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  سازنده تاج و گل دست عروس: 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
دست و ساخت انواع ‘  و گل دست عروس كسي است كه بتواند از عهده انتخاب گل هاي تاج سرسازنده تاج

 .تاج و گل دست عروس براساس طرحهاي مربوطه و با استفاده از ژورنالهاي مختلف برآيد 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي : ميزان تحصيالت حداقل 
  ب با شغل مربوطه متناس:  توانايي جسميحداقل 

   ندارد  : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
    : موزشيآ دوره طول
  ساعت     202        :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       50       :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      152     :                 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
  نس مرتبط ليسا :حداقل سطح تحصيالت 
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  سازنده تاج و گل دست عروس:   نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  انتخاب پارچه مناسب براي گل سر و گل دست توانايي   1
  توانايي آهار زدن   2
  توانايي تهيه الگوي گل هاي پارچه اي   3
  توانايي بريدن پارچه طبق الگو  4
  توانايي رنگ آميزي پارچه  5
  نايي اطو زدن پارچه با اطوي گرم توا  6
  توانايي اطو زدن به وسيله تنظيف در مورد گلهاي اركيده و ناچيگو و گلهاي ظريف  7
  توانايي درست كردن پرچم و تخم گل  8
  توانايي پيچيدن گل برگ دور پرچم بر حسب نوع گل و غنچه   9
  توانايي قرار دادن گل برگها و پرچم درون محافظ   10
  انايي قرار دادن برگ ها و غنچه روي ساقهتو  11
  توانايي روكش كردن ساقه   12
  ) پولك و منجوق ميله اي شيشه اي–مرواريد ( توانايي ساختن گل هاي فانتزي   13
   سنگ دوزي – مرواريد دوزي – منجوق دوزي –توانايي پولك دوزي   14
  توانايي طراحي طرح مورد نظر روي كار   15
  توانايي شرابه دوزي  16
  توانايي چسباندن پولك و منجوق و سنگ و مليله و گل روي كار  17
  توانايي اپليكه كردن روي تور ساده يا تور گلدار  18
  توانايي تهيه الگوي كاله و لبه كاله   19
  توانايي گرد كردن سيم جهت دور سر  20
  توانايي روكش كردن سيم  21
  توانايي ساختن تل عروس  22
  توانايي دوختن كاله  23
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  سازنده تاج و گل دست عروس: نام شغل  
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي وصل كردن تور به لبه كاله و يا كاسه كاله  24
  توانايي وصل كردن تور به تل   25
  توانايي ساختن گل دست عروس  26
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  سازنده تاج و گل دست عروس : شغل ام ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  8  4  4 توانايي انتخاب پارچه مناسب براي گل سر و گل دست   1
 ميخك  –رز در انواع مختلف     ( آشنايي با گل هاي مناسب براي سر و دست            1-1

 – تـاج اوتـي      – بهار نـارنج     –گنوليا  م –  اركيده در انواع مختلف    – مريم   –
 كاردينا  – شكوفه هاي مختلف شقايق      – ستاره اي    – به ژاپني    –نبق  زالله  

 –گز فراموشم مكـن ماگنويـا        هر – مارگريت   – لي لي شيپوري     – كامليا   –
  ياس در انواع مختلف– نرگس –نسترن 

      

گـل  ( ر قـسمت    آشنايي با قسمت هاي مختلف گل و پارچه مناسب براي ه            2-1
  ) غنچه – حقه – برگ –برگ 

      

        آشنايي با جنس پارچه به روش سوزاندن   3-1

        آشنايي با پشت و روي پارچه   4-1

        آشنايي بازيردست پارچه به روش لمس كردن   5-1

        شناسايي اصول انتخاب پارچه براي گل هاي پارچه اي   6-1

  4  3  1  توانايي آهار زدن   2

        نايي با انواع آهار آش  1-2

        شناسايي داليل آهار زدن   2-2

        گارگاه انواع آشنايي با   3-2

        زده شود  كه بايد آهار يايهآشنايي با پارچه   4-2

        شناسايي با پختن آهار   5-2

        شناسايي اصول آهار زدن   6-2

  9  8  1  توانايي تهيه الگوي گل هاي پارچه اي   3

         اصول كشيدن الگوي برگ در گل هاي مختلف شناسايي  1-3

        شناسايي اصول كشيدن الگوي گل برگ در گل هاي مختلف  2-3

       شناسايي اصول كشيدن الگوي حقه يا محافظ گل   3-3
  4  3  1 توانايي بريدن پارچه طبق الگو  4

        روي پارچه ) عمودي‘ افقي ‘ اريب ( آشنايي با عالمت گذاري   1-4
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  سازنده تاج و گل دست عروس:  شغل ام ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول برش پارچه با توجه به الگو و عالئم  2-4

