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 عنوان آموزش شغل 
 (دوز  لیوارپریوار دوز ) پ

 

 

 گروه شغلي      
 (دوخت های سنتي صنایع دستي ) 

 

 

 كد ملي آموزش شغل 
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  دفتر طرح و برنامه های درسي بر تدوین محتوا و تصویب  :نظارت 
 8311-11-510-1كد ملي شناسایي آموزش شغل :  
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 : (دوخت های سنتيصنایع دستي )اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ریزی درسي رشته 

 رامک فرح آبادی-

 صدیقه رضاخواه-

 نسرین كارداني اصفهاني-

 فاطمه عرفاني-

 مه پاره اكبری-

 علي موسوی-

 ارژنگ بهادری-

 

 

 فرآیند اصالح و بازنگری :  

 اداره كل فني و حرفه ای استان سيستان و بلوچستان-

 های درسيكميته تخصصي صنایع دستي ) دوخت های سنتي ( دفتر طرح و برنامه -

 



 
 

 

 

 

 تهیه کنندگان استانداردشغل

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگي
 آدرس، تلفن و ایميل سابقه كار مرتبط شغل و سمت رشته تحصيلي آخرین مدرك تحصيلي

1 
شكوفه 

 كنگاشيان
 گرافيک كارشناسي

مدیر و 

موسس و 

 مربي

 سال 11

53103151113 

50133212510 

ART.MTS.Co@gmail.com 

 مدیریت دولتي كارشناسي ناروئي ءاسما 2

صنعتگر و 

هنرمند و 

 مربي

دوختهای 

 سنتي بلوچ

 سال11
53100182331 

Pardis.narouei@yahoo.com 

3 
 سيده انساء

 كشاورز مقدم
 كارشناسي

مدیریت برنامه 

 ریزی آموزش

صنعتگر و 

هنرمند و 

 مربي

دوختهای 

 سنتي بلوچ

 سال1
53103011112 

Soochen481@yahoo.com 

1 
نسرین كارداني 

 اصفهاني
 كارشناسي

دوخت های 

 سنتي

مربي دوخت 

 های سنتي
  53132200221 سال 18

 صنایع دستي ليسانس فاطمه عرفاني 0

كارشناس 

سازمان 

 صنایع دستي

  سال 23

 شيمي ليسانس صدیقه رضاخواه 1
ریيس گروه 

 صنایع دستي
 11013355 سال 21

 

 

  



 
 

 تعاریف:

 استاندارد شغل:

 مورد نیاز براي عملکرد موثر در محیط کار را گویند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نیز گفته مي شود مشخصات شایستگي ها و توانمندي هاي

 استاندارد آموزش:

 نقشه ي یادگیري براي رسیدن به شایستگي هاي موجود در استاندارد شغل

 نام یک شغل: 

 ورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شودبه مجموعه اي از وظایف و توانمندي هاي خاص که از یک شخص در سطح م

 شرح شغل:

دیگر در یک حوزه شغلي، مسئولیت ها، شرایط  بیانیه اي شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل، کارها ارتباط شغل با مشاغل

 کاري و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل.

 طول دوره آموزش:

 نیاز براي رسیدن به یک استاندارد آموزشيحداقل زمان وجلسات مورد 

 ویژگي کارآموز ورودي: 

 حداقل شایستگي ها و توانایي هایي که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود

 کارورزي:

اکت صورت مي گیرد و ضرورت دارد کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري یا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود یا با م

وزش یک شایستگي که فردر در محل آمزوش به صورت تئوریک یا «که در آن مشاغل خاص محیط واقعي براي مدتي تعریف شده تجربه شود)مانند آ

 ي گردد(با استفاده از عکس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در یک مکان واقعي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاري از مشاغل نم

 ارزشیابي:

فرآیند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگي بدست آمده است یا خیر، که شامل سه بخش عملي، کتبي عملي و اخالق حرفه اي 

 خواهد بود. 

