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  رح و برنامه های درسيدفتر ط نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :
 8958-85-421-5:  شغل آموزش كد ملي شناسایي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسي
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 11311524 - 11113348تلفن                                                     11311558ر       دورنگا

 Daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونيكي : 

 

 

 ي رشته صنایع دستي )دوخت های سنتي(:اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ریزی درس

 علي موسوی

 رامک فرح آبادی  

 صدیقه رضاخواه ریيس گروه صنایع دستي و هنر

 زهرا كوشایي فر هنرمند دوخت های سنتي 

 اني هنرمند دوخت های سنتي نسرین كارداني اصفه

 كميته تخصصي دوخت های سنتي :  اعضای 

 تهمينه رضایي  مه پاره اكبری  شهين پزشكي  فاطمه یعقوبي  صدیقه معيری  نسرین كارداني اصفهاني  كوشایي فر زهرا 

 قه رضاخواهیصد مریم باغبان باشي 

 

 : برای تدوین استاندارد آموزش شغل حوزه های حرفه ای و تخصصي همكار 

 اداره كل آموزش فني و حرفه ای استان یزد   -

 اداره كل آموزش فني و حرفه ای استان اصفهان -

 اداره كل آموزش فني و حرفه ای استان تهران -

 فرآیند اصالح و بازنگری :  

-  

- 
 

كليه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه ای   

 كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادی و معنوی از آن موجب پيگرد قانوني است .
 



  

 

 

 

   شایستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 نام و نام خانوادگي ردیف
آخرین مدرك 

 تحصيلي 
 شغل و سمت  رشته تحصيلي

ابقه س

كار 

 مرتبط

 ایميل تلفن و، آدرس  

 حسابداري لیسانس زهرا کوشایي فرد 1

 مدیر و مربي آموزشگاه

استاد دانشگاه الزهرا و شهید 

بهشتي و طراحي مد کشور 

 دبي

 تلفن ثابت : 23

 25132222990تلفن همراه : 

 zkoshaeifard@yahoo.comایمیل : 

 

3 
 نسرین کارداني

 اصفهاني
 فوق دیپلم

طراحي 

 لباس

 مربي  و موسسمدیر ،

ریس انجمن صنفي تخصصي 

 صنایع دستي شهراصفهان

 22123312021تلفن ثابت : 11

 25123399330تلفن همراه : 

 info@kardani-homa.comایمیل : 

 کارشناسي فهیمه زارع بیدکي 2
مهندسي 

 نساجي
 استان یزد مربي

 تلفن ثابت : 12

 25123959931تلفن همراه 

 fhim.zare@yahoo.comایمیل :

 دیپلم فاطمه فردوسیان 0
طراحي 

 دوخت

مدیر و موسس ومربي 

رییس انجمن  -اموزشگاه

صنفي صنایع دستي ) دوخت 

 یزد هاي سنتي (

 تلفن ثابت : 29

 تلفن همراه :

25122913511 

 ایمیل :

9 

 
 دیپلم توران سنجري

طراحي 

 دوخت

مدیر و موسس آموزشکاه 

 رییس کانون کشوري

رییس انجمن صنفي طراحي 

 یزد ختدو

 تلفن ثابت : 92

 تلفن همراه :

25122991291 

 ایمیل :

 

 تجربي دیپلم منیره شوقي 0

 مدیر و موسس آموزشگاه

 بریزت مربي صنایع دستي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اموزشگاه

 20129312225تلفن ثابت : 22

 25100291191تلفن همراه :

ایمیل : 

.comhi@yahoomonireh.shog  

 شهین پزشکي  1
هنري  1درجه 

 معادل دکترا

دوخت هاي 

 سنتي

 سنتي مربي دوخت هاي

 سازمان میزاث فرهنگي

 25131002199همراه : لفن ت  32

 اقتصاد دیپلم امیریانآفاق  1
 25131092005همراه : تلفن  15 هنرمند

 

 

 

mailto:monireh.shoghi@yahoo.com
mailto:monireh.shoghi@yahoo.com


  

 

 

 

 

 

   شایستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 نام و نام خانوادگي ردیف
آخرین مدرك 

