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  رويه كوب مبل: 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
ناشي از كار و رعايت نكات حفاظت و  پيشگيري از حوادث تواند از عهدهرويه كوب مبل كسي است كه ب

ايمني، استفاده از پمپ باد، استفاده از دستگاه سوزن كوب، تشخيص انواع مبل، اندازه گيري و محاسبه 
اندازه ها، فنركوبي مبل، بارگيري كف و پشت كار، نصب اسفنج و فوم بر روي كار، برشكاري دستي پارچه 

 نصب كف و پشت به كالف مبل، نصب دسته كالف مبل در مبلهاي تمام  دوخت پارچه رويه مبل،يه مبل،رو
استفاده از پارچه، دوخت سرمه بر روي مبل، دوخت پارچه دور پايه مبل، نصب اليه محافظ زير كف مبل، 

مبل و يراق لمسه زدن پشت دستگاه دكمه زن، نصب دكمه بر روي مبل، كوسن دوزي، لفاف دوزي مبل، 
 .كوبي مبل برآيد

  :ورودي ويژگي هاي كارآموز 
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
   متناسب با رشته مربوطه: توانايي جسميحداقل 

    طبق استاندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :طول دوره آموزشي

  ساعت     360        :   طول دوره آموزش                 
  ساعت      72           :             ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    288         :               ـ زمان آموزش عملي

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

  ساعت       -    :         سنجش مهارت          زمان ـ

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

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي 
  ليسانس مرتبط : حداقل سطح تحصيالت
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  ه كوب مبلروي: نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي پيشگيري از حوادث ناشي از كار و رعايت نكات ايمني و حفاظت و بهداشت كار  1
  توانايي استفاده از پمپ باد  2
  توانايي استفاده از دستگاه سوزن كوب   3
  توانايي تشخيص انواع مبل  4
  اسبه اندازه هاتوانايي اندازه گيري و مح  5
  توانايي فنركوبي مبل   6
  توانايي بارگيري كف و پشت كار  7
  توانايي نصب اسفنج و فوم بر روي كار   8
  توانايي برشكاري دستي پارچه رويه مبل  9
  توانايي دوخت پارچه رويه مبل  10
  توانايي نصب كف و پشت به كالف مبل  11
  ل هاي تمام پارچهتوانايي نصب دسته به كالف مبل در مب  12
  توانايي دوخت سرمه بر روي مبل  13
  توانايي دوخت پارچه دور پايه مبل  14
  توانايي نصب اليه محافظ زير كف مبل  15
  توانايي استفاده از دستگاه دكمه زن  16
  توانايي نصب دكمه بر روي مبل   17
  توانايي كوسن دوزي مبل  18
  توانايي لفاف دوزي مبل  19
  يي لمسه زدن پشت مبلتوانا  20
  توانايي يراق كوبي و استفاده از طنابهاي پيچشي در مبل  21
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  رويه كوب مبل: نام شغل
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي پيشگيري از حوادث ناشـي از كـار و رعايـت نكـات                1

  ايمني و حفاظت و بهداشت كار

2  6  8  

        آشنايي با مفاهيم پيشگيري از حوادث و رعايت حفاظت و بهداشت كار  1-1

        آشنايي با عوامل فيزيكي و شيميايي زيان آور  2-1

ــرل   3-1 ــوگيري و كنت ــا عوامــل مختلــف آتــش زا و راه هــاي جل آشــنايي ب
  آتش سوزي

      

         روش استفاده از كپسول آتش نشاني-  

        بجايي اجسام سنگين در محيط كارشناسايي اصول جا  4-1

         نحوه بلند كردن اجسام و حمل آنها بر طبق دستورالعمل-  

         آنآشنايي با مفهوم خستگي و عوامل ايجاد  5-1

        آشنايي با موارد انظباط عمومي كارگاهي   6-1

        باط عمومي در كارگاهضمقررات ان -  

        باط فرديضمقررات ان -  

        و بهداشت عمومي و فردي در كارگاهنظافت  -  

         بازديد از محيط آموزشي و كارگاه-  

        شناسايي وسايل و تجهيزات ايمني فردي در هنگام كار و كاربرد آنها  7-1

         روش استفاده از وسايل ايمني-  

        آشنايي با عالئم و دستورالعملهاي ايمني   8-1

        يري و مبارزه با آتش سوزيآشنايي با وسايل و اصول پيشگ  9-1

        آشنايي با خطرات برق گرفتگي  10-1

شناسايي اصول پيشگيري از حوادث ناشي از كار و رعايت نكات ايمنـي و                11-1
  حفاظت و بهداشت كار
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  رويه كوب مبل: نام شغل
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  7  5  2  ستفاده از پمپ بادتوانايي ا  2