 صالحیت حرفه اي مربیان:

 رودحداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار مي 

 شایستگي:

 توانایي انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد

 دانش:

ضي، حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسیدن به یک شایستگي یا توانایي. که مي تواند شامل علوم پایه) ریا

 ولوژي و زبان فني باشد.فیزیک، شیمي، زیست محیطي( تکن

 مهارت:

 .یا شایستگي، معموالٌ به مهارت هاي عملي ارجاع مي شودداقل هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن به یک توانمندي ح

 نگرش: 

 باشد.مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شایستگي در یک کار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي غیر فني و اخالق حرفه اي مي 

 ایمني:

 مواردي است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موحب بروز حوادث و خطرات در محیط کار مي شود

 توجهات زیست محیطي:

 مالحظاتي است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد

 



 
 
 

 

 

 نام شغل

 ( يوار دوزلپپریوار دوز ) 

 شرح شغل

های ضربدری و تشكيل  انجام دوختجزء گروه دوخت های سنتي صنایع دستي مي باشد و شامل دوزی  پليوار

شده از دو قسمت دوخت پایه و بافت روی كار مي باشد و گاهي با آینه تركيب مي شود. وظایفي از قبيل انتخاب 

ا در بر دارد این هنر با مشاغلي همچون توليد و نيز انطباق آن و نوع كاربرد، ر پليوارطرح، هماهنگي مواد تزئيني با 

 باشد.مي در ارتباط  تي در استان سيستان و بلوچستانكنندگان البسته سن

 :ویژگي های كارآموز ورودی

 حداقل ميزان تحصيالت: پایان دوره راهنمایي

 حداقل توانایي جسمي: سالمت كامل جسماني و رواني

 ندارد مهارت های پيش نياز این استاندارد:

 طول دوره آموزش:

 ساعت 111طول دوره آموزش: 

 ساعت 21زمان آموزش نظری: 

 ساعت35زمان آموزش عملي: 

 ساعت -كارورزی:      

 ساعت -زمان پروژه:   

 :بودجه بندی ارزشيابي به )درصد(

 %20آزمون نظری: 

 %10آزمون عملي: 

 %15اخالق حرفه ای: 

 صالحيت های حرفه ای مربيان:

 سال سابقه كار مرتبط 1فوق دیپلم صنایع دستي با 

 سال سابقه كار مرتبط 1دیپلم با 

 

  



 
 

 

 

 )تعریف دقيق استاندارد) اصطالحي 

كه بومي استان سيستان و بلوچستان مي باشد .  دوزی دوختي دو مرحله ای و گاه تزئين شده با آینه مي باشد پليوار

پریوار بيشتر بر روی حاشيه روسری و اشارپ زنان بلوچ به كار مي رود و در بعضي از مناطق مانند ایرندگان بر 

روی لباس در قسمت پيش سينه ، سرشلوار و دور آستين دوخته مي شود در روستاهای چانوف و شكيم با استفاده 

 ند ، جلد دعا و ... گلدوزی مي كنند .بو، عرق چين ، سرمه دان ، بازروی كاله  از نخ ابریشم بر

 

 

 

 :)اصطالح انگليسي استاندارد) و اصطالحات مشابه جهاني 

Embroidered palyvar 

 

 

 

 :مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد 

 مناطق سوزن دوزی خاص -1

 بلوچ دوزی -2

 و سكه دوزی بلوچسوزن دوزی  -3

 خامه دوز سيستان-1

 

 

 

 :جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار 

 طبق سند و مرجع ...................  الف: جزو مشاغل عادی و كم آسيب 

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

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

 د: نياز به استعالم از وزارت كار 

  



 
 

 

 

 

 استاندارد شغل

 شایستگي -

 عناوین ردیف

 فنون سوزندوزیبكارگيری  1

 پليوار ) پریوار دوزی (  های اصلي طرح بكارگيری 2

 واردوخت پایه پلي 3

 يوار دوزیلدوخت تكميلي پ 1

 دوخت پليوارهای بزرگ 0

 شستشو و لكه گيری،اتو كاری 1

 



 
 

 ندارد آموزشااست

 برگه ي تحلیل آموزشي -

 عنوان:

 سوزندوزیفنون  بكارگيری

  زمان آموزش

 جمع عملي نظری

1 3 8 

 دانش، مهارت، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات،ابزار،موادمصرفي و 

 منابع آموزشي

 دانش:

 سوزندوزیاطالعات مواد و ابزار  -

 مفهوم انگشتانه، سوچن، انواع نخ، قيچي، اتو و ....