 تحصيلي 
 شغل و سمت  رشته تحصيلي

ابقه س

كار 

 مرتبط

 ایميل تلفن و، آدرس  

 دیپلمفوق  رضایيتهمینه  5
 وطراحي 

 دوخت
 25130500102همراه : تلفن  22 دوخت هاي سنتي هنرمند 

 دیپلم یعقوبي فاطمه  12
طراحي 

 دوخت
 25139031019همراه :  نتلف 22 دوخت هاي سنتي هنرمند 

 لیسانسفوق  کاشاني زهرا  11
طراحي 

 صنعتي 
 همراه : تلفن  19 دوخت هاي سنتي هنرمند 

 هنري  1درجه  پاره اکبري مه  13
هاي دوخت 

 سنتي هنر
 25132231112همراه : تلفن  29 دوخت هاي سنتي هنرمند 

 شیمي لیسانس صدیقه رضاخواه 12
رییس گروه صنایع دستي و 

 هنر 
  00905522:  تلفن ثابت  30

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاریف : 
 استاندارد شغل : 

 د در بعضاي از ماوارد اساتاندارد حرفاه اي نیاز گفتاه       مشخصات شایستگي ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملکرد موثر در محیط کاار را گوینا  
 مي شود.

 استاندارد آموزش : 
 ي یادگیري براي رسیدن به شایستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 نام یک شغل :  
 به مجموعه اي از وظایف و توانمندي هاي خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
هاا ،  بیانیه اي شامل مهم ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یك حوزه شغلي ، مسئولیت 

 شرایط کاري و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 ندارد آموزشي . حداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به یك استا

 ویژگي كارآموز ورودی : 
 حداقل شایستگي ها و توانایي هایي که از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود . 

 كارورزی:
ضارورت  کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري یا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود یا با ماکت صورت ماي گیارد و   

دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعي براي مدتي تعریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یك شایستگي که فرد در محال آماوزش باه صاورت     
 تئوریك با استفاده از عکس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در یك مکان واقعي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاري از مشاغل نمي گردد.(

 ارزشيابي : 
کتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ه، که شاامل سا  رآیند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه یك شایستگي بدست آمده است یا خیر ف

 اي خواهد بود .  حرفه

 صالحيت حرفه ای مربيان : 
 حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 : شایستگي 
 توانایي انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسیدن به یك شایستگي یا توانایي . کاه ماي تواناد شاامل علاوم پایاه )       

 تکنولوژي و زبان فني باشد . ، ، زیست شناسي ( ، شیمي ، فیزیك ریاضي 

 مهارت : 
 حداقل هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن به یك توانمندي یا شایستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 رفه اي مي باشد .  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شایستگي در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي غیر فني و اخالق ح

 ایمني : 
 مواردي است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار مي شود .

 توجهات زیست محيطي :

 مالحظاتي است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.



  

 

 

 

 

 :  شغلآموزش استاندارد نام 

 ع دوزصمر

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

بکارگیري فنون و مقدمات شایستگي هاي شامل  )دوخت هاي سنتي ( وصنایع دستي  در گروهشغلي است مرصع دوز 

بکارگیري فنون و تکنیك مرصع   بکارگیري فنون مرصع دوزي با پارچه هاي شفاف مرصع دوزي درسبك سنتي 

برگ با تکنیك  تکنیك نقوش گل و فنون وبکارگیري   با تکنیك هاي مسطح و برجسته ساده دوزي انواع نقوش

نگهداري و شستشوي ملزومات دوختي تزیین   ارائه و فروش محصوالت ، بازاریابي ،بسته بندي   مسطح و برجسته آزاد

سفره عقد تزیینات  بازوبند و تاج وف  وتزیین کیف و ک این شغل با تزیین البسه ، ملزومات نوعروسان ،مي باشد .  شده

  هاي صنایع دستي عرضه مي گردد . از طریق نمایشگاه و تابلوهاي نفیس ارتباط دارد و

 : ورودیویژگي های كارآموز 

 توسطه اول ) پایان دوره راهنمایي ( مپایان دوره حداقل ميزان تحصيالت : 

