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    1پرده دوز درجه  :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
 گيري ابعاد محل نصب پرده، ه پس از گذراندن دوره آموزش الزم بتواند از عهده اندازهپرده دوز كسي است ك

 و محاسبه مقدار پارچه جهت پرده، واالن و سايبان جهت اماكن مختلف، راه اندازي و سرويس و انتخاب
آستري و نگهداري چرخ خياطي و ماشين اورلوك، انتقال مدل روي پارچه، برش و دوخت انواع پرده، واالن، 

 . پرده هاي دوخته شده، اتوكاري آنها و نصب انواع پرده ها برآيدسايبان باال رونده، دوخت تزيينات

   :وروديويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي : ميزان تحصيالت حداقل 
  نوانايي جسماني متناسب با كار : توانايي جسميحداقل 

   2ه دوز درجهپرد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت        128       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت           34       :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت           94       :                 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 طراحي و دوخت با - :حداقل سطح تحصيالت 

   سال سابقه كار مرتبط5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                  
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    1 پرده دوز درجه :نام شغل
 ي شغل فهرست توانايي ها

 عنوان توانايي رديف

  توانايي اندازه گيري ابعاد و زواياي محل نصب پرده   1
توانايي انتخاب پارچه مناسب از نظر جنس، طرح و رنگ جهت پرده، سـايبان ، واالن و كـاربرد آن در                    2

  آشپزخانه، پذيرايي، اتاق خواب بچه و سالنهاي تئاتر و سينما 
  چه الزم براي پرده با توجه به عرض پارچه و مدل پرده توانايي محاسبه مقدار پار  3
  توانايي انتقال مدل پرده روي پارچه   4
  توانايي برش پارچه جهت انواع پرده  5
  توانايي راه اندازي، سرويس، نگهداري و دوخت با چرخ خياطي و ماشينهاي اورلوك   6
  و كاربرد آن ) نجدا و چسبا(توانايي دوختن انواع پرده، واالن و آستري   7
  توانايي دوخت انواع سايبان باال رونده و كاربرد آن   8
  توانايي دوخت تزيينات پرده   9
  توانايي اتوكاري كارهاي دوخته شده   10
  توانايي نصب انواع پرده ها   11
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار   12
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    1 پرده دوز درجه :لام شغن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  2  1  1  توانايي اندازه گيري ابعاد و زواياي محل نصب پرده   1

        آشنايي با وسايل اندازه گيري  1-1
        ) پارچه اي-فلزي( متر -  

         كاغذ -  
         خودكار -  

        رب و پنجره آشنايي با انواع د  2-1

         شكل درب -  

         سايه بافي -  

         شكسته -  

        كشويي   

         دو درب -  

         ناوداني -  

        )پاچالقي( كوتاه و بلد -  

محل و زوايـاي نـصب      ) طول و عرض  (شناسايي اصول اندازه گيري ابعاد        3-1
  پرده 

      

 رنـگ   توانايي انتخاب پارچه مناسب از نظر جـنس، طـرح و            2
ــاربرد آن در آشــپزخانه،   ــرده، ســايبان ، واالن و ك جهــت پ

  پذيرايي، اتاق خواب بچه و سالنهاي تئاتر و سينما

1  3  4  

        آشنايي با روانشناسي رنگها   1-2

        آشنايي با انواع جنس و طرح پارچه با توجه به كاربرد آن   2-2
        )ابريشمي، نخي( مخمل -  
         ابريشمي-  
        )كتان، چلوار( نخي -  

        )ساده، گلدار( ساتن -  
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    1 پرده دوز درجه :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        )ساده، حاشيه دار، تمام گل( تور -  
         كرپ-  
         ويسكوز-  

         پشمي -  
         حرير-  

         راه راه -  

         چهار خانه -  

         طرحهاي ميوه اي -  

         طرحهاي تك دوزي شده -  

        شناسايي اصول شناخت ثبات رنگ پارچه   3-2

         تشخيص ثبات رنگ پارچه -  

        آشنايي با انواع پرده و كاربرد آن   4-2

         پرده ساده -  

         پرده دكوري -  

         پرده چپ و راست -  

        )تونلي يا ماه ( پرده آبشار -  

         پرده هاللي يا هفت و هشت -  
        )بادبزني، طاوسي، شهرزاد( پرده دراپه -  
         پرده هاي دوقسمتي -  