  16  8  8  توانايي رنگ آميزي پارچه   5

 پنبه اي –آشنايي با انواع رنگ هاي مناسب براي پارچه هاي ابريشمي   1-5
   پلي استر–ابريشم مصنوعي 

      

        آشنايي با تأثيررنگ ها روي يكديگر و تهيه رنگ هاي ثانويه  2-5

        آشنايي با شستشوي پارچه قبل از رنگرزي بر حسب نوع پارچه   3-5

        آشنايي با رنگرزي پارچه هاي نازك   4-5

        آشنايي بارگه زدن گل برگها   5-5

         پلي استر– پنبه اي –ريشمي شناسايي اصول پارچه اب  6-5

        آشنايي با رنگها و سايه زدن در گلهاي مختلف  7-5

        شناسايي اصول رنگرزي پارچه هاي مخمل  8-5

         ابريشمي و پلي استر–شناسايي اصول رنگرزي پارچه هاي پنبه اي   9-5

        شناسايي اصول خشك كردن پارچه رنگ شده  10-5

  9  8  1  رچه با اطوي گرم  اطو زدن پاتوانايي  6

        هر پارچه برايمناسب آشنايي با درجه حرارت   1-6

        آشنايي با انواع اطو و كاربرد هر يك   2-6

        شناسايي لبه دادن به برگ ها و گل برگ ها   3-6

        شناسايي اصول اطو زدن   4-6

        با خاك اره و پارچه هاي متقال شناسايي اصول ساختن بالشتك   5-6

توانايي اطو زدن به وسيله تنظيـف در مـورد گلهـاي اركيـده و                 7
  ناچيگو و گلهاي ظريف

1  2  3  

        شناسايي اصول اطو زدن به كمك هاي تنظيف مرطوب   1-7
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  سازنده تاج و گل دست عروس:  شغل ام ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 وسيله تنطيف در مـورد گلهـاي اركيـده و نـاچيگو و گلهـاي                 اطو زدن به   -  
  ظريف

      

  5  4  1  توانايي درست كردن پرچم و تخم گل   8

        آشنايي با انواع پرچم و تخم گل   1-8

        درست كردن انواع پرچم به كمك نخ و پنبه و سيم پارچه شناسايي اصول   2-8

        رنگ كردن پرچم و تخم گل   3-8

        دسته كردن پرچم و چسباندن آنها بكديگر اصول شناسايي  4-8

        شناسايي اصول ساختن پرچم و تخم گل   5-8

  4  3  1  توانايي پيچيدن گل برگ دور پرچم بر حسب نوع گل و غنچه   9

       آشنايي با طرز قرار گرفتن گل برگ بر حسب رنگ و شكل بدور پرچم   1-9

        شناسايي اصول قرار دادن گل برگ ها   2-9

        شناسايي اصول قرار گرفتن گل برگ ها در غنچه  3-9

  3  2  1  انايي قراردادن گل برگ ها و پرچم درون محافظ تو  10

        آشنايي با سوراخ كردن محافظ  1-10

        آشنايي با چسب زدن محافظ و گل برگ ها  2-10

        شناسايي اصول قراردادن گل برگ ها و پرچم درون محافظ   3-10

  3  2  1  وانايي قراردادن برگ ها و غنچه روي ساقه ت  11

        شناسايي طرز قرار گرفتن برگها روي ساقه   1-11

        شناسايي طرز قرار گرفتن گل ها و غنچه روي ساقه   2-11

        شناسايي اصول قراردادن برگ و غنچه روي ساقه در گل هاي مختلف   3-11

  3  2  1  توانايي روكش كردن ساقه   12

        آشنايي با برش كاغذ كشي   1-12

        آشنايي با انواع سيم و كاربرد هر يك   2-12

 

  

 



7 

  سازنده تاج و گل دست عروس:  شغل ام ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول  پنبه گذاري روي سيم در مورد ساقه هاي كلفت   3-12

        ول پيچيدن كاغذ كشي دور سيم شناسايي اص  4-12

پولك و منجوق مليلـه       –مرواريد  ( توانايي ساختن گل هاي فانتزي        13

  ) شيشه اي

2  5  7  

        آشنايي با انواع گلهاي فانتزي   1-13

 پولـك و منجـوق و مليلـه از درون      – روش رد كردن مرواريـد        اصول   شناسايي  2-13
  سيم 

      

