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 های درسی نظارت بر تدوین محتوا و تصویب: دفتر طرح و برنامه 
 731620830330001کد ملی شناسایی آموزش شغل:  

 هنرهاي تجسمي   ريزي درسي  : اعضاء كارگروه برنامه

آخرين مدرک  نام و نام خانوادگي رديف

 تحصیلي 

 سابقه كار شغل و سمت صصيرشته تخ

1 
اردانی نسرین ک

 اصفهانی  
سال  11 مربی طراحی لباس   کارشناسی  

مهندسی کشاورزی و علوم  کارشناسی یگانه جعفری 2
 صنایع غذایی

سال  20 مربی  

سال  11 مربی مدیریت آموزشی کارشناسی لیال چاووشی 3  

ارشناسیک نسرین کیومرثی 4 سال  1 مربی بیولوژی   

سال  22 مربی علوم تربیتی کارشناس ارشد بتول طیبی 5  

سال  16 مربی روانشناسی  تربیتی کارشناس ارشد فریبا داوری 9  

یمرب مدیریت هتلداری کارشناسی مهری هاشم زاده 2 سال 36   

پلمیفوق د اقدس شمس 8 یهتلدار تیریمد  یمرب  سال21   

یمرب مدیریت بازرگانی کارشناس ارشد زهرا توکل 6 سال 30   

 کارشناسی مریم اصالنی برزگر 11
 مهندسی فناوری اطالعات
 و مدیریت کسب و کار

یمرب  
 

سال 16  

اشکاءفتانه هاشمی  11 سال 2 مربی روانشناسی عمومی کارشناسی   

بانو قادریرشه 17 یمرب پژوهش هنر کارشناسی ارشد  سال20   

دانشودفتر کار هنرآموز تجربی دیپلم معصومه مرعشی  13 سال20   

دانشودفتر کار هنرآموز مهندسی صنایع غذایی  کارشناسی رجی فنسرین  14  سال  11 

 عرفان اسالمی  فوق لیسانس  سید رحمن هاشمی  15
مدیریت خانواده دفتر تالیف دبیرکارگروه 

 کتب درسی آموزش فنی و حرفه ای 
 سال  10

 شیمی  لیسانس  صدیقه رضاخواه  19
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی صنایع 

 دستی و هنر
 سال   22

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگازار گردياد اساتاندارد      هنرهااي تجسامي   با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي   1/3/69جلسه اي كه در تاريخ  طي 

باا كاد     خاانواده  در اماور هناري   برناماه رياز  وان شاغل  بررساي و تحات عنا      2-3/1/65/66آموزش شغل  هنر در خانه  با كد 

 مورد تائید قرار گرفت .  231971831331111

اي كشور بوده و هرگوناه ساوء    ه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهكلی

 استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

 آدر

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :س

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                    99583978تلفن                                                     99583958دورنگار       

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :

 استاندارد شغل : 

اي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز مشخصات شايستگي ها و توانمندي ه

 گفته مي شود.

 استاندارد آموزش :  

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

 نام يك شغل :   

 ص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخ

 شرح شغل :  

بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يكك حكوزه شكغلي ،    

 مسئوليت ها ، شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش :  

 اقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .  حد

 ويژگي كارآموز ورودي :  

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

 كارورزي:

زش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيكرد و  كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آمو

ضرورت دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محكل  

و شكامل   آموزش به صورت تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مكدتي در يكك مككان واقعكي آمكوزش عملكي ببينكد       

 بسياري از مشاغل نمي گردد.(

 ارزشيابي :  

كتبي عملكي و  ، عملي بخش  ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .   اخالق حرفه

 صالحيت حرفه اي مربيان :  

 ان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربي

 شايستگي :  

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

 دانش : 

وم حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي . كه مي تواند شامل علك 

 ، تكنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسي ( ، شيمي ، فيزيك پايه ) رياضي 

 مهارت :  

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

 نگرش :  

مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فنكي و اخكالق حرفكه اي مكي     مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار 

 باشد .    