         واالن دار  پرده هاي-  
        آشنايي با انواع واالن و كاربرد آن   5-2

         واالن ساده -  

         واالن هاللي يا هفت و هشت -  

         واالن فيبري-  

  

  

 



 5

    1رده دوز درجه  پ:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        پفكي  واالن -  
بادبزني، طاووسي، پروانه اي، تك دراپه اي، چند دراپـه          (اي     دراپه  واالن -  

  ....)اي ، شال، ساده و 
      

        آشنايي با انواع سايبان هاي باال رونده   6-2

        ي كركره افق-  
         كركره عمودي -  

         پشت پنجره اي كركره اي -  

         حصيري -  

         دليجاني -  

         بادكنكي پيلي دار -  

         بادكنكي چين -  

       واالن و سايبان با توجه به كاربرد آنها شناسايي اصول انتخاب جهت پرده،  7-2

        ربرد  تشخيص انواع پارچه و انتخاب آنها با توجه به كا-  

توانايي محاسبه مقدار پارچه الزم براي پـرده بـا توجـه بـه                3
  عرض پارچه و مدل پرده

2  5  7  

        آشنايي با انواع پارچه از نظر طرح   1-3

         طرح ساده -  

         چهارخانه -  

         راه راه -  
         حاشيه دار -  
         گلدار -  

         پارچه طرح دار -  
        اع پرده و كاربرد آن آشنايي با انو  2-3

        )بزرگسال، كودك( پرده اتاق خواب -  
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    1 پرده دوز درجه :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         پرده اتاق پذيرايي -  
         پرده آشپزخانه -  
        پرده اتاق نشيمن  -  

        ما و تئاتر  پرده سالنهاي پذيرايي، سين-  
        شناسايي اصول تشخيص انواع پرده جهت اتاقها   3-3

        شناسايي اصول محاسبه مقدار پارچه الزم براي انواع پرده   4-3

  4  2  2  توانايي انتقال مدل پرده روي پارچه  4

        آشنايي با وسايل انتقال مدل روي پارچه   1-4

         مل-  

         صابون خياطي -  

         متر-  

         سنجاق ته گرد -  

        شناسايي اصول انتقال مدل پرده روي پارچه   2-4

         انتقال مدل پرده روي پارچه -  

  6  3  3  توانايي برش پارچه جهت انواع پرده  5

        )دستي، برقي(آشنايي با انواع قيچي   1-5

        شناسايي اصول اندازه زاپاس براي قسمتهاي مختلف كار با انواع قيچي   2-5
        اصول جلوگيري از ضايعات برششناسايي   3-5

         برش پارچه با قيچي با در نظر گرفتن زاپاس و پيشگيري از ضايعات -  

توانايي راه اندازي، سرويس، نگهـداري و دوخـت بـا چـرخ               6
  خياطي و ماشينهاي اورلوك

2  5  7  

        آشنايي با انواع چرخ خياطي و موارد مصرف هر يك   1-6

        رخ خياطي خانگي  چ-  

         چرخ خياطي اورلوك-  
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    1 پرده دوز درجه :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         چرخ خياطي راسته دوز-  
        شناسايي اصول راه اندازي و دوخت با انواع چرخ   2-6

         پركردن ماسوره -  

        وره در ماكو  جا انداختن ماس-  
         عبور دادن از سوزن و تنظيم كشش آن -  

        تعويض سوزن چرخ خياطي و ماشين اورلوك و چرخ خياطي راسته دوز -  

اندازي چرخ خياطي و ماشين اورلـوك و چـرخ راسـته              شناسايي اصول راه    3-6
  دوز 

      

        هر مورد آشنايي با انواع نخ هاي دوخت و انواع سوزن مورد مصرف در   4-6

         نمره نخ -  

         جنس نخ -  

         تاب نخ -  

         يكنواختي نخ -  

        )12و10شماره هاي ( سوزن نازك دوزي -  

        )16و14شماره هاي ( سوزن ضخيم دوزي -  

         سوزن مخصوص اورلوك-  

شناسايي اصول انتخاب انـواع نخهـاي مناسـب چـرخ خيـاطي و ماشـين                  5-6
  اورلوك

      

        شناسايي اصول جا انداختن ماسوره در ماكو   6-6
        شناسايي اصول تعويض سوزن چرخ خياطي و ماشين اورلوك  7-6
شناسايي اصول روغنكاري چرخ خياطي و اورلوك بـا توجـه بـه زمانهـاي               8-6

