دانش : 
، رياوي كا مي تواند شامل علوم پايا ) رداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد .  (، زيست شناسي، شيمي هيفيك 

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

 نگرش : 
 مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و اخالق ررها اي مي باشد .  

 ايمني : 
 دث و خطرات در محيط كار مي شود .مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روا

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 تزئیني نواردوز

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

 فنون سوزن بکارگیری شایستگی هاشامل  صنایع دستی ) دوخت های سنتی ( وشغلی است در گروه  تزیینیدوز نوار

نواردوزی به سبک ملیله  ، نواردوزی به سبک سنتی  ، ربان دوزی تزیینی نوار و هنر رهای کاربردی د دوخت ، ها دوزی

 ابزار ، مواد و ربان با مهره ترکیبی نوار و تکنیک های تلفیقی ، نوار مغزی تزیینی اریب و انجام تهیه نوار ،کاغذی 

 می باشد . یینیربان دوزی تز نگهداری ملزومات نوار و شستشو و ، مدیریت کارگاهی ، تزیینی

 : وروديویژگي هاي كارآموز 

 پایان دوره متوسطه اول ) پایان دوره راهنمایي (میزان تحصیالت : حداقل 

 سالمت كامل جسماني و رواني : و ذهني توانایي جسميحداقل 

 ندارد : مهارت هاي پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

 اعتس    74 :  طول دوره آموزش    

 ساعت   12:   ش نظريی زمان آموز

 ساعت    62  : ی زمان آموزش عملي

 ساعت        :          كارورزيزمان ی 

  ساعت      :             ی زمان پروژه   

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 %25:  كتبي -

 %65عملي : -

 %10اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

ساال   5 سال سابقه کار سایر دیپلم هاا باا   3با  طراحی دوخت و ، دیپلم صنایع دستی و سال سابقه کار 2فوق دیپلم  با 

 سابقه کار
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 تعریف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

هاي متفاوت  شكل در انواع الیاف عرض دارهاي هنري بوده كه با  از جمله دوخت تزیینيربان هاي  و دوخت نوار هنر

 .بل اجرامي باشدقا

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

 

 

 

 

 مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :  ٭

 سوزن دوزي سنتي-

 سوزن دوزي خاص مناطق-

 ربان دوزي -

 نقاشي روي پارچه-

 

 

 

 

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

 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 زیان آور  

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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                   شغل آموزش استاندارد 

 كارها  -

 عناوین ردیف

 ها دوزی فنون سوزن بکارگیری 1

 زیینیربان دوزی ت نوار و هنر کاربردی درهای  دوخت 2

 نواردوزی به سبک سنتی  3

 نواردوزی به سبک ملیله کاغذی   4

 نوار مغزی تزیینی اریب و انجام تهیه نوار 5

 تزیینی ابزار ، مواد و ربان با مهره ترکیبی نوار و تکنیک های تلفیقی 6

 ربان دوزی تزیینی نگهداری ملزومات نوار و شستشو و 7

 و بازاریابی  بسته بندی ، مدیریت کارگاهی 8
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 اندارد آموزش است

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 دوزي   فنون سوزنبكارگیري 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 6 9 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني
 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تکه پارچه ساده اموزشی-    دانش :

 سوزن چنایل،کرول وشارپ -

 نخ عمامه،کاموا -

 قیچی نخ چین-

 سوزن مخمل دوزی-

 9قالب شماره -

 18یا 21کارگاه گرد -

 دفتریادداشت-

 خودکار-

 مداد سیاه-

 روان نویس مخصوص پارچه-
 ابزاربرش-
 

تاریخچاه   توصیف ویژگی های پارچه های دسات بافات،  -

انگشاتانه،   قیچای ،  الیاا،،  کارگااه،  نقوش  سانتی،  دوخت،

 سوزن اتوی مناسب پارچه، دوخت،

   

    راه خواب پارچه وعرض  تعریف طول و -

ایجااد  روش هاای   لبه پارچه و مفهوم فاصله بین طرح و -

 (،کوک طرح، شابلون باسمه زنی گرته زنی، نقوش )مستقیم،

   

    انواع ربان ینی واریب مغزی تزی انواع نوار -

    مهارت :

 انگشااتانه، کننااده در الیاا،،  ،سااوزن کارگاااه،بکاارگیری   -

 اتوی مناسب پارچهقیچی،  نقوش کاربردی، دوخت و

   

