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  : )دوخت هاي سنتي(دستيصنايعاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  نسرين كارداني اصفهاني  -
  فاطمه عرفاني -
  صديقه رضاخواه -
  فريده آقا حسيني -
  ام  البنين فضايلي -

 :حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي  -
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
  كميته تخصصي دوخت هاي سنتي دفتر طرح و برنامه هاي درسي  -
-  
 



 

 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

آخرين مدرك   نام و نام خانوادگي  رديف
  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط  و سمت  شغل  رشته تحصيلي  تحصيلي 

نسرين كارداني  1
  يناصفها

بي،ومومدير،مر  ديپلم  ديپلم
سس 
عضو -آموزشگاه

ت انجمن هيا
  صنفي

سال  14
درحوزه صنايع 

  دستي

  :تلفن ثابت 
  : تلفن همراه 

  : ايميل 
info@kardani-

homa.com 
  : آدرس 

صنايع  ليسانس   فاطمه عرفاني  2
  دستي

مان صنايع ساز
 دستي

سال 21  :تلفن ثابت  

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

خورشيد ولي  3
  شريف آباد

صنايع  ديپلم 
  دستي

سازمان صنايع 
 دستي

سال 20  :تلفن ثابت  

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

مسئول گروه   شيمي ليسانس  صديقه رضاخواه  4
صنايع دستي و 

  هنر

سال 23  :تلفن ثابت  

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
  :آدرس 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد اسـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه          مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام يك شغل 
  . رد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مو

  : شرح شغل 
هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت 

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي حداقل زمان و 
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 
  :كارورزي

صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به 
مانند آموزش يك شايستگي كه فـرد در محـل آمـوزش بـه صـورت      .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)اري از مشاغل نمي گرددتئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسي
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

  : صالحيت حرفه اي مربيان 
  .زش استاندارد انتظار مي رود حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آمو

  : شايستگي 
  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 

  : دانش 
( كـه مـي توانـد شـامل علـوم پايـه       . حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي 

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي ، فيزيك ياضي ر
  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 
  : نگرش 

  .  ست و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز ا
  : ايمني 

  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 
  
  
 



 

 
 
 
 
 

  : شغلاستاندارد آموزش نام 

  )تفرشي دوز(درويش دوز 

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

وظايفي ازقبيل  و برتارهاي كشيده شده ازسطح پارچه مي باشديكنواختمنظم وهايانجام دوخت دوزييتفرش
با مشاغلي  تواند مي اين هنرتاركشي،ايجادنقش ذهني ودوخت يكنواخت با نخ ابريشمي همرنگ پارچه رادربردارد 

   . باشد دوزندگان لباس وتوليد كنندگان تزيينات منازل درارتباطهمچون 

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  راهنماييپايان دوره: ميزان تحصيالت حداقل
  سالمت جسماني و ذهني:  و ذهني وانايي جسميتحداقل 

  ندارد: مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت100:     ول دوره آموزش       ط
  ساعت   20:        ي ـ زمان آموزش نظر

  ساعت  80   :       ـ زمان آموزش عملي  
  ساعت     - :           كارورزي        زمان ـ 

   ساعت     - :              وژه         رـ زمان پ

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  ٪25:  كتبي -

  ٪65:عملي  -

  ٪10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 سال سابقه كار مرتبط4با فوق ديپلم صنايع دستي 
  سال سابقه كار مرتبط  6ديپلم با 

 
 
 
 
 
 



 

  
  
  
  
  ) : اصطالحي ( ستاندارد تعريف دقيق ا ٭

ذهن دوزنده بوده و برپارچه هاي بافت ساده همراه شالل  انجام تاركشي وايجاد نقوش هندسي كه كامال در گرو
  .هاي منظم ويكنواخت دوخته مي شود

  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

- Embroidered tafreshi  
  

  
  
  

  : ردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد مهم ترين استاندا ٭
 مناطق خاصسوزندوزي  - 1

 گلدوز دستي - 2

 سوزن دوز و سكه دوز بلوچ - 3

  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭
  

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

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

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
 
 



 

 
 
 
 

  شغل آموزش  استاندارد
  شايستگي ها  -

 ينعناو رديف

  فنون سوزندوزي بكارگيري1
  دوخت هاي پايهانجام 2
  دوزي باروش طرح اندازي بركاغذ يتفرش  3
  دوزي خاص منطقه تفرش يتفرش  4
  درويش دوزي  5
  شستشو ونگهداري ازپارچه سوزندوزي شده  6
  ،بازاريابي و فروش محصوالت بسته بندي   7
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 اندارد آموزش است

  ي تحليل آموزش  برگه -
 :عنوان

    فنون سوزندوزي بكارگيري
  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

45 9 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي و منابع  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  يآموزش

