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   طراح نقوش گلدوزي با رايانه :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
افزار   كار با نرمپس از گذراندن دوره آموزشي الزم از عهدهفردي است كه رايانه، وش گلدوزي با طراح نق

ر اين سيستم توانايي انجام كار با ساير ب چنين كاربرآيد و هماي  هاي گلدوزي رايانه طراحي گلدوزي و چرخ
  راهاي گلدوزي شده به طرحاي از جمله اسكنر و چاپگر به جهت تبديل تصاوير اسكن  لوازم جانبي رايانه

 .خواهد داشت

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  ديپلم كليه رشته هاي تحصيلي: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني:  توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت  120     :                آموزش    دوره طول

  ساعت   34    :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت 86    :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 ساعت    -      :    زمان سنجش مهارت        ـ

   : ش ارزيابي مهارت كارآموزرو
   % 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 طراحي و دوخت با - :حداقل سطح تحصيالت 

   سال سابقه كار مرتبط2 ليسانس طراحي پارچه با -                                  
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  طراح نقوش گلدوزي با رايانه : نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  افزارهاي طراحي و گلدوزي و لوازم جانبي توانايي شناخت و نصب نرم  1
  توانايي شناخت يك فايل گلدوزي  2
  رامين عمومي روي يك فايلفتوانايي اعمال   3
  هاي ساده توانايي استفاده از شكل  4
  توانايي استفاده از ابزارهاي مديريت عمومي اشكال  5
  توانايي معرفي انواع دوخت  6
  توانايي استفاده از تصوير راهنما  7
  توانايي بكارگيري ابزارهاي ترسيم اشكال عمومي  8
   ابزار كتابخانهزتوانايي استفاده ا  9
  توانايي تعريف مشخصات عمومي يك شكل  10
   نوار ابزار مشخصات شكل    توانايي استفاده از  11
  ها  توانايي اعمال تغييرات روي انواع شكل  12
  ه مربوطي و بكارگيري كليه ابزارها)node(نقاط راهنماتوانايي استفاده از   13
  )استفاده از نوار رنگ(توانايي تغيير رنگ موضوعات   14
  ها ها و ابزارهاي فعال روي گره توانايي شناخت گره  15
  توانايي استفاده از ابزارهاي خاص  16
  هاي مركب توانايي  ايجاد دوخت  17
  سازي اشكال  توانايي مرتب  18
   تصوير به دوخت خودكارتوانايي تبديل   19
  استفاده از انواع قلمتوانايي   20
  توانايي استفاده از پنجره چاپ    21
   در طرح الگوتوانايي استفاده از   22
  )موتيف( در طرحقطعه كاره ازتوانايي استفاد  23
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  طراح نقوش گلدوزي با رايانه: نام شغل 
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  هاي تكه دوزي توانايي ايجاد طرح  24
   الكترونيكيكاتالوگتوانايي ايجاد   25
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كاردر محيط كار  26
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  طراح نقوش گلدوزي با رايانه: ام شغلن                                                    
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

افزارهاي طراحي گلدوزي و  توانايي شناخت و نصب نرم  1
  لوازم جانبي

5/1  4  5/5  

        حي گلدوزيافزارهاي طرا آشنايي با نرم  1-1

         مربوطهافزار سازي نرم شناسايي اصول نصب و فعال  2-1

       آشنايي با اسكنر  3-1

       آشنايي با چاپگر  4-1

  3  2   1  توانايي شناخت يك فايل گلدوزي  2

       )ها شكل(آشنايي با مشخصات موضوعات   1-2

        شناسايي اصول رنگ بندي  2-2

        ها شناسايي اصول تعداد گره  3-2

        شناسايي اصول اندازه فايل  4-2

        شناسايي اصول ترتيب قرارگيري موضوعات  5-2

  5/3  3  5/0  توانايي اعمال فرامين عمومي روي يك فايل  3

        آشنايي با فرامين عمومي   1-3

        شناسايي اصول ايجاد فايل جديد  2-3

        شناسايي اصول بازيابي فايل  3-3

        سازي يرهشناسايي اصول ذخ  4-3

       سازي به نام جديد شناسايي اصول ذخيره  5-3

        شناسايي اصول حذف فايل  6-3

  4  3  1  هاي ساده توانايي استفاده از شكل  4

        هاي ساده شناسايي شكل  1-4

        شناسايي اصول ترسيم بيضي، مستطيل، ستاره، دايره  2-4
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  طراح نقوش گلدوزي با رايانه: ام شغل        ن                                           
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول نقاط اصلي شكل  3-4