  مناسب
      

شناسايي اصول عيب يابي و رفـع عيـب از جـا سـوزني و درجـه كـشش                     9-6
  ماسوره و ماكو 
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    1پرده دوز درجه :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       شناسايي اصول دوخت با چرخ خياطي و ماشين اورلوك و چرخ راسته دوز  10-6
اصول سـرويس و نگهـداري و نظافـت چـرخ خيـاطي، ماشـين               شناسايي    11-6

  اورلوك و چرخ صنعتي
      

و ) جدا و چسبان  (وختن انواع پرده، واالن و آستري       توانايي د   7
  كاربرد آن

14  53  67  

        آشنايي با انواع دوخت   1-7
         دوخت راسته -  

        )با چرخ و دست( دوخت زيگزاگ و پس دوزي -  

         دوخت درزهاي منحني و شكسته -  

         دوخت فلزي -  

         دوخت سجاف -  

         دوخت نوار و بنديك -  

        زيپ چسبان  دوخت -  

         دوخت انواع دكمه-  

         دوخت انواع مادگي-  

         دوخت قزن-  

         دوخت آستر -  

        شناسايي اصول انواع دوخت   2-7

        آشنايي با انواع نوار پرده   3-7
         دونخ -  
        سه نخ  -  

         چهار نخ -  
         زنبوري -  

         چين پليسه-  
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    1 پرده دوز درجه :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        )آمريكايي( چهار شاخه -  
        )دوبرابر و سه برابر ( سه چين يك فاصله -  

        شناسايي اصول انتخاب انواع نوار پرده   4-7

        شناسايي اصول دوخت دو طرف پرده، واالن و آستري   5-7
        شناسايي اصول دوخت پايين پرده واالن و آستري   6-7

        شناسايي دوخت انواع نوار پرده   7-7

        )جدا و چسبان(شناسايي اصول دوخت انواع پرده واالن وآستري   8-7

        شناسايي اصول دوخت انواع جمع كننده هاي پرده   9-7

  12  9  3  توانايي دوخت انواع سايبان باال رونده و كاربرد آن  8

        شناسايي اصول دوخت دوطرف سايبان   1-8

        شناسايي اصول لبه پايين و باالي سايبان   2-8

        شناسايي اصول دوخت نوار به صورت طولي در پشت سايبان   3-8

        آشنايي با حلقه هاي پالستيكي و ميله هاي پالستيكي  4-8

ت سايبان بـا فواصـل      شناسايي اصول دوخت حلقه هاي پالستيكي به پش         5-8
  منظم 

      

        شناسايي اصول رو كردن ميله پالستيكي در پشت سايبان در مواقع لزوم   6-8

  6  4  2  توانايي دوخت تزيينات پرده  9

        آشنايي با انواع تزيينات پرده و كاربرد آن   1-9
         ريشه-  
         ريشه مسطح كمانچه اي-  

         ريشه منگوله اي -  
        ثلثي كوتاه و بلند  ريشه م-  

         حاشيه -  
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    1 پرده دوز درجه :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         سانتي متري 50 سانتي تا 30 سانتي، 20 سانتي،12 حاشيه -  
        شبكه دار  حاشيه -  
         تور تزييني-  

         چين تزييني -  
        ان  روب-  

        شناسايي اصول دوخت انواع تزيينات پرده   2-9

  5  3  2  توانايي اتوكاري كارهاي دوخته شده  10

        آشنايي با وسايل اتوكاري   1-10

        شناسايي اصول انتخاب درجه حرارت مناسب بر حسب پارچه   2-10

        شناسايي اصول اتو زدن درزها   3-10

 سايبان، واالن، لبه كار، جا دكمه، و ساير         اف،شناسايي اصول اتو زدن سج      4-10
   دوخته شده قسمتهاي

      

  5  4  1  توانايي نصب انواع پرده ها  11

        آشنايي با نصب انواع پرده ها   1-11

        آشنايي با ابزار مورد نياز   2-11

         گيره پرده وانواع -  

        پرده و انواع آن ) دريل (  ميله -  

        ه ميله پرده  قالب نگهدارند-  
         رول پالك-  
         انواع پيچ-  

         پيچ گوشتي -  
         دريل -  

         قالب هاي جمع كننده -  

        ) دستي ، برقي (  جمع كننده هاي اتوماتيك پرده -  
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    1 پرده دوز درجه :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ) هم آورد ( رو هم آور  -  
        له پرده به محل مورد نظر شناسايي اصول نصب مي  3-11