يـا بيضـي،كارگاه   ) كم ياكمه(كارگاه گرد -      :دانش
  سنتي خرك وجريده، چهار چوب

  پونز، ميخ -
  منگنه بادي -
  قيطان -
  پارچه كتان،پشمي -

  ،پنبه اي،زربفت و ابريشمي
  انواع سوزن -
  انواع الياف -
  )رولت(ابزاراثرگذار-

ويس مخصوص پارچـه  ن ،خودكارمداد،روان
  وچرم،

  چ گواش،پودرزغال وگ
 ميز كارونور -
  دفتر يادداشت، -
  پوستي،:كاغذطراحي-

  روغني،كالك
 خط كش ،سانتيمتر -
 ،گواش سفيدصفر،پالت 4و م قلم -
 شابلون طراحي -
زانفيكس،الي چسب كاغذي،نوار (الي ها-

  )الي حرير-زانفيكس
  دستمال تنظيف ،صفحه سوزني  ،ميزاتو ،اتو- 
  قالب شماره ،

اي دسـت بافت،تاريخچـهتوصيف ويژگي هـاي پارچـه هـ   -
ــنتي،كارگاه،الياف،قيچي   ــت،نقوش  ســــــــ دوخــــــــ
ــب     ــت،اتوي مناسـ ــده دوخـ ــته كننـ ،انگشتانه،موادبرجسـ

  پارچه،سوزن

3 
  

    

     5/0 تعريف طول وعرض  وراه خواب پارچه-

مفهوم فاصله بين طرح ولبـه پارچـه وروش هـاي  ايجـاد-
 مستقيم،گرته زني،باسمه زني،كوك طرح، شابلون(نقوش

5/0 
  

    

      

      :مهارت

كارگاه،سوزن ،الياف،انگشتانه،موادبرجسته كننده:بكارگيري-
دردوخت ونقـوش كـاربردي،قيچي،الي هـا، اتـوي مناسـب      

 پارچه

 2  
  

  

مسـتقيم،گرته(اجراي كادركشي وشيوه هاي نقش اندازي-
 برپارچهزني،باسمه زني،كوك طرح،شابلون

 
  

3    

 :نگرش
 ار مصرفي با هدف بهبود در كيفيت دوخت و سرعت عملتحول در ابز-
 

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت ارگونومي بدن در موقع سوزندوزي-
 )انگشتانه،استفاده از ماسك ودستكش(بهداشت فردي -
 استفاده از نور و تهويه  مناسب-

  :توجهات زيست محيطي 
  آشنايي با موقعيت مكاني-
 ط اطراف آننظافت مكان ومحي-

 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  :عنوان 
  دوخت پايه انجام

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 4 7 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 ـ مدادوخودكار       :دانش 

 سوزن -

 يشمي همرنگ پارچهنخ ابر -

 قيچي مناسب -

 انگشتانه-

 پارچه مناسب نوع دوخت-

 ويس مخصوص پارچهن روان-

 دفتر يادداشت-

  كاغذ شطرنجي-
  تيغ-
  بشكاف-
  پنس-
  اتو و دستمال تنظيف-

     5/0  مفهوم كوك ،شالل وبخيه-

     5/0  انواع شالل تزيينيويژگي  -

     1  زنجيره مفهوم شالل افقي ،عمودي ضربدر يا متقاطع، -

  )موشي بلندن دندا(مفهوم دوخت دندانه اي-
  

1     

       :مهارت 

  يكنواخت ومنظم شاللدوختن -
  زنجيره و ،عمودي ضربدردوخت شالل افقي-

 1    
 2    

    1 دوخت شالل بلند دندانه اي-

  :نگرش 
  تقويت ابتكار عمل-
  خت و سرعت عملتحول در ابزار مصرفي با هدف بهبود در كيفيت دو-

  : ايمني و بهداشت 
  حركات نرمشي ميان برنامه -
 رعايت ارگونومي بدن در موقع سوزندوزي-
 )انگشتانه،استفاده از ماسك ودستكش(بهداشت فردي -
 استفاده از نور و تهويه  مناسب-

  :توجهات زيست محيطي 
 عدم آلودگي محيط زيست-
 
  



 

  
  

   استاندارد آموزش
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  )باروش طرح اندازي بركاغذ( دوزي يتفرش

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 13 14 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 ـ مدادوخودكار       :دانش 