 ايمني :  

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

 توجهات زيست محيطي :

 .وارد گردد مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست
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  :شغل استاندارد آموزش نام 

 واده خان دربرنامه ريز امور هنري 

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

 ،آراستگی شخصی شایستگی هایشامل  می باشد و هنرهای تجسمی مشاغل ء جز  و خانه داری امور هنری برنامه ریز

انواع دوخت  ،لباس انواع ترسیم الگوی  ،گلدوزی دستی ،نگهداری از لوازم خانه  ،چیدمان منزل  ،پذیرایی ازمهمان

، حشره زدایی -لکه زدایی -لکه گیری-شستشوانجام  ،و گل آرایی ورش گیاهان آپارتمانیپر ،کاموا بافی بادست ،لباس

تولید  مزون های لباس، این هنر با مشاغلی همچون دوزندگی ها،می باشد. ئه محصوالت بسته بندی وارا ،بازاریابی 

 ارتباط دارد . شپزی هاآقنادی ها و  ،گل آرایی،اتاق کودک وعروس  سرویس دوز اتاق خواب، ،لباس  کنندگان 

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 (پایان دوره راهنماییپایان دوره متوسطه اول )میزان تحصیالت : حداقل 

  داشتن سالمت کامل روحی و روانی:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد : مهارت هاي پیش نیاز 

 :آموزش دوره  طول

 اعتس  581:  ول دوره آموزش          ط

 ساعت             714  :     ي ا زمان آموزش نظر

 ساعت            322 :    ا زمان آموزش عملي  

 ساعت    -:     كارورزي           زمان ا 

  ساعت    -:       روژه             ا زمان پ

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 %75:  كتبي -

 %95عملي : -

 %11: اخالق حرفه اي -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 سال سابقه آموزشی 3مدیریت خانواده با  صنایع غذایی، علوم تربیتی، صنایع دستی، حداقل فوق دیپلم:
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( : 

 .راه داردهمه ب عموم مردممجموعه اي ازهنرهاي كدبانوگري را براي  خانواده امور هنري  برنامه ريز

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( :

Art planner of family                                                                                     

 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد : 

 گلدوزي ماشیني-

 7وزي درجه نازكد-

 7شپزي درجه آ-

 راي مجالسآسفره -

 شیريني پز سنتي-

 دسرساز بین المللي-

 پرده دوز-

 پارتمانيآگیاهان گل آرايي  -

 خانواده و برنامه ريز امور مدير-

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار :

 بق سند و مرجع ......................................ط                الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

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

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

              د :  نیاز به استعالم از وزارت كار   
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 استاندارد شغل 

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 22 12 10 آراستگی شخصی  1

 10 22 12 پذیرایی ازمهمان 2

 31 20 11 چیدمان منزل  3

 27 13 11 نگهداری از لوازم خانه 1

 28 37 21 تی گلدوزی دس 2

 70 12 22 لباس انواع ترسیم الگوی  6

 12 66 26 دوخت انواع  لباس  7

 22 38 17 کاموا بافی بادست 8

 22 28 21 و گل آرایی پرورش گیاهان آپارتمانی 1

 30 18 12 حشره زدایی لکه زدایی، لکه گیری، شستشو،انجام  10

 38 22 16 ئه محصوالت ،بسته بندی وارابازاریابی  11

 30 20 10 برای برنامه ریز امور هتری خانواده طرح کسب و کار  ارائه 12

 581 322 714 جمع ساعات
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 اندارد آموزش است

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 آراستگی شخصی 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 12 22 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط ست محیطيتوجهات زي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 دفتریادداشت-    دانش :
 مداد وخودکار-
 مواد اولیه ماسک های طبیعی  -
 آرد گندم و جو-
 توت فرنگی -
 گوجه فرنگی -
 هلو -

 پرتقال
 گلسیرین-
 اوسرین-
 کره و شیر-
 
 

 شووشپو،موقعیووت وفصوول فردی)ازلحوواف فوورم  مفهوووم آراسووتگی-
 سنی ( وکاربرد انتخاب رنگ،جنسو

   

    درونی( ،میانی ،مفهوم ساختمان پوست )الیه بیرونی -

 مختلف ،خشک ،چرب ،طبیعی) پوست روش های مراقبت از انواع -
 حساس (و

   

کواهش فشوار    ،تاثیر عوامل مختلف بر بهبود پوست )تغذیه مناسب-
 (روحی و استرس

 طبیعیروش تهیه انواع ماسک های -
 مفهوم نرم کننده پوست و روش تهیه آن -

   

    مهارت :

 لباس، ،رایش با مجلسآراستگی ونوع آهماهنگی )آراستن شخصی -
 فرهنگ ایرانی( فصل و

   

 حساس (و مختلف ،خشک ،چرب ،مراقبت از انواع  پوست) طبیعی -

تووت   ،)ماسوک آرد گنودم و جوو    تهیه انواع ماسک های طبیعوی  -

 هلو و پرتقال(  ،گوجه فرنگی  ،فرنگی

 کره و شیر( ،اوسرین ،تهیه نرم کننده پوست  )گلیسرین-

   