 شیوه هاای نقاش انادازی )مساتقیم،     اجرای کادرکشی و -

 ( پارچه بر شابلون کوک طرح، باسمه زنی، گرته زنی،

   

    ربان های تزیینی کاربرد انواع نوار و-

 صرفه جویی در مصر، انرژی-کنترل کیفیت دوخت-رعایت اخالق حرفه ای-نگرش :

 تحول در ابزار مصرفی با هد، بهبود در کیفیت دوخت و سرعت عمل -

 رعایت اصول ارگونومی –رعایت نکات ایمنی و بهداشتی -ایمنی و بهداشت : 

 ( دستکش استفاده از ماسک و بهداشت فردی ) -

 یست محیطی :توجهات ز

 مدیریت پسماند -

 عدم دورریز ضایعات و جمع آوری از محیط زیست -
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

ربیان دوزي   و نیوار  هنیر  دوخت هاي كیاربردي در 

 تزییني

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 6 8 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط طيتوجهات زیست محی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تکه پارچه ساده اموزشی-  :دانش

 سوزن چنایل،کرول وشارپ -

 نخ عمامه،کاموا -

 قیچی نخ چین-

 9قالب شماره -

 18یا 21کارگاه گرد -

 دفتریادداشت-

 خودکار-

 مداد سیاه-

 روان نویس مخصوص پارچه-

دوخات   بسات دوزی،  ،بخیاه هاای تزیینای    کوک وویژگی -

 قالب بافی زنجیره دوزی، قالب دوزی، دندان موشی، مخفی،

 )زنجیره بافی( 

   

    قالب بافی تفاوت قالب دوزی و-

های عرض  ربان اریب و نوار ، نوارساده و ویژگی نوار مغزی-

 سیمی دار ساده و

   

  مهارت :

    ه بافی زنجیر قالب دوزی و سطح پارچه و زنجیره دوزی بر -

 دنادان موشای ،   شالل، ، ، بخیه کوکهای  اجرای دوخت -

 دوخت مخفی  بست دوزی ،

   

هاای   ربان دوزی با انواع دوخت : دوخت نوار و پروژه عملی-

 ذکرشده

   

 صرفه جویی در مصر، انرژی-کنترل کیفیت دوخت-رعایت اخالق حرفه ای- نگرش :

 پرورش خالقیت ذهنی -

 رعایت اصول ارگونومی –رعایت نکات ایمنی و بهداشتی -داشت : ایمنی و به

 قالب استریل استفاده از سوزن و -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

 عدم دورریز ضایعات و جمع آوری از محیط زیست -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 سنتي به سبک نواردوزي

 زشزمان آمو

 جمع عملی نظری 

1 8 9 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع پارچه هایساتن ابریشم، -  دانش :

 تور جریر ،ارگانزا، مخمل،جیر

سوزن بیدینگ، چنایل، -

 شارپ،کرول

نخ عمامه،نخ دمسه -

 یشمیگلدوزی،نخ ابر

 مداد طراحی برپارچه-

 خودکار-

 دفتریادداشت-

 قیچی برش پارچه-

 قیچی نخ چین-

 21یا 18کارگاه گرد-

انواع نوار سنبله ابریشمی -

 وزری دار )ساده وشیاردار(

 مهره های تزیینی-

 نقوش متناسب نواردوزی-

 قیطان-

 بالشتک -

 سوزن ته گرد بلند-

 وات 80هویه -

 پایه هویه-

 فندک،شمع-

    واردوزی به سبک سنتین -

    هرمزگان ویژگی های  نوار سنبله خراسان و-

    معیارهای دوختی نوار ابریشمی-

  مهارت :

نواردوزی دوخت  در انتهای نوار مخفی کردن سر و دوخت و -

 با دوخت مخفی

   

    پولک دوزی سنبله با نخ گالبتون و تلفیق دوخت نوار-

    عباس بندر خت نوار سنبله مشهد و: دو پروژه عملی-

 نگرش :

 صرفه جویی در مصر، انرژی -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 کنترل کیفیت دوخت-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی -

 رعایت نکات ایمنی و بهداشتی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

 از محیط زیستعدم دورریز ضایعات و جمع آوری  -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 باسبک ملیله كاغذي نوار دوزي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 8 9 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

ی  انواع پارچه ها-  دانش :

 حریر،تور،ارگانزا و......