 سوزن -

 نگ پارچههمر ابريشمي نخ -

 قيچي مناسب -

 انگشتانه-

 پارچه مناسب نوع دوخت-

 ويس مخصوص پارچهن روان-

 دفتر يادداشت-

  كاغذ شطرنجي-
  تيغ-
  بشكاف-
  پنس-
  اتو و دستمال تنظيف-

     دقيقه15  تفرش دوزيمفهوم -

     دقيقه15  ويژگي تفرش دوزي-

     5/0  مراحل تفرش دوزي -

       :مهارت 

    1   غذ نقش اندازي بركا -

    5/0   انطباق طرح برپارچه -

    10   دوخت برطرح وپارچه -

  جداسازي طرح از پارچه-
  اتو كشي پارچه -

 1    

 5/0    

  :نگرش 
  ذوق وسليقهتقويت -
  معرفي دوخت هاي سنتي به ويژه تفرشي دوزي -

  : ايمني و بهداشت 
   بازيافت پارچه-
 سوزندوزيرعايت ارگونومي بدن در موقع-
 )انگشتانه،استفاده از ماسك ودستكش(بهداشت فردي -
 استفاده از نور و تهويه  مناسب-

  :توجهات زيست محيطي 
 عدم آلودگي محيط زيست-
 
  
  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  )خاص منطقه تفرش(دوزي يتفرش

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 20 24 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 ـ مدادوخودكار       :دانش 

 سوزن -

 نخ ابريشمي همرنگ پارچه -

 قيچي مناسب -

 انگشتانه-

 پارچه مناسب نوع دوخت-

 ويس مخصوص پارچهن روان-

 دفتر يادداشت-

  تيغ-
  افبشك-
  پنس-
  اتو و دستمال تنظيف-

     1  تاريخچه تفرش دوزي-

     1  ويژگي تفرش دوزي-

     1  مراحل تفرش دوزي -

     1  مفهوم تاركشي-

       :مهارت 

    5    ايجاد نقش با تاركشي-

    5   دوخت شالل افقي وعمودي-

    5   دوخت ضربدر دركنگره ها-

    5   انجام دوخت زنجيره-

  :نگرش 
  خاص منطقه تفرش سنتي دوخت هاي  عرفيم-
  تحول در ابزار مصرفي با هدف بهبود در كيفيت دوخت و سرعت عمل-

  : ايمني و بهداشت 
  نرمش عضالت دست-
 رعايت ارگونومي بدن در موقع سوزندوزي-
 )انگشتانه،استفاده از ماسك ودستكش(بهداشت فردي -
 استفاده از نور و تهويه  مناسب-

  :توجهات زيست محيطي 
 عدم آلودگي محيط زيست-
 
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  درويش دوزي
  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 20 21 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 ـ مدادوخودكار       :نش دا

 سوزن -

 نخ ابريشمي همرنگ پارچه -

 قيچي مناسب -

 انگشتانه-

 پارچه مناسب نوع دوخت-

 ويس مخصوص پارچهن روان-

 دفتر يادداشت-

  تيغ-
  بشكاف-
  پنس-
  اتو و دستمال تنظيف-

     دقيقه15  مفهوم درويش دوزي-

     دقيقه15  ويژگي درويش دوزي-

     5/0  زي وتفرش دوزيشباهت وتفاوت درويش دو-

       :مهارت 

    5   تاركشي ازپارچه -

    15   دوخت شالل دندانه اي-

  :نگرش 
  تبعيت ازمحورهاي اصلي دوخت-
  معرفي دوخت هاي سنتي مناطق و تقويت آنها-
  تحول در ابزار مصرفي با هدف بهبود در كيفيت دوخت و سرعت عمل-

  : ايمني و بهداشت 
  الت چشمماساژعض -
 رعايت ارگونومي بدن در موقع سوزندوزي-
 )انگشتانه،استفاده از ماسك ودستكش(بهداشت فردي -
 استفاده از نور و تهويه  مناسب-

  :توجهات زيست محيطي 
 عدم آلودگي محيط زيست-
 
  
  
  
  
  
 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  

  : عنوان 
  سوزندوزيپارچه هاي نگهداري از شستشو و

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 اتو خشك-             :دانش 

 حوله -

 دستمال تنظيف -

 ميز اتو -

 تخته سوزني -

 مواد لكه بر -

 مواد شستشو دهنده -

 سوزن رفو -

 نخ مناسب رفو -

 كاغذ باطله -

  كاغذ خشك كن-      

     دقيقه15  مفهوم سوزندوزي-

     دقيقه15  كاربرد مواد شوينده-

     5/0  روشهاي شستشو-

     1  روشهاي روفو-

       :مهارت 

    1   گردگيري از پارچه  -

    1   شستشوي پارچه  -

    1   لكه بري از پارچه  -

    1   عداز شستشورفو ودوخت زيبا سازي ب -

  :نگرش 
  حفظ ميراث هنري-
  تحول در ابزار مصرفي با هدف بهبود در كيفيت دوخت و سرعت عمل-