   

   

   

 نگرش:
 کمک دراقتصاد خانواده-
 صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی-
 رعایت اخالق حرفه ای -
 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-
 رعایت الگوی مصرف آب -

 ایمنی وبهداشت:
 ماسک دستکش، استفاده از :بهداشت فردی-
 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی:
 بازیافت کاغذ وپالستیک-
 مدیریت پسماند -
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 اندارد آموزش است

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 پذیرایی ازمهمان

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 22 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 دفتریادداشت-    دانش :
 مداد وخودکار-
مووووودل هوووووای متنووووووع  -

 شمع،بادکنک،زرورق
دسوووتمال سوووفره پارچوووه ای  -

 وکلینکس
کاسوووووه درشوووووماره هوووووای 

 مختلف)مسی،استیل وچینی(
سوووووووماور،قوری،کتری،قهوه -

 جوش،
 ه خوریجام،لیوان وفنجان،قهو-
 قابلمه وماهیتابه نسوز-
 پیه سوز-
سوووووووینی: پالسوووووووتیکی  -

مالمین،کائوچویی،مسی  ،استیل 
 وچینی

قاشق:غذاخوری،چایخوری،شربت 
 خوری

 پیمانه های اندازه گیری-
 هاون دستی وبرقی

بشقاب:پذیرایی،خورشووووووووت -
 خوری،برنج خوری

قندان،شوووکرپاش،نمک پووواش -
 فلفل پاش،جای سماق

انوووووووووواع چووووووووواقوی  -
 رش،دستی سادهحکاکی،ب

 پایه شمع وگل-
 گل های مصنوعی وطبیعی-
نایلکس،پالستیک،سلفون،کاغذ -

روغنی،کاغووووذ تزیینی،کاغووووذ  
 الومینیوم

 وسایل حرارتی :گازسوز وبرقی-
 انواع رومیزی،سفره ...-
 دستمال تنظیف-

    ویژگی های مهمانی ها -

    تناسبات چیدمان سفره -

    آراییرعایت معیارهای سفره ومیز --

    مهارت :

چیوودمان،تزیینات وترکیووب نمووودن وسووایل درپووذیرایی هووا       -
)شمع،گل،بادکنک،زرورق،رومیزی،سفره،دسووووتمال،لیوان ، ووووروف 

 میوه،بشقاب،فنجان،پارچ آب،سینی های پذیرایی...(
 چیدمان  پذیرایی درمهمانی هاآراستن  روف میوه و)میوه آرایی( -
 صبحانه ،نهار،شامچیدمان سفره ومیز برای   -
 چیدمان میان وعده های غذایی -
 چیدمان   روف سبزی )سبزی آرایی( -
 چیدمان قاشق و چنگال-

   

   

   

   

 نگرش:
 کمک دراقتصاد خانواده-
 صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی-
 رعایت اخالق حرفه ای -
 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-
 رعایت الگوی مصرف آب -

 ایمنی وبهداشت:
 ماسک دستکش، استفاده از بهداشت فردی:-
 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی:
 بازیافت کاغذ وپالستیک-
 مدیریت پسماند -
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 اندارد آموزش است

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 چیدمان منزل 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

11 20 31 

 ايمني  ،نگرش  ت ،مهار ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 تفاوت واژه اتاق پذیرایی وسالن پذیرایی-

 دفتریادداشت-   
 مداد وخودکار-
 قالیچه پادری،-
 پارچه های تزیینی-
 شمع-
 چراغ ،المپ ،ریسه های نور-
 گل و ریسه گل وبرگ-
سوه   یک تکوه،  ینی،تابلو تزی-

 تکه و...
  روف ولوازم تزیینی-
جنس هوای   سایز و گلدان در-

 متفاوت
 
 

)اتواق پوذیرایی سوالن     روش های چیدمان اتواق  وسوالن  -
 آشپزخانه سنتی ومدرن واتاق خواب( نشیمن، پذیرایی،

   

روش های تطابق چیدمان ورودی ها)پلکان وآسانسور( با  -
 (  )سنگفرش ها مکان های داخلی

   

    سالن پذیرایی وروش انتخاب رنگ اتاق ها -

دیوار هوای   چیدمان تابلو  وتزیینات بر راروش های استقر-
 راهروهای ورودی اتاق و

   
   

