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نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
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 خيابـان-تهـران: و برنامـه ريـزي درسـي       طرحدفتر  
 –تتقاطع خوش و نصر    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   4 طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
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خيابـان   -تهـران  :برنامـه ريـزي     معاونت پـژوهش و     
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  طبقه پنجم  -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن
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    آراي عقدسفره: 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
، ساختن انواع  ، ساختن تزيينات سفره عقد  است كه بتواند از عهده آراستن سفره عقدسازنده سفره عقد كسي

، ساختن سفره  ، تزيين كله قند ، شاخه نبات ، فندق ، گردو اي، گلهاي تهيه شده با نقل باداميگلهاي پارچه
 .قند ساب و غيره برآيد 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
   دوره راهنماييپايان: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه:  توانايي جسميحداقل 

  ندارد  : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت  120     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت   16     :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   104   :                 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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  آراي عقدسفره: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  آراستن سفره عقدتوانايي   1
 توانايي ساختن سفره عقد  2

 ، شاخه نبات ، فندق ، گردو ، گلهاي تهيه شده با نقل بادامي ايتوانايي ساختن انواع گلهاي پارچه  3

  و حنا و نمكتوانايي ساختن سيني اسپند و برنج و گندم  4

 قند توانايي تزيين كله  5

 ساب توانايي ساختن سفره قند  6
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  آراي عقدسفره :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  16  15  1  توانايي آراستن سفره عقد  1

قـرآن مجيـد،    ( مور نياز در سـفره عقـد       آشنايي با آداب و سنن لوازم اصلي        1-1
نبات، پنير و سبزي، نان سنگك، فنـدق، اسـپند، حنـا،            شمعدان، شاخه آينه
  قند، عسلكله

      

پروانه (مربع، مستطيل، گرد، دوسفره روي يكديگر     (عقدبا انواع سفره  آشنايي  2-1
هاي رودوزي شده، رنگ سفره در رابطه بـا         هاي ساده، سفره  ، سفره )و قلب 

  هاي مختلفيين و رنگ اتاق عقد و بريدن سفرهتز

      

         برش سفره عقد در انواع چهارگوش-  

        هاي مناسب سفره عقدها و رودوزي دوردوزي-  

        ساختن يك نوع شمع ساده و تزيين شمعدان آن-  

         ساختن رنگهاي ثانويه-  

        آشنايي با نوع پارچه سفره قند از نظر جنس و طرح   3-1

دوردوزي، ساير  )روبان، پاپيون، انواع رودوزي   (شناسايي انواع تزيينات سفره     4-1
  تزيينات بر حسب سليقه

      

        آشنايي با نوع پارچه سفره قند از نظر جنس و طرح  5-1

        شوداي كه زير سفره عقد پهن ميآشنايي با پارچه  6-1

١-٧  
، مـستطيل و بيـضي و        ربع، م  ، گرد  ميزهاي كوتاه  ( آشنايي با انواع سفره   

  ) هاي قابل پهن شدن روي زمينيا سفره
      

        آشنايي با انواع شمع و چگونگي تهيه آن و مواد مصرف هر يك   8-1

        ها و تزيينات روي آنها و موارد مصرف هريكدانآشنايي با انواع شمع  9-1

        آشنايي با انواع پارچه و ويژگيهاي آن  10-1

        ا انواع رنگهاي خوراكي و اكليل و ديگر رنگهاآشنايي ب  11-1
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  آراي عقدسفره : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       آشنايي با تئوري رنگ و تأثير رنگها بر يكديگر، انتخاب رنگ مناسب  12-1

       شناسايي اصول آراستن سفره عقد  13-1

  37  30  7  ي ساختن تزيينات سفره عقدتواناي  2

        هاي مختلفشناسايي تزيين جلد قرآن به روش  1-2

         تزيينات سفره عقد-  

        تزيين جلد قرآن  

 تن و استفاده از اسپند هفت رنگ        5شناسايي تزيينات نام سنگك با اسماء         2-2
  در انواع مختلف

      