 سالمت كامل جسمي و ذهني :  و ذهني حداقل توانایي جسمي

  ندارد : از مهارت های پيش ني

:آموزش دوره  طول  

 ساعت  88   طول دوره آموزش        

 ساعت 59ی زمان آموزش نظری       

 ساعت 81ی زمان آموزش عملي        

 ساعت  -    رزی           كاروزمان ی 

  ساعت  -                 ی زمان پروژه 

 بودجه بندی ارزشيابي ) به درصد ( 

 % 21:  كتبي -

 % 11  عملي : -

 % 54 اخالق حرفه ای : -

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

 سال سابقه کار 3فوق دیپلم صنایع دستي طراحي دوخت با 

 سال سابقه مرتبط  9دیپلم با 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 تعریف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

اخيرا با تغييرات جزئي در نحوه اجرای ان  یكي از حرفه های دیرین مردم ایران زمين ميباشد كهمرصع دوزی هنر 

دوباره رواج یافته است . قدمت آثار این هنر به قبل از دوره صفویان مي رسد البته اوج رواج وكاربرد این هنر در 

زمان صفویان جهت مرصع و جواهر نشان كردن لباس ها و تاج های درباریان بوده است . كه در آن با استفاده از 

ی زری و گالبتون و انواع سرمه وقيطان و همچنين انواع مهره ها و سنگهای تزیيني ، طرح ها و نقوش انواع نخ ها

 برروی انواع لباس و كيف و كفش و تاج و..... پر مي شود .

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Studded gems 

 

 

 

 بط با این استاندارد : مهم ترین استانداردها و رشته های مرت ٭

 مهره های تزیيني پولک و منجوق –قيطان دوزی  - سرمه دوز سنتي 

 

 

 

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

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

 طبق سند و مرجع ......................................               اً سخت   ب : جزو مشاغل نسبت

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

           ■د :  نياز به استعالم از وزارت كار   

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 استاندارد آموزش شغل 

 شایستگي ها  -

 عناوین ردیف

 درسبك سنتي مقدمات مرصع دوزي فنون وبکارگیري  5

 شفاففنون مرصع دوزي با پارچه هاي بکارگیري  2

 برجسته ساده تکنیك مرصع دوزي انواع نقوش با تکنیك هاي مسطح و فنون وبکارگیري  9

 آزادبرجسته  فنون وتکنیك نقوش گل وبرگ با تکنیك مسطح وبکارگیري  1

 ارائه و فروش محصوالت ،بازاریابي ،بسته بندي  1

 شده شستشوي ملزومات دوختي تزیین نگهداري و 1

8  

8  

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 درسبك سنتي مقدمات مرصع دوزي فنون وبکارگیري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 19 11 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 فوتروماهوت  انواع پارچه :-    دانش :

 مخمل کم پرز 

 هار: سری ،ژالتینمواد آ-

گرته زني انواع ابزار اثرگذار: -

 وباسمه 

 نواع سوزن،کرول،شارپا-

 بیدینگ

برش:بشکاف،قیچي نواع ابزارا-

برش پارچه،قیچي  نخ 

 چین،قیچي سرکج

انواع مواد ومهره هاي -

 نجوق،پولك،سرمهمتزییني:

 شیاردارسنبله، قیطان ،،بلرسان

،نخ قیطان سنبله لول

نخ عمامه ابریشمي،نخ نامریي،

 انواع زنجیر،سنگ،ملیله شیشه

 ..،مروارید...........اي

 

 تاریخچه مرصع دوزي-

 متقاال  چارم،  ،مااهوت  پارچه هااي :   توصیف ویژگي هاي-

 ترمه مخمل و

9/2   

1   

   9/2 پارچه بر ابزار نق  اندازي-

مواد انواع  ، برش ابزار ، : ابزاراثرگذار ابزار مورد استفادهانواع -

 اتو و...... ، انواع سوزن ، چسب و دار اهار

9/2   

   9/2 الیاف و.... مهره هاي تزییني ، انواع مواد و-

    مهارت :

  9/2  ترمه وکم پرز مخمل  و ماهوتمقاوم نمودن پارچه هاي -

  9/2  ارگانزا و ...( تور  )حریر  شفافپارچه هاي  طرح اندازي بر-

  1  برکار...،قیطان و..دوخت واتصاالت مواد ومهره هاي تزییني -

 ضایعات پارچه خارج کردن طرح از دیگر-

 شمسه   رح بته دوقلوطدوخت پروژه عملي: -

 1  

 13  

 هاي سنتي دوخت احیاء نگرش :

 رعایت اخالق حرفه اي 

 دقت در کار و کنترل کیفیت دوخت 

 رعایت نکات ایمني و بهداشتي ایمني و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومي 