      شناسايي اصول جهت دوخت و تغيير آن  4-4

  3  5/1  5/1  توانايي استفاده از ابزارهاي مديريت عمومي اشكال  5

        ا ابزارهاي مديريت اشكالآشنايي ب  1-5

        شناسايي اصول كپي و كليدهاي ميانبر مربوطه  2-5

       شناسايي اصول بريدن و كليدهاي ميانبر مربوطه  3-5

       شناسايي اصول چسباندن و كليدهاي ميانبر مربوطه  4-5

        شناسايي اندازه فايل و دريافت اطالعات راجع به طرح  5-5

  5/5  4  5/1 واع دوختتوانايي معرفي ان  6

        ها آشنايي با انواع دوخت  1-6

        شناسايي اصول دوخت ساده  2-6

       شناسايي اصول دوخت ساتين  3-6

       شناسايي اصول دوخت تاتامي  4-6

        شناسايي اصول تغيير شكل دوخت   5-6

        ها شناسايي فاصله گره  6-6

        ها شناسايي اصول تعيين فاصله بين گره  7-6

        شناسايي اصول فاصله بين خطوط دوخت  8-6

  3:45  3  دقيقه45   توانايي استفاده از تصوير راهنما  7

       آشنايي با تصاوير راهنما  1-7

       كردن تصوير شناسايي اصول اضافه  2-7

       شناسايي اصول تغيير اندازه تصوير  3-7

       شناسايي اصول تغيير مكان تصوير  4-7
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  طراح نقوش گلدوزي با رايانه: ام شغل                                        ن            
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

       شناسايي اصول حذف هر كدام از تصاوير  5-7

  7  5  2  توانايي بكارگيري ابزارهاي ترسيم اشكال عمومي  8

         ترسيم منحنيآشنايي با قوانين  1-8

        شناسايي استيل و نحوه تنظيم مشخصات آن  2-8

        شناسايي اصول استفاده از ابزار استيل  3-8

       شناسايي اصول عرض، تراكم و تعريف انواع گوشه  4-8

        شناسايي شكل توپر  5-8

        شناسايي اصول شكل توپر، فاصله خطوط و نوع پر كردن  6-8

        شناسايي خط دور  7-8

        شناسايي اصول ابزار ترسيم خط دور  8-8

        )تكي يا چند تايي(شناسايي اصول انواع خطوط دور   9-8

        هاي منحني ها و وضعيت آنها در لبه شناسايي اصول فاصله گره  10-8

  3:15   5/2  دقيقه45  توانايي استفاده از ابزار كتابخانه  9

       آشنايي با كتابخانه اشكال  1-9

        شناسايي اصول ايجاد يك كتابخانه جديد  2-9

        كردن يك شكل در كتابخانه شناسايي اصول اضافه  3-9

        شناسايي اصول مشخص نمودن جهت اصلي يك شكل  4-9

        شناسايي اصول استفاده از اشكال موجود در كتابخانه  5-9

  2  5/1  5/0  توانايي تعريف مشخصات عمومي يك شكل  10

        ا مشخصات عمومي شكلآشنايي ب  1-10

        ها شناسايي اصول مشخص نمودن فاصله گره  2-10

        نظمي شناسايي اصول مشخص نمودن بي  3-10
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  طراح نقوش گلدوزي با رايانه: ام شغل                                                   ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع يعمل نظري

        شناسايي اصول مشخص نمودن اندازه دوخت تاتامي  4-10

  2  5/1  5/0  توانايي استفاده از نوار ابزار مشخصات شكل  11

       ها آشنايي با نوار ابزار شكل  1-11

        شناسايي اصول تغيير اندازه شكل  2-11

        شناسايي اصول تغيير جهت شكل  3-11

        كل به صورت دقيقشناسايي اصول تغيير مكان ش  4-11

  3  2  1  ها توانايي اعمال تغييرات روي انواع شكل  12

        ها آشنايي با ابزارهاي فعال روي مجموعه شكل  1-12

        شناسايي اصول استفاده از ابزار تكرار و كليدهاي ميانبر  2-12

        هاي ميانبر شناسايي اصول استفاده از ابزار چرخش و كليد  3-12

         اصول استفاده از ابزار ادغامشناسايي  4-12

        شناسايي اصول استفاده از ابزار تجزيه  5-12

توانايي استفاده از نقاط راهنما و بكارگيري كليه ابزارهاي   13
  مربوطه

  3:45  3  دقيقه45

       (node)شناسايي نقاط راهنما   1-13

        كردن نقاط راهنما شناسايي اصول اضافه  2-13

        ول تغيير مشخصات نقاط راهنماشناسايي اص  3-13

        شناسايي اصول حذف نقاط راهنما  4-13

شناسايي اصول تغيير مشخصات شكل با استفاده از تغيير زاويه و   5-13
  محل نقاط راهنما