سوزن بیدینگ، چنایل، -

 شارپ،کرول

 نخ نامریی،نخ همرنگ نوار-

 مل-ماژیک مخصوص پارچه-

 خودکار-

 دفتریادداشت-

 قیچی برش پارچه-

 قیچی نخ چین-

 سوزن ته گرد بلند-

میز مخصوص نوار دوزی -

 یابالشتک

 چسب قطره ای -

 سرنگ استریل-

طرح ونقوش خاص ال-

 نواردوزی

 زانفیکس-

 اتو،دستمال ،تنظیف،-

 وات 80هویه - 

 پایه هویه-

 فندک،شمع-

 

    باسبک ملیله دوزی نوار دوزیمبانی هنری -

    نواردوزیطرز محاسبه قطعات -

    ذهنی ینقش انداز-

    یا بالشتک  های میز نواردوزی ویژگی-

  مهارت :

    مهارتی درنواردوزی اجرای نقش اندازی -

    برپایه ودوخت موقت درنواردوزیاتصال  -

 مخفای و دوخت ومخفی کردن سر وانتهاای نواردردوخات    -

 نهایی نواردوزی

   

    نواردوزی با مهره های تزیینی دوخت -

    پروژه عملی : نوار دوزی با سبک ملیله کاغذی-

 مصر، انرژی صرفه جویی در-کنترل کیفیت دوخت-رعایت اخالق حرفه ای- نگرش :

 سرعت عمل کیفیت دوخت و در هد، بهبود تحول درابزار مصرفی با -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی -

 رعایت نکات ایمنی و بهداشتی -

 توجهات زیست محیطی :

 زائدات کاغذ جداسازی قطعات پارچه از -

 مدیریت پسماند -

 حیط زیستعدم دورریز ضایعات و جمع آوری از م -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

  نوار مغزي تزییني انجام تهیه نواراریب و

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 14 15 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ارچه های حریر،تورانواع پ-  دانش :

 وابریشم

سوزن بیدینگ، چنایل، -

 شارپ،کرول

نخ مخصوص وهم رنگ نوار -

 وپارچه زمینه

 مداد سیاه-

 خودکار-

 دفتریادداشت-

 قیچی برش پارچه-

 قیچی نخ چین-

 اتو-

 اب پاش-

 دستمال تنظیف-

 الگوی مناسب کار-

 

    اریب های نوار ویژگی-

    ب تزیینیاری های تهیه پارچه نوار ویژگی-

  مهارت :

     اریب آماده سازی نوار -

    حلزونی اتوکشی برای طرح های مدور و -

    بر طرح اصلیاتصال  با قیطان و پردازش  -

    اریب نوار مخفی کردن سر دوخت و -

    اتمام کار ثابت کردن اولیه و -

    دوزی تهیه طرح های مخصوص نوارپروژه عملی: -

 کنترل کیفیت دوخت-رعایت اخالق حرفه ای- نگرش :

 حفظ اصالت دوخت-

 صرفه جویی در مصر، انرژی -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی-

 رعایت نکات ایمنی و بهداشتی-

 توجهات زیست محیطی :

 متفاوت یجداسازی زباله ها-

 مدیریت پسماند -

 دم دورریز ضایعات و جمع آوری از محیط زیستع -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

مواد  با ربان و نوارتكنیک هاي تلفیق وتركیبي انجام 

  ..... ني وزییابزارت مهره هاي مواد و و

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 14 15 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط ات زیست محیطيتوجه

  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

ساتن  انواع پارچه های حریر،تور-  دانش :
 وابریشم

سوزن بیدینگ، چنایل، -
 شارپ،کرول

،نخ های نخ عمامه،نخ دمسه -
 ویسکوز ابریشمی گلدوزی،

 کاموا،پشم
 مداد سیاه-
 خودکار-
 دفتریادداشت-
 قیچی برش پارچه-
 نخ چین قیچی-

 12قالب شماره 
 ومواد وابزار هره انواع م-

 )سنگ،تزیینی
 مروارید،منجوق،ملیله،بیدسفر،

الینر،سرمه، زنجیر و.،کاموا،الیا، 
 تزیینی .........(

 اتو-
 اب پاش-
 دستمال تنظیف-
 الگوی مناسب کار-
،چسب قطره ای بدون زانفیکس-

 رنگ و...
 سرنگ-
 وات 80هویه -
 پایه هویه-
 عفندک،شم-
 رنگ اکرلیک-
 قلمو-

 ظر، اب
 پودر رنگ-
 تثبیت کننده ها-
 پالت یاظر، رنگرزی-

    نوارهای تزیینیمفهوم -

مهره  مواد و ، ربان و ، کتان ابریشمی نوارهای تلفیقی  ویژگی-

 های تزیینی

   

