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 خيابـان  -تهـران  : درسـيهاي و برنامه  طرحدفتر
 -  تقــاطع خـوش و نــصرت  - شـمالي  خـوش خ -آزادي

     طبقه چهارم  -ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
 66944117 : دورنگــار66944120  و66944119: تلفــن

  1457777363 :كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

خيابـان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  مجطبقه پن  -كشوراي  حرفه
    66941272 :   دورنگار66941516:تلفن

      1345653868 :كدپستي
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند
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  گيوه باف : نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل مشخصات عمومي
 شيرازه بافي، دو  ،ي ، نقشه خواني، انتقال نقشه به بافت گيوه، ساده بافي گيوهگيوه باف كسي است كه تواناي

رنگ بافي، چند رنگ بافي، بافت انواع گيوه متداول در كشور و رعايت نكات ايمني و بهداشتي و پيشگيري از 
 .حوادث را عهده دار باشد

   :ورودي ويژگي هاي كارآموز
  راهنمايي  ورهپايان د: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه : توانايي جسميحداقل 

   ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت      164      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت        48      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت        116    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت         -      :     كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت        -     :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت       -           :     زمان سنجش مهارت        ـ

   :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
  %75 : سنجش عملي امتياز- 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
    سال سابقه كار مرتبط2 ليسانس صنايع دستي با - :حداقل سطح تحصيالت 

   سال سابقه كار مرتبط5ا بيا هنرهاي سنتي  فوق ديپلم صنايع دستي -                                  
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  گيوه باف: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي نقشه خواني  1
  انتقال نقشه به بافت كار توانايي   2
   ساده بافي گيوه يتواناي  3
  توانايي شيرازه بافي   4
  توانايي دو رنگ بافي در گيوه   5
   گيوه توانايي چند رنگ بافي در  6
  توانايي بافت انواع گيوه متداول در مناطق كشور   7
  توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت اصول و نكات ايمني و بهداشت محيط كار   8
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  گيوه باف: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  7  5  2   خوانيتوانايي نقشه  1

        آشنايي با نقشه هاي ساده   1-1

        آشنايي با نقشه هاي مركب  2-1

        شناسايي اصول اندازه گيري   3-1

        شناسايي اصول عالمت گذاري   4-1

        شناسايي اصول نقشه خواني   5-1

  8  5  3  انتقال نقشه به بافت كارتوانايي   2

        ال نقشه به بافت كار ارهاي انتقزآشنايي با وسايل و اب  1-2

        نقشه كار شناسايي اصول رفع مغايرتهاي   2-2

         نقشه به بافت گيوه  انتقالشناسايي اصول  3-2

  28  25  3  توانايي ساده بافي گيوه  3

        آشنايي با تاريخچه گيوه بافي در ايران   1-3

        آشنايي با ابزار و وسايل گيوه بافي   2-3

        واع گيوه آشنايي با ان  3-3

         ملكي-  

         گيوه -  

        آشنايي با مواد مصرفي در بافت گيوه، انواع و كاربرد آن   4-3

         ابريشم -  

        نخ و پنبه -  

         الياف مصنوعي -  

        آشنايي با مفهوم ساده بافي و كاربرد آن در گيوه بافي   5-3

        شناسايي اصول ساده بافي   6-3
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  گيوه باف: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  22  17  5  توانايي شيرازه بافي  4
        آشنايي با مفهوم شيرازه بافي و كاربرد و علل ايجاد آن در گيوه   1-4
        آشنايي با محل بافت شيرازه در گيوه   2-4

        در گيوه ) سب سانتيمتربرح(آشنايي با اندازه شيرازه   3-4
        شناسايي اصول شيرازه بافي   4-4

  22  17  5  توانايي دو رنگ بافي در گيوه  5

        رنگه بافي و كاربرد آن  آشنايي با مفهوم دو  1-5

        آشنايي با مواد مورد نياز در دو رنگه بافي   2-5

        شناسايي اصول هماهنگ كردن رنگها جهت ظرافت كار   3-5

        شناسايي اصول دو رنگ بافي در گيوه   4-5

  22  17  5  توانايي چند رنگ بافي در گيوه  6

        آشنايي با مفهوم چند رنگه بافي و كاربرد آن در گيوه   1-6

        آشنايي با مواد مورد نياز در چند رنگه بافي   2-6

        شناسايي اصول هماهنگ كردن رنگها طبق نقشه مورد نظر   3-6

        يي اصول چند رنگ بافي در گيوه شناسا  4-6

  44  24  20  توانايي بافت انواع گيوه متداول در مناطق كشور  7

        آشنايي با گيوه، انواع آن در مناطق كشور و قدمت آنها   1-7

         ملكي در استانهاي فارس و اصفهان -  
         گيوه در استانها كرمانشاه و كردستان  و گيالن -  

        مواد مصرفي در انواع گيوه آشنايي با   2-7

         ابريشم -  
         نخ و پنبه -  

         الياف مصنوعي -  
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  گيوه باف: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

آشنايي با اندازه هاي الزم قسمتهاي مختلف گيوه متناسـب بـا سـايزهاي               3-7
  مختلف پا 

      

        اسايي اصول بافت قسمتهاي مختلف گيوه شن  4-7
         قسمت جلوي گيوه -  

         پهلوي گيوه  قسمت-  
         عقب گيوه  قسمت-  

        شناسايي اصول پولك بافي در گيوه   5-7

        شناسايي اصول قيچ كردن نخهاي باقيمانده   6-7

از به هدر   شناسايي اصول استفاده مناسب از نخهاي باقيمانده و جلوگيري            7-7
  رفتن مواد اوليه 

      

        شناسايي اصول بافت انواع گيوه متداول در مناطق كشور   8-7

توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت اصول و نكات ايمني و             9
  بهداشت محيط كار

5  6  11  

        آشنايي با وسايل ايمني و بهداشت كار فردي و گروهي   1-9

         بروز آنها آشنايي با حوادث شغلي و علل  2-9

         حوادث ناشي از سوزاندن و راههاي پيشگيري از آنها -  

پيشگيري از حوادث و رعايـت اصـول و نكـات ايمنـي و              شناسايي اصول     3-9
  بهداشت محيط كار
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  گيوه باف: نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      كاغذ شطرنجي   1
      مداد رنگي   2
      نقشه گيوه   3
      قلم و دفترچه يادداشت   4
      نخ پنبه اي   5
      سوزن گيوه بافي   6
      كفه پالستيك يا اسفنج  7
      6قالب شماره   8
      ابريشم   9
      الياف مصنوعي   10
      نخ مناسب بر حسب نوع گيوه   11
      نگي در رنگهاي متفاوت انواع نخ هاي ر  12
      )پنبه اي ، مصنوعي(انواع نخ هاي رنگي   13
      نقشه   14
      انگشتانه   15
      وسايل كمكهاي اوليه   16
      فيلم هاي آموزشي   17

 

  

 