 تعریف طول و عرض و راه پارچه

 يوار دوزیلهای مناسب پ پارچه

 مفهوم فاصله بين طرح و لبه پارچه

 مفهوم مكان صحيح استفاده از نيم مهر و تمام مهر

 رعایت و تنظيم زوایا

 

0/5 

0/5 

0/5 

0/5 

0/5 

0/5 

1 

پشمي، پنبه ای، پارچه كتان،   

 زربفت و ابریشمي

 انواع الياف

ابزار اثر گذاری: رولت، 

خودكار، مداد، روان نویس 

مخصوص پارچه و چرم، 

 گواش، پودر ذغال و گچ

 ميز كار نور

 دفتر یادداشت

كاغذطراحي: پوستي، روغني، 

 كالک

 خط كش ، سانتي متر

صفر، پالت، گواش  1قلمو 

 سفيد

 شابلون طراحي

فيكس، الی الیي ها: زان

 چسب كاغذی، نوار زانفيكس

 الی حریر

 اتو، ميز اتو

 صفحه سوزني

 دستمال تنظيف

 قالب شماره

انواع نخ: كاموا، ابریشمي، 

 هندی، ابریشمي،پاكستاني

 مهارت:

 بكارگيری ابزار سوزن دوزی -

 اجرای نقشه اوليه با مهر و آماده سازی پارچه برای زدن مهر

 و...بكارگيری صحيح اتو، الیي 

 كوك، مستقيم،كادر كشي و شيوه های نقش اندازی )اجرای 

 مهر، باسمه زني( طرح،

  

0/5 

0/5 

1 

1 

 

 نگرش:

 معرفي رشته پریوار دوزی )پليوار ( بومي استان سيستان و بلوچستان-

 تحول در ابزار مصرفي با هدف بهبود در كيفيت دوخت و سرعت عمل-

 ایمني و بهداشت:

 نشستن و ارگونومي بدن در حين كاررعایت صحيح  -

 بهداشت فردی) استفاده از ماسک و دستكش(، انگشتانه -

 نور و تهویه مناسب -

 توجهات زیست محيطي:

 عدم آالیندگي محيط زیست-

 

 

 



 
 

 ندارد آموزشااست

 برگه ي تحلیل آموزشي -

 عنوان:

 پليوار )پریوار ( های اصلي طرح بكارگيری

  زمان آموزش

 جمع عملي نظری

1 23 28 

 دانش، مهارت، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات،ابزار،موادمصرفي و 

 منابع آموزشي

 دانش:

 يوارلطرحهای اصلي پ  -

 دارك -

 سه دانوك-چهار دانوك-

 گبوك كامل-كگبو-

 مفهوم دوتاری چهار تاری-

 يوار دوزی در طرح های اصليلمفهوم پ -

 طرح طاووس-

 

0/5 

0/5 

0/5 

0/5 

0/5 

0/5 

1 

 مداد و خودكار  

 سوزن

 نخ ابریشمي

 نخ عمامه ابریشمي

 قيچي مناسب

 انگشتانه

 پارچه مناسب نوع دوخت

 روانویس مخصوص پارچه

 دفتر یادداشت

 تيغ

 قالب

 

 مهارت:

 دوخت دارك) دوخت خطي یا مانند دارهای چوبي( -

 دانوك0دوخت چهار دانگ: دوخت مربكي متشكل از  -

 به شكل مثلث  پليوارگبو: دوخت -

 گبوك كامل یا نيمهدوخت  -

 در سه طرح اصلي دانوكدوخت  -

 در طرح های اصلي پليواردوخت -

 دوخت طرح طاووس -

  

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

 

 نگرش:

 معرفي طرح های پریوار دوزی-

 تقویت ابتكار عمل-

 ایمني و بهداشت:

 كار رعایت صحيح نشستن و ارگونومي بدن در حين

 بهداشت فردی) استفاده از ماسک و دستكش( ، انگشتانه

 نور و تهویه مناسب

 توجهات زیست محيطي: 

 ندارد

 

  



 
 

 ندارد آموزشااست

 برگه ي تحلیل آموزشي -

 عنوان:

 پليواردوخت پایه 

  زمان آموزش

 جمع عملي نظری

3 10 11 

 دانش، مهارت، نگرش ، ایمني

 مرتبطتوجهات زیست محيطي 

تجهيزات،ابزار،موادمصرفي و 

 منابع آموزشي

 دانش:

 دوزی پليوارمفهوم  -

 دوزی پليوارتاریخچه  -

 دوزی پليوارنه و یویژگي تلفيق آ -

-ب سه يچگونگي ایجاد طرح های متنوع و جدید با ترك -

 كامل و نيمهطرح اصلي دارك و چهار دانگ و گپو

 مفهوم دوخت پایه-

 

0/5 

0/5 

0/5 

0/5 

0/5 

0/5 

 مداد و خودكار  

 سوزن

 نخ ابریشمي

 نخ عمامه ابریشمي

 قيچي مناسب

 انگشتانه

 پارچه مناسب نوع دوخت

 روانویس مخصوص پارچه

 دفتر یادداشت

 تيغ 

 قالب

 مهر یا بته

 رنگ گواش

 مهارت:

 بر نقش اندازیتسلط  -

 دوخت و شناخت روش دوخت-

 نقش اندازی بر پارچه-

 پليواراستفاده از مهرهای چوبي مخصوص طرحهای -

استفاده از رنگ های قابل شستشو مثل گواش و رنگ -

 پالستيک

 مهر یا تپه زدن -

 

 

 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

 

 

 نگرش:

 و خالقيت در دوخت های سنتي تقویت ابتكار عمل

 ایمني و بهداشت:

 رعایت صحيح نشستن وارگونومي بدن در حين كار -

 فردی، انگشتانهبهداشت -

 نور و تهویه مناسب-

 

 توجهات زیست محيطي: 

 ندارد

 

 

 



 
 

 استاندارد آموزش

 برگه ي تحلیل آموزشي -

 عنوان:

 دوزی پليواردوخت تكميلي 

  زمان آموزش

 جمع عملي نظری

3 31 31 

 دانش، مهارت، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات،ابزار،موادمصرفي و 

 منابع آموزشي

 دانش:

 پليواردوزی در پرمفهوم -

 دوزی پليوارویژگي تلفيق آینه و  -

 شناخت تركيب رنگها به روش سنتي یامدرن -

 

1 

1 

1 

 مداد و خودكار  

 سوزن

 نخ ابریشمي

 نخ عمامه ابریشمي

 قيچي مناسب

 انگشتانه

 پارچه مناسب نوع دوخت

 كاغذ روغني

 رواتویي مخصوص

 پارچهروانویس مخصوص 

 دفتر یادداشت

 تيغ 

 انواع آینه

 مهارت:

 پليواردوخت پر یا تكميلي یا بافت روی دوخت پایه  -

 دوخت تكميلي در چهار دانگ -

 دوخت تكميلي در دارك -

 پليواردوخت آینه در كنار  -

 پليواراستفاده از دو یا چند رنگ در دوخت تكميلي  -

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 نگرش:

 و خالقيت در دوخت های سنتي بومي مناطق عملتقویت ابتكار 

 ایمني و بهداشت:

 صحيح نشستن به هنگام كار -

 استفاده از نور مناسب -

 استفاده از ابزار مناسب) انگشتانه، قيچي و ... ( -

 توجهات زیست محيطي: 

 توجه در حفظ و بازیافت خرده پارچه های ابریشم

 

  



 
 

 

 

 استاندارد آموزش

 تحلیل آموزشيبرگه ي  -

 عنوان:

 دوخت پليوارهای بزرگ

  زمان آموزش

 جمع عملي نظری

3 10 11 

 دانش، مهارت، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات،ابزار،موادمصرفي و 

 منابع آموزشي

 دانش:

 انواع پليوارهای بزرگ و برش رو بالشي

سرویس انواع پليوارهای تک گل وگلهای تركيبي وسط 

 خواب

 انواع طرحهای حاشيه

 

1 

1 

1 

 مداد و خودكار  

 سوزن

 نخ ابریشمي

 نخ عمامه ابریشمي

 قيچي مناسب

 انگشتانه

 پارچه مناسب نوع دوخت

 كاغذ روغني

 ویس مخصوص پارچهن روان

 دفتر یادداشت

 تيغ 

 انواع آینه

 مهارت:

 دوختن پليوارهای بزرگ پوش بالشي به صورت دوالیي

 بصورت دوالیي پليوار و بوته های پليواردوخت گلهای 

 

  

0 

15 

 

 

 نگرش:

 و خالقيت هنرآموزان تقویت ابتكار

 و احياء آن ها حفظ ميراث هنری

 ایمني و بهداشت:

 رعایت نكات ایمني و بهداشتي -

 توجهات زیست محيطي: 

- 

 

  



 
 

 ندارد آموزشااست

 برگه ي تحلیل آموزشي -

 عنوان:

 اتو كاریشستشو، لكه گيری، 

  زمان آموزش

 جمع عملي نظری

1 3 8 

 دانش، مهارت، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات،ابزار،موادمصرفي و 

 منابع آموزشي

 دانش:

 مفهوم سوزن دوزی

 كاربرد مواد شوینده

 روشهای شستشو

 تنظيم درجه حرارت اتو

 

1 

1 

1 

1 

 اتو خشک  

 حوله

 دستمال تميز

 ميز اتو

 مواد لكه بر

 مواد شتسشو

 كاغذ خشک كن

 اتو بخار

 اسپری آب

 مهارت:

 گردگيری پارچه

 شستشوی پارچه

 لكه بری از پارچه

 زیبا سازی بعد از شستشو

  

1 

1 

0/5 

0/5 

 

 نگرش:

 استان حفظ ميراث هنری

 ایمني و بهداشت:

 استفاده از ماسک و دستكش

 

 توجهات زیست محيطي: 

 بازیافت خرده پارچه های ابریشمتوجه در حفظ و 

 دوری مواد اشتعال زا از لوازم حرارتي و برقي 

 

  



 
 

 

    

 

 

  برگه استاندارد تجهیزات -           

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

   دستگاه رایانه 1

     

     

     

     

     

     

     

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  10تجهيزات برای یک كارگاه به ظرفيت  -

 

            

 

 

 برگه استاندارد مواد  -       

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  1 مناسب مکان آموزشگاه تابلوي دوختي 1

  1 توله نخ ابریشمي 2

  1 متر پارچه مناسب 3

 متفاوت 1 قطعه سکه 4

 متفاوت 1 قطعه آینه 5

  1 مختلف نقوش سنتي 6

     

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . 10مواد به ازاء یک نفر و یک كارگاه به ظرفيت  -

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  5 1*3 میز کار 1

  1 5*07 میز نور 2

  15 پشت دار صندلي 3

  1 177*07 تخته وایت برد 4

  2 - ماژیک 5

  1  آلبوم نمونه کارهاي قبلي 6

  1 - کپسول آتش نشاني 0

  1 - جعبه کمک هاي اولیه 8

  1 دستگاه اتو 9

  1 - میز اتو 17

  - مرتبط با طرح و دوخت کتب آموزشي 11

  - - فیلم 12

  - - عکس 13

  1 عدد سوزن 14

  1 عدد قیچي 15

  1 عدد تیغ 16

  1 عدد بشکاف 10

  1 عدد انگشتانه 18

  1 - خودکار 19

  1 - مداد 27

  1 - کاغذ باطله 21

  1 - کاغذ طراحي 22

  1 - رولت 23

  1 - روانویس پارچه 24

     

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 

 

 

  

 



 
 
 

 

 

 

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

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

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 سایر منابع و محتواهای آموزشي ) پيشنهادی گروه تدوین استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي   -

 مولف / مولفين سال نشر نام كتاب یا جزوه ردیف
 مترجم/

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

  دانشگاه زابل زابل - علي کلدوي 1382 صنایع دستي سیستان 1

انتشارات   تهران  منتختب صبا 1302 سوزن دوزیهاي سنتي ایران 2

 منتخب صبا

 

 هنرهاي سنتي 3

 ایران دریک نگاه

فاطمه عرفاني  1392

 حسین یاوري

  سماعي دانش تهران 

        

        

        

        

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 ردیف عنوان

HOMA.COM-WWW.KARDANI 1 

line.ir-art-Taban 2 

 3 

 4 

 5 

 

 

 

 

 

 فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

 ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 

 توضيحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار ردیف

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

http://www.kardani-homa.com/
http://www.kardani-homa.com/