      

        نمودن خطوط تعيين جهت با استفاده از ابزار شناسايي اصول اضافه  6-13
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  طراح نقوش گلدوزي با رايانه: ام شغل                    ن                               
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  3:15  5/2  دقيقه45  )استفاده از نوار رنگ(توانايي تغيير رنگ موضوعات   14

        آشنايي با نوار رنگ  1-14

        بندي  بندي و نوار رنگ شناسايي مفهوم رنگ  2-14

        شناسايي اصول تغيير رنگ به رنگ دلخواه  3-14

        شناسايي اصول تغيير رنگ به رنگ پنتون  4-14

        شناسايي اصول انتخاب همه رنگها  5-14

        شناسايي اصول نمايش يا پنهان كردن يك يا چند رنگ خاص  6-14

  5:30  4:45  دقيقه 45  ها ا و ابزارهاي فعال روي گرهه توانايي شناخت گره  15

        آشنايي با ابزار انتخاب گره  1-15

        ها شناسايي نحوه اعمال تغييرات روي گره  2-15

        هاي موجود شناسايي اصول جابجا نمودن گره  3-15

        ها كردن گره شناسايي اصول اضافه  4-15

        شناسايي اصول حذف گره  5-15

        )يكي كردن دو شكل(ناسايي اصول يكي كردن دو گره ش  6-15

        )ايجاد دو شكل مجزا(شناسايي اصول جداكردن  دو گره   7-15

  7  6  1  توانايي استفاده از  ابزارهاي خاص  16

       آشنايي با ابزارهاي دوخت پيشرفته  1-16

        شناسايي كار ابزارهاي دوخت پيشرفته  2-16

        فاده از ابزار كپي ويژهشناسايي اصول است  3-16

        دار شناسايي اصول ايجاد شكل سوراخ  4-16

        شناسايي اصول استفاده از ابزار منحني آزاد  5-16

        شناسايي اصول استفاده از ابزار قلم آزاد  6-16

 

 

 



 9

 

  طراح نقوش گلدوزي با رايانه: ام شغل                                                    ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول استفاده از ابزار ايجاد دوخت نردباني  7-16

كاري روي شكل كنده كاري  شناسايي اصول استفاده از ابزار كنده  8-16
 )Line carving( مسير

      

        شكلشناسايي اصول استفاده از ابزار دوخت بين دو  9-16

  2  1:15  دقيقه45  هاي مركب توانايي ايجاد دوخت  17

        شناسايي دوخت زير  1-17

        شناسايي اصول ايجاد  دوخت زير  2-17

        شناسايي اصول شكستن طرح  3-17

  5:45  5  دقيقه45  سازي اشكال توانايي مرتب  18

       شناسايي ترتيب اشكال  1-18

        ل بر حسب رنگسازي اشكا شناسايي اصول مرتب  2-18

        سازي اشكال بر حسب انتخاب شناسايي اصول مرتب  3-18

        سازي اشكال به صورت دستي شناسايي اصول مرتب  4-18

        شناسايي اصول مشخص نمودن نقاط شروع و پايان  5-18

        شناسايي اصول مشخص نمودن ترتيب انجام دوخت  6-18

  5  5  -  وخت توانايي تبديل خودكار تصوير به د  19

        شناسايي اصول اسكن تصاوير  1-19

        هاي گرافيكي سازي تصوير توسط برنامه شناسايي اصول آماده  2-19

        شناسايي اصول بازيابي تصوير آماده شده  3-19

        شناسايي اصول تنظيم فاصله بين خطوط تصوير  4-19

ه نمودن شده، حذف يا اضاف شناسايي اصول ويرايش تصوير آماده  5-19
  ها در تصوير خطوط يا گره
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  طراح نقوش گلدوزي با رايانه: ام شغل                                                   ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  5:30  4:45  دقيقه45   توانايي استفاده از انواع قلم  20

