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

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

 خيابان  -تهران :دفتر طرح و برنامه ريزي درسي
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   4 طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

خيابان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
   طبقه پنجم -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 
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:نام شغل   معرق كار پارچه  
    استانداردخالصه 

  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
آميزي ، رنگ هاي متفاوت برداري از طرحست كه از عهده انتخاب طرح مناسب و كپيمعرق كار پارچه كسي ا
، انتخاب زمينه مناسب كار، چسباندن قطعات پارچه به  ، انتقال طرح به پارچه و برش آن پارچه مطابق با طرح

ا را معرق پارچه انجام ه ، تابلو و نماد داخلي شركت ، سفال هايي از كارت پستال آمده و بتواند نمونه زمينه بر
  . دهد

  : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  راهنماييپايان دوره : ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه: توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت     75        :                 آموزش    دوره طول
  ساعت     13      :                مان آموزش نظريـ ز

  ساعت    62      :                 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
 مرتبط سال سابقه كار 2 ليسانس طراحي و دوخت با -  :حداقل سطح تحصيالت 

   سال سابقه كار مرتبط5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                  
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  معرق كار پارچه:  نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  ي از طرحربردا انتخاب طرح و كپيتوانايي   1
 نگ آميزي پارچه مطابق با طرحر توانايي  2

 انتقال طرح به پارچه و برش آن توانايي  3

  انتخاب زمينه كارتوانايي  4

 اي به زمينهچسباندن قطعات پارچه توانايي  5

 انجام معرق پارچه بر روي سفال توانايي  6

 ها اي و نماد داخلي شركتهاي پارچه  تهيه تابلوتوانايي  7

  پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشتيتوانايي  8
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  معرق كار پارچه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  3  2  1  برداري از طرح توانايي انتخاب طرح و كپي  1

        آشنايي با مباني طراحي  1-1

        آشنايي با پرسپكتيو و كاربرد آن  2-1

        اري از كليه اجزاي طرح بر روي مقوابردشناسايي اصول كپي  3-1

        شناسايي اصول انتخاب طرح مناسب  4-1

  13  10  3  آميزي پارچه مطابق با طرحتوانايي رنگ  2

        آشنايي با رنگ و كاربرد آن  1-2

        ، تضاد رنگها و تركيب رنگها رنگهاآشنايي با هماهنگي   2-2

        شناسايي اصول ساخت رنگ به ميزان الزم  3-2

        آشنايي با جنس پارچه مورد نياز  4-2

        شناسايي اصول انتخاب پارچه متناسب با طرح  5-2

        شناسايي اصول رنگ آميزي پارچه متناسب با طرح  6-2

  12  10  2  توانايي انتقال طرح به پارچه و برش آن  3

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد نياز  1-3

         طرح به پارچهآشنايي با روش انتقال  2-3

        شناسايي اصول انتقال طرح به پارچه  3-3

        اصول برش پارچه متناسب با طرحشناسايي   4-3

  2  1  1  توانايي انتخاب زمينه كار  4

، بـشقاب    ، مقـوا   ، كاغـذ   ، سـفال   ، چـوب   پارچـه  ( زمينه كـار  آشنايي با     1-4
  ) ، روتختي ، پيراهن مالمين، گلدان پالستيكي

      

        شناسايي اصول انتخاب زمينه مناسب مطابق طرح  2-4
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  معرق كار پارچه :ام شغل ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  4  3  1  اي به زمينهتوانايي چسباندن قطعات پارچه  5

        آشنايي با خطوط اصلي طرح  1-5

        اي به زمينه چهشناسايي اصول چسباندن قطعات پار  2-5

        شناسايي اصول تهيه چند نمونه كارت پستال  3-5

  17  15  2  توانايي انجام معرق پارچه بر روي سفال  6

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد نياز  1-6

        شناسايي اصول انتخاب سفال مناسب جهت زمينه كار  2-6

        آشنايي با خيساندن سفال قبل از كار  3-6

        آشنايي با سنباده زدن و بتونه زدن سفال  4-6

        شناسايي اصول سنباده زدن و بتونه زدن سفال  5-6

        شناسايي اصول رنگ زدن سفال طبق طرح و زمينه  6-6

        شناسايي اصول انتخاب طرح مناسب با توجه به اندازه سفال  7-6

وردن شناسايي اصول انتخـاب جـاي مناسـب طـرح در سـفال و بدسـت آ           8-6
  بهترين نما

      

        شناسايي اصول تهيه چند نمونه معرق پارچه روي زمينه سفال  9-6

  22  20  2  اي و نماد داخلي شركتهاتوانايي تهيه تابلوهاي پارچه  7

        اي و كاربرد آنهاآشنايي با انواع طرح تابلوهاي پارچه  1-7

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد نياز  2-7

         با اصول و مباني طراحي و نقاشي و كاربرد آن در تابلوهاآشنايي  3-7

        ايشناسايي اصول تهيه چند نمونه تابلوي پارچه  4-7

        آشنايي با هماهنگ بودن طرح تابلو با دكوراسيون منزل  5-7

        شناسايي اصول تهيه نماد داخلي شركتها  6-7
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  معرق كار پارچه :ام شغلن
 مه درسي اهداف و ريزبرنا

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  2  1  1 پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشتيتوانايي  8

        آشنايي با حوادث ناشي از كار  1-8

        آشنايي با جعبه كمكهاي اوليه و اصول انجام كمكهاي اوليه  2-8

        قآشنايي با كپسول آتش نشاني و اصول اطفاء حري  3-8

        آشنايي با موارد ايمني در رابطه با رنگهاي شيميايي  4-8

        شناسايي اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشتي  5-8
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  معرق كار پارچه: نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      تلفتصاوير مخ  1

      كتب طراحي  2

      هاي آموزشيفيلم  3

      رنگ مورد نياز  4

      ظرف مخصوص آب جوش  5

      قاشق هاي چوبي  6

      دستگيره هاي مناسب  7

      اجاق حرارتي مناسب  8

      دستكش مخصوص  9

      هويه  10

      مداد  11

      قيچي  12

      تيغ موكت بر  13

قوا، بـشقاب مالمـين،     انواع پارچه زمينه، چوب،سفال، كاغذو م       14
   روتختي،گلدان پالستيكي، پيراهن

    

      )كارت پستال(زمينه اصلي  15

      اي از جنس مخمل رنگ شدهقطعات پارچه  16

      چسب  17

      سفال زمينه  18

      بادهنس  19

      مواد بتونه  20

      رنگ مناسب جهت سفال  21

      قطعات پارچه  22

      چسب اسكاچ  23
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  كار پارچهمعرق : نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      مناسبتابلوي   24

      تخته سه اليي  25

      پارچه مورد نياز  26

      جعبه كمكهاي اوليه  27

      كپسول آتش نشاني  28

       آموزشيكوسايل كم  29

      فيلم هاي آموزشي  30

 