        آشنايي با انواع پمپ باد و كاربرد آن   1-2

        شناسايي قسمتهاي تشكيل دهنده پمپ باد   2-2

        شناساي اصول استفاده از پمپ باد   3-2

         تنظيم و راه اندازي پمپ باد-  

        شناسايي اصول تعويض روغن پمپ باد  4-2

  10  8  2   سوزن كوبتوانايي استفاده از دستگاه  3

        آشنايي با انواع دستگاه سوزن كوب و كاربرد آن   1-3

        آشنايي با انواع سوزن رويه كوبي  2-3

        شناسايي اصول نصب دستگاه سوزن كوب به پمپ باد   3-3

        شناسايي اصول خشاب گذاري  4-3

        شناسايي اصول استفاده از دستگاه سوزن كوب  5-3

        دستگاه سوزن كوبه اندازي  تنظيم و را-  

  17  12  5  توانايي تشخيص انواع مبل  4

        آشنايي با انواع سبك هاي صنايع مبلمان  1-4
        آشنايي با انواع چوبها و پارچه هاي مورد استفاده در مبل  2-4
        شناسايي اصول تشخيص قسمتهاي تشكيل دهنده مبل  3-4

        دسته -  
        بدنه  -  
        شتكف و پ -  
        ) چهار چوب و پايه ها ( اسكلت -  

        شناسايي اصول تشخيص انواع مبل  4-4

         بر اساس سبكهاي رايج در بازار تشخيص انواع مبل -  

        شناسايي اصول تشخيص انواع عيوب موجود در مبلهاي مستعمل  5-4

  

  

 



  5

  رويه كوب مبل: نام شغل
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 ان آموزشزم
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  11  7  4  توانايي اندازه گيري و محاسبه اندازه ها  5

        آشنايي با واحدهاي اندازه گيري  1-5

         اندازه گيري انواع پارچه، اسفنج با استفاده از متر و خط كش-  

        شناسايي اصول اندازه گيري  2-5

        شناسايي اصول محاسبه اندازه ها  3-5

        به سطوح پارچه و اسفنج مورد استفاده در مبل محاس-  

        شناسايي اصول برآورد مصالح و تهيه صورت مصالح  4-5

  24  19  5  توانايي فنركوبي مبل  6

        آشنايي با انواع فنر  1-6

        فنر زيكزال -  

        فنر لول -  

        شناسايي انواع بست فنر  2-6

        فنرشناسايي انواع تسمه پارچه اي زير   3-6

        شناسايي اصول برش فنر زيكزال  4-6

         با استفاده از قيچي مخصوص برش فنربرش فنر زيكزال -  

        شناسايي اصول نصب بست فلزي فنرهاي زيكزال  5-6

        شناسايي اصول نصب تسمه پارچه اي فنرهاي لول  6-6

        )گوني(اسايي اصول نصب اليه محافظ فنر شن  7-6

        با استفاده از دستگاه سوزن كوب) گوني(محافظ فنر  نصب اليه -  

  7  5  2  توانايي بارگيري كف و پشت كار  7

        آشنايي با پنبه و كاربرد آن در رويه كوبي مبل  1-7

        شناسايي اصول شكل دهي پنبه بصورت شكل كف و پشت كار   2-7

        پشت كار  شناسايي اصول بارگيري كف و  3-7
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   كوب مبلرويه: نام شغل
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  10  8  2  توانايي نصب اسفنج و فوم بر روي كار  8