    و.... ونوارهای رنگ آمیزی ربان  ویژگی-

    مفهوم استفاده از چسب-

  مهارت :

    ماده سازی ، نقشه اندازی واجرای اولیه کارآ -

    و پارچه زمینه نوار ن ،نگ آمیزی ربار -

    سطحروی پیلی کردن ربان  بافت و روشه ،ک -

    ربان و نوارالیا،  مخفی کردن سر دوخت و -

    سترکشی پشت کارآ محکم کاری نهایی و ثابت کردن ، -

    میزیتزیین روعملی: پروژه -

 صرفه جویی در مصر، انرژی-کنترل کیفیت دوخت-رعایت اخالق حرفه ای- نگرش :

 حفظ اصالت دوخت-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی-

 رعایت نکات ایمنی و بهداشتی-

عدم دورریز ضایعات و جمع آوری از محیط  -مدیریت پسماند - توجهات زیست محیطی :
 زیست

 متفاوت یازی زباله هاجداس-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

ملزومات دوختي نواروربان نگهداري  شستشو و

 تزییني

 زمان آموزش

 
 جمع عملی نظری

1 2 3 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 اتو خشک-  دانش :

 حوله -

 دستمال تنظیف -

 میز اتو -

 تخته سوزنی -

 مواد لکه بر -

 مواد شستشو دهنده -

 کاغذ باطله  -

 کاغذ خشک کن -

    مفهوم ملزومات دوختی کاربردی-

    کاربرد مواد شوینده-

    روشهای شستشو-

    روش های اصالح پارچه های اسیب دیده-

  مهارت :

    لکه گیری از پارچه های تزیین شدهگردگیری،شستشو و -

    ترمیم تزیینات اسیب دیده -

    اتوکشی  -

    

 کنترل کیفیت دوخت-رعایت اخالق حرفه ای- نگرش :

 حفظ ارزش های هنری-

 صرفه جویی در مصر، انرژی -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی-

 رعایت نکات ایمنی و بهداشتی-

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند-

 عدم دورریز ضایعات و جمع آوری از محیط زیست -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

بسته بندي و بازاریابي و  ، عنوان : مدیریت كارگاهي

 فروش تولیدات

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 يدانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمن

 مرتبط توجهات زیست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نمونه بروشور-  دانش :

 تصویر برد، بیلورد -

 پکیج ویژه تبلیغات،بیلورد-

 طراحی وتهیه متن تبلیغاتی-

    مفهوم مدیریت کارگاهی-

    نواروربان تزیینیمفهوم تبلیغات ،برندسازی درملزومات -

    بسته بندی مفهوم-

شاخصااه هااای ارتبااای مردماای واجتماعی)نمایشگاه،فرصاات -

 شغلی(

   

  مهارت :

-هااای جلااب مشااتری)ایجاد انگیاازه باارای مشااتری  روش-

 رضایتمندی(

   

    روش های تبلیغاتی-

    شرکت درنمایشگاه -

    بازاریابی-

 صرفه جویی در مصر، انرژی- نگرش :

 محصوالتنحوه بسته بندی -

 ایمنی و بهداشت : 

 شستشوی البسه کار-

 نظافت ونگهداری محیط اطرا، -

 توجهات زیست محیطی :

 عدم دورریز ضایعات و جمع آوری از محیط زیست -مدیریت پسماند -

- 
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 حات توضی تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

  1 آموزشی فیلم 1

  تعدادی آموزشی عکس 2

  15 پشت دار صندلی 3

  1 70×100 تخته وایت برد 4

  2 وایت برد ماژیک 5

  1 آموزشی البوم نمونه کار های قبلی 6

  1 با متعلقات رایانه 7

  متناسب متناسب مکان تابلوی دوختی 8

  1 استاندارد ویژه کارگاه تش نشانیکپسول آ 9

  1 استاندارد ویژه کارگاه جعبه کمک های اولیه 10

  1 خشک اتو 11

  1 ایستاده میز اتو 12

  متناسب مرتبط باطرح ودوخت کتب آموزشی 13

  5 2×1 میز کار 14

  1 70×50 میز نور 15

 نفر در نظر گرفته شود .  15تجهیزات براي یک كارگاه به ظرفیت  -توجه : 

                   