         تزيينات نان سنگك و اسپند هفت رنگ-  

        نبات و كاسه نبات در انواع مختلفآشنايي ساختن شاخه  3-2

        نبات و كاسه نبات در انواع مختلف شاخه-  

        آشنايي با تزيين ظروف ميوه و شيريني در انواع مختلف  4-2

         تزيين ظروف ميوه و شيريني در انواع مختلف-  

        شناسايي با تزيين ظروف پنير و سبزي  5-2

         ظروف پنير و سبزي تزيين-  

        هاي مختلفشناسايي چگونگي تزيين كردن آينه و شمعدان به روش  6-2

        هاي مختلف تزيين كردن آينه و شمعدان به روش-  

        موشي، زيگزاگهاي اوليه شال، دندانهآشنايي با دوخت  7-2

 شناسايي چگونگي تزيين ظروف كادوهاي دريافت شده به وسيله عـروس            8-2
  و داماد

      

         تزيين ظروف كادوهاي دريافت شده به وسيله عروس و داماد-  

        رود بر حسب سليقهآشنايي با انواع ظروفي كه براي كادو به كار مي  9-2
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  آراي عقد سفره:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ختن كادوهاي سفره عقدشناسايي چگونگي سا  10-2

         ساختن كادوهاي سفره عقد در چند مدل-  

        آشنايي با انواع كادويي براي ميهمانان  11-2

        آشنايي با انواع چسب و موارد مصرف هر يك  12-2

        رودآشنايي با موادي كه در تزيين كادوها به كار مي  13-2

         مواد مورد مصرف در تزيين كادوها-  

آشنايي با انواع تورها و موارد مصرف هر يك و انتخاب تور مناسب جهـت              14-2
  ساختن كادوها

      

        شناسايي روش آهار زدن توري و دليل آن با انواع آهار  15-2

         ساختن آهار و اهار زدن چند نمونه توري-  

        شناسايي تهيه محلول آهار و تخمين ميزان الزم براي پارچه مورد نظر  16-2

هاي كاغذي و مقوايي جهت تزيين ظروف مختلـف         شناسايي انواع پوشش    17-2
  سفره عقد

      

       كاغذي و مقوايي جهت تزيين ظروف مختلف سفره عقدهايپوششتهيه-  

        هاي مختلفآشنايي با كشيدن دايره به روش  18-2

        هاي مختلف كشيدن دايره به روش-  

         غاز و ساختن ظروف مختلف سفره عقدآشنايي با پوست تخم  19-2

         بريدن پوست تخم مرغ و تخم غاز و ساختن ظروف مختلف سفره عقد-  

        آشنايي با دور دوزي و ژوردوزي با چرخ خياطي و گلدوزي  20-2

         دور دوزي و ژوردوزي با چرخ خياطي و گلدوزي-  

       ن سر عروس و دامادتزيين كردن ظروف نقل و سكه جهت ريختشناسايي  21-2

         تزيين كردن ظروف نقل و سكه جهت ريختن سر عروس و داماد-  

        آشنايي با كشيدن دايره به روشهاي مختلف  22-2
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  آراي عقدسفره : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

، گلهاي تهيه شده با      ايهاي پارچه  توانايي ساختن انواع گل     3
  نبات ، شاخه ، فندق ، گردو نقل بادامي

3  20  23  

اي و موارد مصرف هر يك شامل گلهـاي         آشنايي با گلهاي مختلف پارچه      1-3
  هاي براقتوري و پارچه

      

،  ، گردو  ، گلهاي تهيه شده با نقل بادامي       ايساختن انواع گلهاي پارچه    -  
   در چند نمونهتنبا، شاخه فندق

      

آشنايي با گلهاي مختلف پالستيكي و گوش مـاهي و طـرز تهيـه آنهـا و                   2-3
  موارد مصرف هر يك

      

         ساختن چند نمونه گلهاي مختلف پالستيكي و گوش ماهي-  

        بادام نقلي ، ، بادام ، گدو آشنايي با ساختن انواع گلهاي فندق  3-3

        بادام نقلي در چند نمونه ، دو، بادام، گ  ساختن انواع گلهاي فندق-  

        هاي روباني آشنايي با ساختن انواع گل  4-3

  23  20  3  توانايي ساختن سيني اسپند و برنج و گندم و حنا و نمك  4

        )ايفلزي، چوبي، شيشه(آشنايي با انواع مختلف سيني اسپند  1-4

         چند نوع ساختن سيني اسپند و برنج و گندم و حنا و نمك در-  

آشنايي با طرحهاي مختلف سيني اسپند و طـرز پيـاده كـردن طـرح روي                  2-4
  )اي، فلزي برحسب سليقهدر جنسهاي مختلف چوبي، شيشه(آن

      