       هاي موجود در سيستم واع قلمشناسايي ان  1-20

        هاي فارسي يا انگليسي شناسايي اصول انتخاب انواع قلم  2-20

        شناسايي اصول مشخص نمودن اندازه قلم  3-20

شناسايي اصول مشخص نمودن فاصله حروف، فاصله بين خطوط،   4-20
  ....كج بودن و 

      

        انحنا و طولشناسايي اصول تغيير وضعيت خط اساس، تغيير   5-20

        ....)الماس، پل و(هاي پيشرفته  شناسايي اصول اعمال افكت  6-20

  3  5/2  5/0  توانايي استفاده از پنجره چاپ  21

        شناسايي كار با چاپگر  1-21

هاي الزم در صفحه در  شناسايي اصول مشخص نمودن نشانه  2-21
  هنگام چاپ

      

        نظيمات آنشناسايي انتخاب چاپگر و تغيير ت  3-21

  4:45  4  دقيقه45  در طرح) pattern(توانايي استفاده از الگو  22

        شناسايي الگو  1-22

        شناسايي اصول تعيين اندازه يك الگو  2-22

        بندي يك الگو شناسايي اصول توانايي فرمول  3-22

        هاي تركيبي در يك طرح شناسايي اصول انتخاب الگو  4-22

        سازي يك فرمول جديد جهت الگو تركيبي صول ذخيرهشناسايي ا  5-22

        هاي تركيبي شناسايي اصول تغيير اندازه الگو  6-22

  5:15  4:30  دقيقه45  )موتيف(توانايي استفاده از قطعه كار در طرح  23

      شناسايي موتيف  1-23
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  وش گلدوزي با رايانهطراح نق: ام شغل                                                   ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

  جمع عملي نظري

       شناسايي اصول تعيين اندازه براي يك موتيف  2-23

       بندي يك موتيف شناسايي اصول فرمول  3-23

       هاي تركيبي در يك طرح شناسايي اصول انتخاب موتيف  4-23

جهت موتيف  ازي يك فرمول جديدس شناسايي اصول ذخيره  5-23
  تركيبي

     

       هاي تركيبي شناسايي اصول تغيير اندازه موتيف  6-23

  45/10  45/4  6  دوزي هاي تكه توانايي ايجاد طرح  24

       هاي مناسب براي يك طرح تركيبي شناسايي اصول انتخاب دوخت  1-24

        شناسايي اصول ايجاد طرح هاي تكه دوزي   2-24

  3  3  -  يي ايجاد كاتالوگ الكترونيكيتوانا  25

       كردن طرح در داخل صفحات شناسايي اصول اضافه  1-25

        شناسايي اصول ايجاد بانك جديد  2-25

        ها در بين صفحات  شناسايي اصول جابجايي و كپي كردن طرح  3-25

        سازي شده روي مدل هاي شبيه شناسايي اصول استفاده از طرح  4-25

 در  ايمني و بهداشت كاربكارگيري ضوابطايي توان  26
  كار محيط

8  2  10  

آشنايي با كمك هاي اوليه و اصول استفاده از جعبـه كمـك هـاي                 1-26
  اوليه

      

        آشنايي با كپسول آتش نشاني و اصول اطفاء حريق  2-26

        شناسايي اصول رعايت نكات ايمني و بهداشت فردي در كارگاه  3-26

        با شرايط مطلوب محيط كارآشنايي   4-26

       آشنايي با حوادث شغلي و نحوه پيشگيري از آن   5-26
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  طراح نقوش گلدوزي با رايانه :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  صندلي  1
 چرخ دار گردان -

    

  ميز رايانه  2
   فلزي يا چوبي-

    

  تخته وايت برد  3
- cm100 × 150  

    

 رايانه با كليه متعلقات  4

-  P4  
   

  پگر چا  5
   ليزري رنگي-

   

  اسكنر  6
- A4  

   

   قلم نوري  7
  معمولي -

   

  كپسول آتش نشاني  8
   پودر خشك- كيلوگرم6 -

   

  جعبه كمك هاي اوليه  9
  سري كامل -

    

   نرم افزار  10
 )گلدوزي نسخه شبكه ( طراحي  -

    

   كمكينرم افزار  11
   فتوشاپ-

    

  كاغذ   12
- A4 
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  طراح نقوش گلدوزي با رايانه :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  خودكار  13
   آبي رنگ-

    

  دفتر يادداشت  14
   برگ100 -

   

  تخته پاكن  15
  وايت برد -

   

 

  

 