 ندارد توجهات زیست محيطي :



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 ن : عنوا

 شفاففنون مرصع دوزی با پارچه های بكارگيری 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 31 32 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 : شفافانواع پارچه هاي -    دانش :

 ارگانزا،.... ،تور، حریر

الیي: الیي انواع چسب و-

چسب شطرنجي،زانفیکس، 

 پودر چسب،چسب 

انواع ابزار اثرگذار: -

 خودکار،مداد،کاربن

 ماژیك مخصوص پارچه

 انواع کاغذ:شطرنجي،طراحي  -

 انواع سوزن،کرول،شارپ-

 بیدینگ

 بشکاف، انواع ابزاربرش:-

قیچي  نخ  قیچي برش پارچه،

 قیچي سرکج چین،

دستمال  اتو، میز کار، شیشه،-

 وات12هویه افشانه، ،تنظیف

مهره هاي  انواع مواد و-

 سرمه پولك، منجوق، تزییني:

قیطان   ربان، بلرسان، ،

قیطان سنبله  شیاردارسنبله،

 نخ نامریي، لول،نخ ابریشمي،

نخ عمامه انواع  نخ ویسکوز،

ملیله شیشه  سنگ، زنجیر،

 ..مروارید........ ،اي

   9/2 شفافمفهوم پارچه هاي -

   9/2 نفیکس وانواع الیي چسب وچسب مفهوم زا-

   1 شفافویژگیهاي مرصع دوزي باپارچه هاي -

    مهارت :

  1  شفافپارچه هاي  ادند هارو آانتقال -

  1  شفاف پارچه طرح اندازي بر-

  2  مهره هاي تزییني والیاف و..... اتصاالت مواد و دوخت و-

 خارج کردن ضایعات پارچه با هویه-

 گل طرح بته دوقلو واجراي اجراي :  پروژه عملي-

 1  

 19  

 نگرش :

 کمك به اقتصاد خانواده-

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمني و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمني و بهداشتي -

 رعایت اصول ارگونومي-

 توجهات زیست محيطي :

 ندارد-

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 لیل آموزش ي تح برگه -

 عنوان : 

فنون تکنیك مرصع دوزي  انواع نقوش باتکنیك بکارگیري 

 مسطح وبرجسته ساده

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 12 19 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 : افشفانواع پارچه هاي -    دانش :

 .... ارگانزا، تور، ، حریر

بزار اثرگذار: انواع ا-

خودکار،مداد،ماژیك 

 مخصوص پارچه

 انواع طرح هاي گل وبرگ  -

 انواع سوزن،کرول،شارپ-

 بیدینگ

انواع ابزاربرش:بشکاف،قیچي -

 ، برش پارچه،قیچي  نخ چین

 قیچي سرکج

شیشه،میز کار،اتو،دستمال -

 وات12تنظیف،افشانه،هویه

 برک ظریف وقدرتيپنس یا ان

انواع موادومهره هاي -

 سرمه پولك، منجوق، تزییني:

قیطان   ربان بلرسان، ،

قیطان سنبله  شیاردار سنبله،

لول،نخ ابریشمي،نخ نامریي،نخ 

نخ عمامه انواع  ویسکوز،

ملیله شیشه  سنگ، زنجیر،

انواع مواد مروارید .....  اي،

 والیاف برجسته کننده

اناواع پرناده و   وش هندساي، نقاوش   مفهوم نقوش:بتاه، نقا  -

 طرح هاي جدید و مدرننقوش  حیوان

1   

   9/2 برجسته ساده هاي مرصع مسطح و ویژگي-

   9/2 تفاوت سنگ اصل و بدل -

    مهارت :

 )نیمه قیمتي(هاي تزییني سنگ توپر کردن نقوش با مواد و-

توپرکردن سطوح نقشاه باا قیطان،سانگ متاري مرواریاد       -

 ..صدف و .منجوق ملیله شیشه ايگالبتونووسنگ مسطح 

 1  

 1  

 با دوخت پر کردن سطوح برجسته-

 هاي پر شده بوسیله نخ و سوزن ثابت کردن قسمت-

 اجراي طاووس و نق  هندسي  پروژه عملي:-

 9/2  

 1  

 5  

 نگرش :

 کمك به اقتصاد خانواده-

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمني و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمني و بهداشتي -

 رعایت اصول ارگونومي-

 توجهات زیست محيطي :

 ندارد-



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

  عنوان : 

با تكنيک برگ  تكنيک نقوش گل و فنون وبكارگيری 

 برجسته آزاد مسطح و

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 32 33 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط يتوجهات زیست محيط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  دانش :

9/2 

انواع پارچه هاي شیشه نما -  

 :حریر،تور،ارگانزا،....