  برگه استاندارد ابزار  -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

  1 مختلف نقوش کاربردی 1

  1 معمولی خودکار 2

  1 معمولی مداد 3

  1 باطله کاغذ  4

  1 طراحی کاغذ  5

  1  رولت 6

  1 پارچه ویس ن روان 7

 توجه : 

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

 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

  قطعه1 نمد، فوتر وماهوت ها باجنس پشم پارچه 1

پلی با جنس نخی،پارچه  2

 ...و  استر

  قطعه1 پاناما، تترون فالمنت، ساتن، چرم

  نگر 7حداقل  ابریشم، چرم و... پارچه ها با جنس طبیعی 3

ابریشمی،پشمی، متالیک،عمامه، دمسه، فلزی  طبیعی جنسبا نخ ها 4

 وپلی استر....

  رنگ 7حداقل 

  توله 2 تحریری چنایلسوزن کرول، شارپ، بیدینگ، انواع سوزن 5

قیچی برش،بشکا،، کاتر مدور وساده، قیچی  انواع ابزار برش 6

 ساده سرتیز کوچک

  دراندازه متفاوت

ی چسب شطرنجی، حریر، زانفیکس،پودر ال انواع الیی 7

 چسب

  عدد 1

  عدد 1 سیاه کاربن 8

  عدد 1 سیاه مداد 9

  عدد1 فلزی انگشتانه 10

  عدد 1 فلزی خط کش 11

  عدد 1 پارچه چین قیچی 12

  عدد A4 10 کاغذ طراحی 13

انواع مواد ابزار ومهره های  14

 تزیینی

ای، سنگ،زنجیر،مروارید،منجوق،ملیله شیشه 

 سرمه، بیدسفر،الینر،.......

ازهرکدام به میزان 

 مناسب

 

انواع الیا، عرض دار  15

 وقطردار

  متر 1ازهرکدام  نواراریب،مغزی،تزیینی،یراق،...

  رنگهای اصلی پودری،اکرلیک رنگ 16

  40×40 سفید پارچه تنظیف 17

 عدد 1 ساده ابپاش 18
 

  عدد 1 14تا 10شماره قالب 19

  عدد 1 وات 80یا 60 هویه 20
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 برگه استاندارد مواد  -         

 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

  عدد1 تخم مرغی پالت 21

  عدد 1ازهرشیشه  بیندر،اورینتDM5 چسب  22

  ازهرکدام یک عدد گرد وتخت انواع قلموی کاربردی 23

  یک عدد استریل سرنگ 24

 

 توجه : 

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

 

 

 

 

. 
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد (  -

 ناشر یا تولید كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع یا نرم افزار ردیف

های  دوزی سوزن نگرشی برروند 1

 سنتی ایران

 - منتخب صبا

 

چاپ 

 79دوم

 منتخب صبا تهران

های ده ساله از  پژوهش تحقیقات و 2

)کارگاههای  -اماکن-بازار های سنتی

  -پارچه ترمه( تولیدی سرمه و

 کسب اطالعات از عوام و-موزه ها

 تصاویراینترنتی ،خواص هنرمند

توسط نسرین 

 هانیکاردانی اصف

 - 

 

  

 دائرةالمعار، هنرهای صنایع دستی و 3

 حر، مربوی به آن

سیدابوالقاسم  

 سیدصدر

 سیمای دانش تهران 86 ا

 نشر چشمه تهران 81 - علی حصوری ایران مبانی طراحی سنتی در 4

 

 

 

 

 سایر منابع و محتواهاي آموزشي ) پیشنهادي گروه تدوین استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي   -

 نام كتاب یا جزوه ردیف
سال 

 نشر

مولف / 

 مولفین

 مترجم/

 مترجمین

 محل

 نشر 
 توضیحات ناشر

       بازدید ازمراکز صنایع دستی استانها 1

های ازاد اموزش  بازدید از اموزشگاه 2

 فنی وحرفه ای

      

       موزه ها بازدید از 3

های تولید نخ  بازدید ازکارگاه 4

 ونساجی

      

       بازارهای سنتی بازدید از 5

 - نشای اصفهان - مینا نصیری 75 دوزی سوزن هنر 6
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 فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد

 ردیف عنوان

 www.kardani-homa.com 1بزودی اموزش مجازی از سایت 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست معرفی نرم افزارهای سودمند و مرتبط 

 ) عالوه بر نرم افزارهای اصلی ( 

 توضیحات آدرس تهیه كننده عنوان نرم افزار ردیف

    ندارد 

     

     

     

     

     

     

     

     

 