        شناسايي اصول تهيه سيني اسپند  3-4

  10  9  1  توانايي تزيين كله قند  5

        آشنايي با انواع تزيين كله قند  1-5

         چند مدلتزيين كله قند در  

        شناسايي اصول تزيين كله قند  2-5
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  آراي عقدسفره :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  11  10  1  قند سابتوانايي ساختن سفره  6

        قند سابآشنايي با تزيينات سفره  1-6

        قند ساب و تزيينات آن ساختن سفره-  

        )تترون و ساتن(آشنايي با جنس سفره قند ساب  2-6

        آشنايي با اندازه سفره قندساب  3-6

         اندازه سفره قندساب در چند مدل-  

        شناسايي اصول ساختن و آماده كردن سفره قندساب  4-6
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  آراي عقدسفره: نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

سـرمه   ، سرمه در رنگ سـفيد و طاليـي        ، نخ خياطي  سوزن،  1
هـاي  ، مرواريـد در انـدازه      سفيد و طاليي  الماسي در رنگهاي    
2،3،4،5،6،7،8،9،10  

    

      اشك بزرگ و كوچك گندمي  2

      هاي مختلفهاي مختلف در رنگ سفيد و اندازهسنگ  3

      ك هفت رنگمنجوق و مليله و پول  4

      هاي مختلفروبان در رنگهاي روشن در اندازه  5

پارچه كريـستال    متر   2پارچه ترمه براي جانماز و سفره حدود          6
، اليي چسب در اندازه پارچه سـفره و آسـتري            در رنگ سفيد  
  سفيد تترون

    

      شمع بلند و كوتاه از هر يك دو عدد  7

      دان در انواع مختلفشمع  8

      سفيد يا مالفهپارچه   9

      رنگهاي خوراكي در رنگهاي مختلف  10

ــستال  11 ــور ظــروف كري ــراميك ، حــصيري ، ، بل ــه در  ، س آين
  هاي مختلفاندازه

    

هـاي  ، مرغـابي پالسـتيكي در انـدازه        هـاي سـراميك    گلدان  12
  ، نقل كوچك براق مختلف

    

      كبوترهاي پالستيكي كوچك  13

       و تخم مرغ، تخم غاز عروسك با كوچك  14

       آهار  15

      پرگار  16

      چسب  17
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  آراي عقدسفره: نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

        نان سفيدو سنگكنان  18

      سيم  19

      نخ خياطي  20

      چرخ خياطي   21

      سوزن خياطي و گلدوزي   22

      انواع نخ خياطي و فانتزي  23

      هاي آهاردا در رنگهاي مختلفروبان  24

      نشاسته و ژالتين ورقي  25

      پارچه توري  26

      ايپارچه كتاني و پنبه  27

      قيچي خياطي  28

      هاي نباتنبات و تكهشاخه   29

      اسپند هفته رنگ  30

      كاغذهاي رنگي  31

      ظروف آهار دادن  32

      تورسيمي  33

      مقوا  34

      چراغ  35

      ايظروف بلور و شيشه  36

      ايهاي مختلف فلزي و شيشهسيني  37

      اكليل  38

      كاغذهاي رنگي  39

هاي رنگي در جنسهاي مختلـف پارچـه زري طاليـي و            پارچه  40
  اي، انواع روبان، سيم گلنقره

    

  

  

 



 10

  آراي عقدسفره: نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ هيزاتفهرست استاندارد تج

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

، چسب   ، چسب سفيد بخاري و چسب رازي بيرنگ        نان لواش   21
هـاي  ، مـداد رنگـي در انـدازه        هـاي كريـستال   ، روق  فشنگي
هـاي  مـاهي در انـداز     ، گـوش   ، فنـدق   گردو ، ، بادام  مختلف
 ، ظرف بلور جهت ماهي ي، نقل ريز رنگ ، نقل بادامي مختلف

    

، ظرف مرواريد بافي يـا ظـرف    اي نظير سفرهجلد قرآن پارچه   22
  بلور درون آن جهت عسل

    

، قيطان با رنـگ طاليـي بـا          اي، آينه  ، فلزي  ايسيني شيشه   
  نقره

    

، شـاخه    ، كاغـذ آلومينيـوم     ، نمك  ، گندم  ، برنج  ، حنا  قلم مو   
  ز مانندهاي گل مصنوعي سب ، شاخه گندم

    

      كله قند در اشكال مختلف  

 

  

 