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از ماسك ودستكش -
 رعايت ارگونومي بدن در موقع سوزندوزي-
 )انگشتانه،استفاده از ماسك ودستكش(بهداشت فردي -
 ويه  مناسباستفاده از نور و ته-

  :توجهات زيست محيطي 
 آشنايي با موقعيت مكاني-
 نظافت مكان ومحيط اطراف آن-
     
  



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
  

  : عنوان 
  ، بازاريابي و فروش محصوالت بسته بندي

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 14 19 

  يايمن  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 اتو خشك-             :دانش 

 حوله -

 دستمال تنظيف -

 ميز اتو -

 تخته سوزني -

 مواد لكه بر -

 مواد شستشو دهنده -

 سوزن رفو -

 نخ مناسب رفو -

 كاغذ باطله -

  كاغذ خشك كن-      

     1  ، بازاريابي بسته بندي مفهوم -

     1  هاي ارتباط با مشتري روش -

     1  )، بروشوراينترنتي (روش هاي تبليغات -

     1  روش هاي ايجاد سايت تبليغاتي -

     1  روش هاي شركت در نمايشگاه -

       :مهارت 

    2   ايجاد سايت تبليغاتي -

    2   شركت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي -

    2   برپايي نمايشگاه و  عرضه محصوالت -

    2   بسته بندي مناسب كاال -

    2   ارتباط با مشتريان و ثبت سفارش -

    2   به صورت جزيي و كلي فروش محصوالت صنايع دستي -

    2   برندسازي محصوالت -

  :نگرش 
  معرفي محصوالت صنايع دستي -

  : ايمني و بهداشت 
 

  :توجهات زيست محيطي 
 
 



 

  
  

  استاندارد تجهيزات  برگه -         
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

   5 1×3 ميز كار  1

   1 50×70 ميز نور  2

   15 پشت دار صندلي  3

   1 100×70 تخته وايت برد  4

   2 معمولي ماژيك  5

   1 نمونه كار لبومآ  6

   1 دستگاه رايانه  7

   1  مناسب مكان آموزشگاه تابلوي دوختي  8

   1 استاندارد تش نشانيآكپسول   9

   1 استاندارد جعبه كمك هاي اوليه  10

   1 دستگاه اتو  11

   1 معمولي ميز اتو  12

13 

14  
15  

 كتب آموزشي

  فيلم
  عكس

  مرتبط باطرح ودوخت
   مرتبط با طرح و دوخت 
   مرتبط با طرح و دوخت 

  

1 
1  
1  

  

        

       

       

       

      

  
  : توجه 

  . نفر در نظر گرفته شود  15زات براي يك كارگاه به ظرفيت تجهي -
 

 
 



 

 
 
  

    برگه استاندارد ابزار -           
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام   رديف

1 
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 ابريشمي نخ
  پارچه مناسب

  سوزن
  قيچي
  تيغ

  بشكاف
  انگشتانه

  

 توله
  متر
  عدد
  عدد
  عدد
  عدد
  عدد

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

        
 

  برگه استانداردمواد -         
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

   1 مختلف نقوش سنتي 1
   1 - خودكار 2
   1 - مداد 3
   1 - كاغذ باطله 4
   1 - كاغذ طراحي 5
   1 - رولت 6
   1 ـ چهويس پارن روان 7
      

  
  : توجه 

  .مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود   -      
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 )اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد(منابع و نرم افزار هاي آموزشي -

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

نگرشي  1
ندسوزندوزيهاي بررو

 سنتي ايران

 - منتخب صبا
 

چاپ 
 79دوم

 منتخب صبا تهران

تحقيقات وپژوهشهاي 2
ده ساله از بازار هاي 

-اماكن-سنتي
كارگاههاي توليدي (

-)سرمه وپارچه ترمه
  موزه ها

توســـط نســـرين
  كارداني اصفهاني

 -  
  

    

دائرةالمعارف هنرهاي 3
صنايع دستي وحرف 

  مربوط به آن

م سيدابوالقاس
  سيدصدر

  سيماي دانش  تهران  86 ـ

           
           
ــنتي 4 ــي س ــاني طراح مب

 درايران

 نشر چشمه تهران 81 - علي حصوري

       



 

 
 
 
 

 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-

  /جممتر مولفين/مولف سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

  بازديد از مراكز 1
  صنايع دستي استانها

  بازديد از آموزشگاههاي
  آزادفني وحرفه اي

         

           بازديد ازموزه ها 2
بازديد از كارگاههاي توليـد 3

  نخ هاي خام
         

بازديد از كارگاههاي توليـد 4
 پيله

      

    نشاط  اصفهان   يمينا نصير 75  هنر سوزندوزي 5
            
        

  