        آشنايي با انواع اسفنج و فوم  1-8

        شناسايي اصول اندازه گيري كف و پشت كار پس از بارگيري  2-8

         وسايل اندازه گيري با استفاده ازاندازه گيري كف و پشت كار -  

        شناسايي اصول اندازه گيري و برش اسفنج و فوم  3-8

         با استفاده از كاتر و تيغه اره اندازه گيري و برش اسفنج و فوم -  

        شناسايي اصول چسباندن اسفنج و فوم بر روي كار  4-8

         با استفاده از چسب فوري چسباندن اسفنج و فوم بر روي كار-  

  24  20  4  توانايي برشكاري دستي پارچه رويه مبل  9

        آشنايي با انواع پارچه رويه مبل  1-9

        كوبلن -  

        ساتن  -  

        ساير پارچه ها -  

        آشنايي با انواع قيچي و كاربرد آنها  2-9

        آشنايي با احجام هندسي  3-9

        شناسايي اصول محاسبه اندازه پارچه رويه مبل  4-9

        شناسايي اصول اندازه گذاري بر روي پارچه رويه مبل  5-9

         با صابون يا ماژيكاندازه گذاري بر روي پارچه رويه مبل -  

        شناسايي اصول برشكاري دستي پارچه رويه مبل  6-9

 100  80  20  توانايي دوخت پارچه رويه مبل  10

        شناسايي اصول استفاده از ابزار خياطي   1-10

        متر  -  

        مداد -  

        قلم و خودكار -  
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  رويه كوب مبل: نام شغل
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        كاغذهاي اندازه گيري، برش و پوستي -  

        پاك كن -  

         رولت -  

         پيستوله-  

         اشل-  

         چسب نواري -  

         سنجاق ته گرد-  

         انگشتانه-  

        قيچي -  

        صابون خط كشي -  

        نخ كوك -  

        نخ دوخت -  

        نخ ابريشم -  

        اتو -  

نـواع چـرخ خيـاطي و       شناسايي اصول راه اندازي، سـرويس و نگهـداري ا           2-10
  )اورلوك(ماشين سردوزي 

      

         تشريح قسمتهاي مختلف انواع چرخ خياطي-  

        وره پر كردن ماس-  

         جا انداختن ماسوره در ماكو-  

         عبور دادن نخ از سوزن و تنظيم كشش آن -  

 تعويض سوزن چرخ خياطي راه اندازي و كار بـا ماشـين چـرخ خيـاطي                 -  
  ماسوره

      

        شناسايي اصول دوخت پارچه رويه مبل  3-10

         آماده كردن چرخ خياطي-  
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  رويه كوب مبل: نام شغل
  ريز برنامه درسي اهداف و

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         دوخت راسته-  

         دوخت منحني يا شكسته-  

         دوخت زيگزاگ-  

         مغزي دوخت-  

         دوخت سجاف-  

         نوار دوخت-  

         دوخت بندينك-  

         زيپ دوخت-  

         دوخت دكمه -  

         كوبي مبل ساير دوختهاي مورد نياز رويه-  

        شناسايي اصول دوخت طناب مغزي بر روي پارچه  4-10

        شناسايي اصول نصب پارچه كف به پارچه بغل مبل  5-10

        شناسايي اصول دوخت پارچه كف و پشت مبل  6-10

        شناسايي اصول دوخت پارچه مبل  7-10

  20  16  4  توانايي نصب كف و پشت به كالف مبل  11

        با انواع مدلهاي كف و پشت مبلآشنايي   1-11

        مدلهاي ساده -  

        مدلهاي تركيبي -  

        مدلهاي منحني  -  

        شناسايي اصول نصب كف و پشت به كالف مبل  2-11

 با استفاده از دريل دستي برقي، دريـل  نصب كف و پشت به كالف مبل  -  
  بادي، پيچ گوشتي فشاري، دستي و بادي
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  ه كوب مبلروي: نام شغل
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  9  8  1  توانايي نصب دسته به كالف مبلهاي تمام پارچه  12

        آشنايي با انواع مدلهاي دسته مبل  1-12

        مدلهاي ساده -  

        مدلهاي بالشتي -  

        مدلهاي تركيبي -  

        مدلهاي منحني  -  

        شناسايي اصول نصب دسته به كالف مبل در مبلهاي تمام پارچه  2-12

  8  7  1  توانايي دوخت سرمه بر روي مبل  13

        آشنايي با انواع سرمه و كاربرد آن در مبل  1-13

        شناسايي اصول دوخت سرمه بر روي مبل  2-13

 دوخت سرمه بر روي مبل با استفاده از سوزن دستي، چسب حرارتـي و               -  
  ه چسب زن تفنگيدستا

      

  8  7  1  توانايي دوخت پارچه دور پايه مبل  14

        آشنايي با كاربرد پارچه دور پايه در مدلهاي مختلف مبل  1-14

        شناسايي اصول دوخت پارچه دور پايه مبل  2-14

  8  7  1  توانايي نصب اليه محافظ زير كف مبل  15

        آشنايي با اليه هاي محافظ زير كف مبل  1-15

        پارچه  -  

        گوني  -  

        شناسايي اصول نصب اليه محافظ زير كف مبل  2-15

  9  8  1  توانايي استفاده از دستگاه دكمه زن  16

        آشنايي با دستگاه دكمه زن و كاربرد آن   1-16

        لبهاي مختلف دكمهاشنايي با قا  2-16
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  رويه كوب مبل: نام شغل
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح ارهشم