 انواع چسب والیي -

انواع ابزار اثرگذار: -

خودکار،مداد،ماژیك مخصوص 

 پارچه

 انواع طرح هاي گل وبرگ  -

 انواع سوزن،کرول،شارپ-

 بیدینگ

بشکاف،قیچي انواع ابزاربرش:-

برش پارچه،قیچي  نخ 

 چین،قیچي سرکج

شیشه،میز کار،اتو،دستمال -

 وات12تنظیف،افشانه،هویه

 ورق مس،کاغذآلومینیوم ضخیم

 ظریف وقدرتي یا انبرکپنس 

انواع مواد ومهره هاي -

 تزییني:منجوق،پولك،سرمه

،بلرسان،ربان،قیطان شیاردار 

سنبله،قیطان سنبله لول،نخ 

ي،نخ ابریشمي،نخ نامری

ویسکوز،نخ عمامه انواع 

زنجیر،سنگ،ملیله شیشه 

 اي،مروارید .....

 مباني هارموني رنگ ها-

   1 ویژگي هاي نقوش براي اجراي کار مسطح وبرجسته-

   9/2 شاخصه هاي نقوش برجسته-

    مهارت :

 کارباپنس وانبرک -

 ( نخ هاي ابریشمي و... قیطان، کاربا انواع نخ )سرمه، -

 9/2  

 1  

  1  انواع زنجیر هاي تزییني هاي متري و کار با انواع سنگ -

 پرکردن سطوح نقوش گلبرگ هاي ساده وفانتزي -

 )تکنیك برجسته آزاد( اجراي کار با سیم گذاري -

 اجراي کار با ورقه آلومینیوم ضخیم یا مس)تکنیك برجسته آزاد( -

 1  

 9/2  

 1  

  19  یوم، گلبرگ وبرگ هاي فانتزي اجراي گل رز،لیل: پروژه عملي-

 نگرش :

 کمك به اقتصاد خانواده-

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمني و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمني و بهداشتي -

 رعایت اصول ارگونومي-

 ندارد توجهات زیست محيطي :



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 محصوالتو فروش ارائه  بازاریابي  ، بسته بندي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 1 1 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نمونه بروشور    دانش :

 پکیج ویژه تبلیغات

 تيطراحي و تهیه متن تبلیغا
   21/4 مفهوم مدیریت کارگاهي 

   1/4  مرصع دوزيمفهوم تبلیغات ،برند سازي در  

   1/4 شاخصه هاي ارتباط مردمي و اجتماعي  

   

    مهارت :

  5  روشهاي جلب مشتري 

  5  روشهاي تبلیغاتي 

  5  شرکت در نمایشگاه 

  2  بازاریابي 

 نگرش :

 وه نوینبسته بندي محصوالت به شی

 ایمني و بهداشت : 

 نظافت محیط اطراف

 

 توجهات زیست محيطي :

 

 



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش برگه -       

 عنوان : 

 تزیين شده ملزومات دوختينگهداری و شستشوی 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

9 1 8 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط يطيتوجهات زیست مح

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 اتو خشک     دانش :

 مواد شوینده

 حوله

 ميز اتو 

 مواد لكه بر 

 كاغذ اب خشک كن

 دستمال تنظيف

   5 ملزومات تزیینيمفهوم  

 کاربرد مواد شوینده 

 روشهاي شستشو 

1/4   

1/4   

   5 یده استروشهاي اصالح قسمتهایي از طرح که آسیب د 

   

    مهارت :

  2   ملزومات دوختيگردگیري و شستشوي  

  2  ترمیم تزیینات آسیب دیده 

    

 نگرش :

 حفظ ارزشهاي هنري

 ایمني و بهداشت : 

 نظافت محیط -دور نگهداشتن مواد مشتعل از لوازم برقي

 توجهات زیست محيطي :

 

 

 



  

 

            

 