        شناسايي پيچيدن سيم به شكل دلخواه  3-13

        شناسايي درست كردن پرچم با منجوق   4-13

        شناسايي اصول درست كردن گلهاي مرواريدي و پولك و منجوق  5-13

  24  20  4   سنگ دوزي – مرواريد دوزي – منجوق دوزي –توانايي پولك دوزي   14

        نگ مليله شيشه اي  س– مرواريد –آشنايي با انواع پولك منجوق   1-14

        شناسايي اصول پولك دوزي   2-14

  4  3  1  توانايي طراحي طرح مورد نظر روي كار   15

        آشنايي با بزرگ و كوچك كردن طرح   1-15

        شناسايي اصول پياده كردن طرح   2-15

  5  4  1  توانايي شرابه دوزي   16

        رودآشنايي با مواديكه براي تهيه شرابه بكار مي  1-16

شناسايي اصول تهيه رشته هاي مرواريد و گندمي و اشك و مليله در   2-16
  اشكال مختلف 

      

        شناسايي اصول شرابه دوزي  3-16
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  سازنده تاج و گل دست عروس:  ام شغل ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5  4  1  جوق و سنگ و مليله و گل روي كار توانايي چسباندن پولك و من  17

        آشنايي با انواع چسب ها و موارد مصرف هر يك   1-17
        آشنايي با پاك كردن چسب هاي اضافي و تميز كردن كار   2-17
        شناسايي اصول چسباندن مواد تزييني روي كار  3-17

  7  6  1  ه كردن روي تور ساده با تور گلدار لتوانايي اپليك   18

        آشنايي با اپليكله كردن  روي تور  1-18
        آشنايي با برش از روي تور ديگر   2-18
        شناسايي اصول اپليكله كردن از روي تور ديگر به وسيله چسب و دوخت  3-18

  5  4  1  توانايي تهيه الگوي كاله و لبه كاله   19

        مت مساوي آشنايي با اندازه گيري كاسه سر و بريدن آن به چند قس  1-19

        آشنايي با لبه كاله و تهيه الگوي آن   2-19

        آشنايي با تهيه الگوي كاله و لبه كاله   3-19

        شناسايي اصول تهيه الگوي كاله و لبه كاله   4-19

  3  2  1  توانايي گرد كردن سيم جهت دور سر  20

        آشنايي با انواع سيم و موارد مصرف هر يك   1-20

        يي با بريدن و گرد كردن سيم در شكل و اندازه مورد نظر آشنا  2-20
        شناسايي اصول گرد كردن سيم جهت تهيه كاله و تل   3-20

  3  2  1  توانايي روكش كردن سيم   21

آشنايي با مواديكه جهت روكش كردن بكار مي رود و موارد مصرف هر   1-21
  )كاغذ كشي يا نوار تفلون ( يك 

      

         اصول روكش كردن سيم شناسايي  2-21

  8  6  2  توانايي ساختن تل عروس   22

        ) مرواريدي –پارچه اي ( آشنايي با انواع تل   1-22
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  سازنده تاج و گل دست عروس:  شغل ام ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با مرواريد بافي خطي   2-22

         مرواريدي-ناسايي اصول ساختن تل عروس پارچه اي ش  3-22

شناسايي اصول تزيين كردن روي تل به كمك مواد تزينيي گل منجوق و   4-22
   سنگ- سرمه– مليل و مرواريد –پولك 

      

  24  20  4  توانايي دوختن كاله   23

        آشنايي با خياطي با دست   1-23

        آشنايي با بخيه هاي اوليه  2-23

        شناسايي اصول دوختن كاله  3-23

        شناسايي آستر كردن و اليي گذاري كاسه كاله  4-23

        شناسايي روكش كردن كاسه كاله با پارچه ساتين و چسباندن لبه هاي آن   5-23

        آشنايي با گذراندن نوارهاي لبه داخلي   6-23

        شناسايي اصول قالب كردن كاله روي قالب هاي پالستوفوم   7-23
        شناسايي  دوختن لبه كاله از پارچه يا تور فانتزي   8-23
        شناسايي وصل كردن لبه كاله به كاسه كاله  9-23

  19  15  4  توانايي وصل كردن تور به لبه كاله و يا كاسه كاله   24

        آشنايي با چين دادن تور   1-24

         كالهشناسايي اصول وصل كردن تور به لبه كاله و يا كاسه  2-42

        شناسايي اصول پف دادن تور   3-24

        شناسايي اصول حالت دادن به آويز و گل برگ هاي كاله  4-24

  7  5  2  توانايي وصل كردن تور به تل   25

        شناسايي اصول وصل كردن توربه تل  1-25

        شناسايي اصول پف دادن تور   2-25

        رچه اي تل شناسايي جهت دادن به گلهاي تزييني پا  3-25
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  سازنده تاج و گل دست عروس:  شغل ام ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  10  7  3  توانايي ساختن گل دست عروس   26