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول نصب قالب بر روي دستگاه دكمه زن  3-16

        آشنايي با پارچه هاي مناسب ساخت دكمه  4-16

        شناسايي اصول استفاده از دستگاه دكمه زن  5-16

         برش پارچه و نصب پوكه بر روي دستگاه-  

         زن نصب پارچه بر روي دستگاه دكمه-  

         راه اندازي دستگاه و ساخت دكمه روكش شده با پارچه-  

  8  7  1  توانايي نصب دكمه بر روي مبل  17

        آشنايي با انواع دكمه و كاربرد آنها   1-17

        شناسايي اصول نصب دكمه بر روي مبل  2-17

  28  20  8  توانايي كوسن دوزي مبل  18

         آنآشنايي با انواع كوسن و كاربرد  1-18

        شناسايي اصول دوخت كوسن  2-18

        )دو لبه و يك لبه ( شناسايي اصول دوخت زيپ   3-18
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        شناسايي اصول شكل دهي لفاف  2-19
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  رويه كوب مبل: نام شغل
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول دوخت لمسه  4-20
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  رويه كوب مبل: نام شغل
   مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار،فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      كپسول آتش نشاني  1

      سطل شن  2

      لباس كار   3

      كفش ايمني  4

      عينك ايمني  5

      كاله ايمني  6

      گوشي حفاظتي  7

      دستكش  8

      پوسترهاي ايمني  9

      جعبه كمكهاي اوليه  10

      وسايل كمك آموزشي  11

      پمپ باد  12

      وسايل و تجهيزات پمپ باد  13

      روغن  14

      آچار مخصوص تعويض روغن  15

      شيلنگ باد  16

      انواع سوزن كوب  17

      ميز كار  18

      انواع مبل راحتي  19

      انواع مبل استيل  20

      نيمه استيلانواع مبل   21

      انواع چوب  22

      انواع پارچه  23

      متر  24

      خط كش  25
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  رويه كوب مبل: نام شغل
   مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار،فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
       ماژيك   26

      كاغذ  27

      خودكار   28

      ماشين حساب  29

      فنر لول  30

       زيكزالفنر  31

      بست فلزي فنر  32

      تسمه پارچه اي زير فنر  33

      قيچي مخصوص برش فلز  34

      انواع مبل  35

      پنبه  36

      كالف مبل  37

      كف و پشت مبل  38

      اسفنج   39

      فوم  40

      چسب فوري  41

      كاتر   42

      تيغه اره  43

      اره ظريف بر  44

      صابون  45

      يه مبلانواع پارچه رو  46

      قلم و خودكار  47

      كاغذهاي اندازه گيري، برش و پوستي  48

      پاك كن  49

      رولت  50
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  رويه كوب مبل: نام شغل
   مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار،فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      پيستوله  51

      اشل  52

      چسب نواري  53

      دسنجاق ته گر  54

      سوزن خياطي  55

      انگشتانه  56

      صابون خط كشي  57

      نخ كوك  58

      نخ دوخت  59

      نخ ابريشم  60

      اتو  61

      انواع چرخ خياطي  62

      )اورلوك ( ماشين سردوزي   63

      آچار مخصوص چرخ  64

      روغندان  65

      )پنبه اي و نخي (طناب مغزي   66

      پيچ و مهره  67

      يكف صندل  68

      پشت صندلي  69

      دريل دستي و برقي  70

      كمپرسور باد  71

      پيچ گوشتي دستي  72

      پيچ گوشتي بادي   73

      چسب چوب   74

      انواع مته  75
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  رويه كوب مبل: نام شغل
   مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار،فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      لدسته مب  76

      دريل بادي  77

      انواع سرمه  78

      سوزن دستي  79

      نخ  90

      چسب حرارتي  91

      دستگاه چسب زن تفنگي  92

      وسايل دوخت پارچه  93

      پارچه محافظ  94

      گوني محافظ  95

      قالب دكمه  96

      پوكه  97

      )منگنه ( انواع سوزن   98

      نخ كفش دوزي  99

      زيپ  100
       خياطيوسايل  101
      خرده اسفنج  102
      وسايل طراحي  103
      سوزن جوال دوزي  104
      پوشال برنج  105
      لوله پالستيكي  106
      لمسه  107
      انواع يراق مبل  108
      انواع طناب پيچشي  109
      آچار   110
      چكش  111

 

  

 

  

 