  ه استاندارد تجهیزاتبرگ -    

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  - معمولي فیلم 1

  - معمولي عکس 3

  19 پشت دار صندلي 2

  1 12×122 تخته وایت برد 0

  3 معمولي ماژیك 9

  1 معمولي البوم نمونه کار هاي قبلي 0

  1 معمولي رایانه 1

  ناسبمت متناسب مکان تابلوي دوختي 1

  1 معمولي کپسول ات  نشاني 5

  1 معمولي جعبه کمك هاي اولیه 12

  1 خشك اتو 11

  1 ایستاده میز اتو 13

  متناسب مرتبط باطرح ودوخت کتب آموزشي 12

  9 3×1 میز کار 10

  1 12×92 میز نور 19

  1 معمولي هواک  یا تهویه مناسب 10

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  51ه به ظرفيت تجهيزات برای یک كارگا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 برگه استاندارد مواد  -         

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

 ابریشمي، ساتن ،ترگال،مخمل، پارچه هاي ظریف وضخیم 1

 جیر،ترمه،تور،کتان،متقال،،تور،جریر،ارگانزا...

32×32  

 ریشمي، دمسه،خام ،نخ کوک پنبه اي،پلي استر،سرمه،نقدهاب الیاف طیبعي ومصنوعي 3

 ، گالبتون و....

  به میزان مناسب

  بسته1 سوزن کرول، شارپ، بیدینگ،بیتوین،چنایل،تحریري انواع سوزن 2

  دراندازه متفاوت قیچي برش،بشکاف،قیچي ساده سرتیز کوچك انواع ابزار برش 0

  عدد 1 سیاه وسفید کاربن 9

  عدد 1 یاهس مداد 0

  عدد1 فلزي انگشتانه 1

  عدد 1 فلزي خط ک  1

  عدد 1 پارچه چین قیچي 5

  لت1 ،شطرنجي،برش A4 کاغذ طراحي 12

  عدد1 خشك حرارتي اتو 11

  عدد 1 معمولي سانتیمتر 13

ملیله، سرمه، ملیله شیشه اي، پولك، منجوق،مروارید،  تزییني مواداولیه 12

رسان، منجوق مروارید،منجوق گندمي،اشك ،پیله، بل

 نگین،زنجیرتزییني،سنگ،مروارید،.....

  به میزان مناسب

  عدد1ازهرکدام  تیغ ،بشکاف،قیچي ابزار برش 10

ازهرکدام  قیطان،پنبه،پشم شیشه،مروارید،پیله،... مواد والیاف برجسته وتزییني 19

 گلوله1عددیا1

 

ینر،بیدسفر،،اکلیل ورق مل،قلمو،موم،سری ؛ال مواد  وابزارمتفرقه 10

مس،الومینیوم، سیم مسي،سیم ماهیگري،هویه ،پایه 

 هویه و.....

  مناسب کار

چسب طلقي دوطرفه،چسب طلقي یکطرف،چسب بدون  انواع چسب  11

 رنگ مقاوم و....

از هرکدام به 

 اندازه مناسب

 

الیي چسب شطرنجي، الیي چسب مقوایي،الیي  انواع الیي چسب، 11

 کس و....حریر،زانفی

از هرکدام نیم 

 متر

 

 نفر محاسبه شود . 51مواد به ازاء یک نفر و یک كارگاه به ظرفيت  -توجه : 

 

 

  

 

 



  

 

 

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  1 مختلف نقوش کاربردي 1

  1 معمولي خودکار 3

  1 معمولي مداد 2

  1 معمولي کاغذ باطله 0

  1 معمولي کاغذ طراحي 9

  1 معمولي رولت 0

  1 معمولي روان نویس پارچه 1

    
 

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

 

 

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

 ناشر یا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع یا نرم افزار دیفر

 سید ابوالقاسم  دائره المعارف هنرهاي صنایع دستي و حرفه مربوط به آن 1

 سید صدر

 سیماي دان  تهران 10 -

 نشرچشمه تهران 11 - علي حصوري مباني طراحي سنتي در ایران 3

 منتخب صبا تهران 15 - منتخب صبا ي هاي سنتي ایراننگرشي بر روند سوزندوز 2

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 ردیف عنوان

www.google.com 1 

www.flicker.com 2 

www.kardani-homa.com 3 

www.honarbuy.com 4 

www.honarlearn.com 5 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/