         نصب كردن ميله پرده -  

         و قيطان مخصوص به ميله پرده دشناسايي اصول وصل رو هم آور  4-11
         به ميله پرده  وصل كردن هم آورد و قيطان -  

        ن در محل مناسب شناسايي اصول نصب قالب مخصوص قيطا  5-11

        شناسايي اصول نصب گل ميخ كمر پرده  6-11

        شناسايي اصول نصب انواع پرده   7-11

  3  2  1  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  12

        آشنايي با مفهوم نكات حفاظتي و كاربرد در كارگاه   1-12

        يمني و حفاظتي در كارگاه شناسايي اصول به كاربردن نكات ا  2-12

و ...  بازديد از دستكاههاي برقي نظيـر چـرخ خيـاطي، قيچـي برقـي و                 -  
  اطمينان از صحت عملكرد آن 

      

         بازديد از كابل و دو شاخه ابزارهاي دستي برقي -  

         دقت در تعويض سوزن و تيغه يا سمباده -  

        سوزن چرخ  رعايت فاصله ايمني دست تا تيغه قيچي و -  

         دقت و رعايت نكات حفاظتي در هنگام استفاده از ابزار دستي -  

         رعايت اصول حفاظتي مخصوص كار با هر ماشين، دستگاه با ابزار -  

شناسايي اصول به كاربرد نردبانها نكات ايمني و بهداشت و كـاربرد آن در                3-12
  كارگاه 

      

         پيشگيري از بروز حوادث شناسايي بروز حوادث و نحوه  4-12

        آشنايي با عوامل آتش زا واصول پيشگيري از بروز آن   5-12

        شناسايي اصول شرايط مطلوب محيط كار   6-12
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    1 پرده دوز درجه :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         كف مناسب-  

        فضا رنگ مناسب در -  

        نور كافي -  

        تهويه مناسب -  

         نظافت كارگاه-  

        استفاده از پرده مناسب در كارگاه -  

         استفاده از وسايل حرارتي و برودتي مناسب-  

        )يونيفرم مناسب( پوشش مناسب افراد -  

         استفاده از پريزهاي محافظ دار-  

         سيم كشي آنها نحوه صحيح قرارگيري دستگاهها و-  

         استفاده از عاليم ايمني و هشداردهنده در سالن-  

        داشتن كپسول آتش نشاني در سالن -  

         داشتن سيم ارت-  
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    1پرده دوز درجه  :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  ارهشم  تعداد   مشخصات فني  رديف
      ميز برش  1
      چرخ خياطي خانگي   2
      چرخ خياطي اورلوگ  3
      چرخ خياطي راسته دوز   4
      صندلي گردان   5
      تخته وايت برد   6
      ميز اتو   7
      پيچ گوشتي   8
      جعبه گوشتي   9
      جعبه كمك هاي اوليه   10
      كپسول آتش نشاني   11
      قيچي برقي   12
      اتو ساده   13
      اتو بخار   14
      پارچه مخمل   15
      رول پالك   16
      پارچه ويسكوز   17
      پارچه پشمي   18
      پارچه حرير   19
      پارچه چهارخانه   20
      پارچه با طرح ميوه   21
      پارچه تك دوزي   22
      مل و صابون   23
      سنجاق ته گرد   24
      نخ   25
      12و10سوزن چرخ شماره   26
      16و14چرخ سوزن   27
      روغن   28
      زيپ  29
      سوزن   30
      دكمه   31
      قزن   32
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    1پرده دوز درجه  :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      پارچه آستري   33
      ، چهارنخ دونخ، سه نخنوار پرده   34
      ه زنبوري نوار پرد  35
      نوار پرده چين پليسه   36
      نوار پرده چهار شاخه   37
      كاغذ برش   38
      خودكار   39
      مداد   40
      تور   41
      پارچه ساتن   42
      )كتان و چلوار(پارچه نخي   43
      حلقه پالستيكي   44
      ميله پالستيكي   45
      ريشه پرده   46
      تور  47
      گيره پرده   48
      ميله پرده   49
      قالب نگهدارنده   50
      گل ميخ   51
      قيطان   52
      لباس كار   53
      ماژيك   54
      پارچه كرپ  55
      متر پارچه اي   56
      متر فلزي   57
      خط كش   58
      قيچي كاغذ  59
      جمع كننده اتوماتيك   60
      قيچي پارچه   61

 
 

  

 