        آشنايي با انواع گل دست ها   1-26
        شناسايي ترتيب قراردادن گل و غنچه در دسته گل   2-26
        يي با انواع پايه و مورد مصرف هر يك آشنا  3-26
        آشنايي با انواع سيم و سيم مناسب گل دست   4-26
        آشنايي با انواع نوار مناسب جهت پيچيدن دور ساقه گل و پايه  5-26
        شناسايي اصول پيچيدن نوار دور ساقه گل  6-24
        شناسايي اصول قراردادن ساقه ها در داخل پايه   7-26
        شناسايي اصول آرايش كردن دسته گل  8-26
        شناسايي اصول روبان زدن به دسته گل   9-26
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  سازنده تاج و گل دست عروس  :نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      پارچه هاي مختلف ابريشمي   1
      ابريشم مصنوعي   2
 بـنفش   – قرمز   – زرد آبي    –پلي استر نخي در رنگهاي سفيد         3

   زرشكي-
    

      ژالتين   4
      استهنش  5
      اجاق گاز  6
      ظرف براي آهار زدن  7
      6قلم موي شماره   8
       زدنهم  9
        50 × 50  يا 60 × 60كارگاه چوبي   10
      كاغذ پوستي   11
      مقواي رسم   12
      مداد   13
      چسب   14
      قيچي خياطي   15
      الگوي گل پارچه اي   16
      ر  پلي است– ابريشمي –نخي انواع مخمل   17
      كاغذ كاهي   18
       مخصوص آبرنگ 4قلم موي   19
      پنبه  20
 زرشـكي مناسـب     – بـنفش    – قرمز   – آبي   –رنگ هاي زرد      21

 – ابريـشم مـصنوعي      –براي پارچه هاي پنبـه اي ابريـشمي         
   تشتك براي ساختن رنگ–پلي استر 
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  سازنده تاج و گل دست عروس:  نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ تفهرست استاندارد تجهيزا

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      اطو  22
      بالشتك   23
 –چراغ گاز يا اطوي برقي در انواع مختلـف يـا چـراغ الكلـي                  24

  الكل خنثي 
    

      پارچه متقال   25
      خاك اره   26
      گل برگ و برگ هاي بريده شده و رنگ شده تنزيب   27
      سيم   28
      رنگ چسب در انواع مختلف   29
      دستمال كاغذي  30
      نخ دمسه در رنگ مشكي و زرد   31
      مخمل مشكي و زرد  32
      پرچم هاي آماده  33
      گل برگ هاي آماده  34
      درفش  35
      چسب مناسب  36
      گل آماده يا پرچم درون آن  37
      گل آماده شده  38
      غنچه آماده شده  39
      دازه هاي مختلف سيم در ان  40
      كاغذ كشي سفيد و سبز و قهوه اي   41
      مرواريد در اندازه هاي مختلف   42
       منجوق و مليله در انواع مختلف مناسب با گل–پولك   43
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  سازنده تاج و گل دست عروس:  نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      سيم نازك و سيم گلسازي   44
       نامريي 45نخ نايلون نمره   45
      سنگ در انواع مختلف   46
      اشك گندمي در انواع مختلف   47
      سوزن منجوق دوزي   48
      نخ سفيد خياطي  49
      كاربن خياطي   50
      مداد رسم   51
      مقوا   52
      كاغذ رسم   53
      چك گندمي اشگ بزرگ و كو  54
      نخ نايلون و نخ بيرنگ   55
      چسب بيرنگ پارچه   56
      چسب چوب   57
      لوازم طراحي  58
      بنزين  59
      تور گلدار در نقش هاي مختلف   60
      گيپور   61
      نخ عمامه   62
      نخ ابريشمي   63
      تور ساده عروس  64
      45 يا 50نخ ماهيگيري شماره   65
      كاغذ الگو  66
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  سازنده تاج و گل دست عروس:  نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      مقواي گالسه  67
      خط كش  68
      پاك كن   69
      سيم بر  70
      دم باريك  71
      نخ اندان   72
      اليي چسب  73
      چسب كاغذ و يا پارچه  74
      نوار تفلون  75
      5 و 4مرواريد   76
      پارچه ساتن و كريستال   77
      سرمه   78
      آستر ابريشمي با تترون   79
      قالب هاي آماده پالستوم   80
      كاله آماده و يا كالسه كاله  81
      تور سر عروس  82
      تل آماده   83
      تور آماده  84
      گل هاي پارچه اي سفيد و رنگي  85
      پايه پالستوفوم در شكل هاي مختلف   86
      سيم گل سازي   87
      نوار تور تزيني   88
      روبان   89
      سبد  90

  

 

 