با توجه  اصالت چیدمان درتزیین ویترین ودکور های داخلی-
 به فرهنگ و سنت ایرانی

   

 مهارت :
 ختلف منزلرعایت تناسب رنگ در قسمتهای م-

   

 نشیمن، چیدمان اتاق  وسالن)اتاق پذیرایی سالن پذیرایی، -
 آشپزخانه سنتی ومدرن واتاق خواب(

 چیدمان ورودی ها )پلکان وآسانسور( -

   

   

 چیدمان وتزیینات داخلی :دیوار اتاق وراهرو وستون  -
 چیدمان ویترین  ودکور -
در قسمت  ر چراغنورپردازی وتنظیم رنگ های مناسب نو -

 های مختلف

   
   
 

 
  

 نگرش :
 توجه به اصالت سنت و فرهنگ ایران-
 رعایت الگوی مصرف آب-
 صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی -
 رعایت اخالق حرفه ای -
 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی وبهداشت:
 و محیط های دیگر رعایت بهداشت عمومی آشپزخانه -
 عایت اصول ارگونومیر-

 توجهات زیست محیطی:
 جداسازی کاغذ وپالستیک ازدیگر زباله ها-
 مدیریت پسماند -
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 اندارد آموزش است

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 نگهداری ازلوازم خانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

11 13 27 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 آب و آتش  ،نحوه نگهداری از لوازم خانه در برابر نور-

 گازی خانگی ،نحوه استفاده از لوازم برقی-
 نحوه استفاده از وسایل برقی گرما زا و سرما زا-
 روش نگهداری از وسایل برقی )استفاده از محافظ برق(-
گهوووووووووداری از وسوووووووووایل  ن روش هوووووووووای-

چینی،نقره،طال،میناکاری،قلمزنی،خووووواتم کاری،مسوووووی  
 ،سیلور،استیل، روف طالکوب...

 اتو -    
 بخاری برقی-
 سماور برقی-
 پلوپز برقی-
 جارو برقی-
 آسیاب برقی -
 
 

   

   

   
   

    مهارت :

 آب و آتش ،نگهداری از لوازم خانه در برابر نور -

 گازی خانگی ،ز لوازم برقیاستفاده ا -

   

   
 استفاده از وسایل برقی گرما زا و سرما زا -
 نگهداری از وسایل برقی )استفاده از محافظ برق( -
نگهداری از وسایل چینی،نقره،طال،میناکاری،قلمزنی،خاتم  -

 کاری،مسی ،سیلور،استیل، روف طالکوب...
 غنورپردازی وتنظیم رنگ های مناسب نور چرا -

   
   
 

 
  

 نگرش :
 گاز  برخی از لوازم در هنگام خروج از  منزل،آب ،دقت در قطع برق-

 توجه به اصالت سنت و فرهنگ ایران-
 رعایت الگوی مصرف آب-
 صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی -
 رعایت اخالق حرفه ای -
 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی وبهداشت:
 و محیط های دیگر داشت عمومی آشپزخانه رعایت به-
 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی:
 جداسازی کاغذ وپالستیک ازدیگر زباله ها-
 مدیریت پسماند -
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 اندارد آموزش است

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  گلدوزی دستی

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

21 37 28 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ابزاراثرگذار)رولت-    دانش :

ویس مخصوص ن ،خودکارمداد،روان
پارچووووووه وچوووووورم، کوووووواربن 

 ،گواش،پودرزغال وگچ 
 میز کارونور -

 دفتر یادداشت -
کاغذطراحی:پوسووووووووووووووتی -

 وروغنی،پالستیک
 A1کالک کاغذ 

 کش ،سانتیمتر خط -
 ماشین دوخت-
 سوزن -
  ابریشم  خن-
 نخ دمسه-
 نخ زیرکار-
 تورشماره دوزی-
 گلدوزی پارچه مناسب-
 بشکاف-
 اتوی مناسب-
 کارگاه-
 قیچی کوچک-
 قیچی دالبر-
 مل خیاطی-
 پارچه های نمدی -
نوخ و سوووزن ویووژه پارچووه هووای  -

 نمدی

  ویژگی های  پارچه های مناسوب گلودوزی،نقوش   مفاهیم-
مورد اسوتفاده درگلودوزی،کارگاه،قرقره مخصووص دوخوت     

سووزن خیواطی   انواع ،قیچی ،بشکاف  ،اتوی مناسب پارچوه، 
 اطیی،مل خ

   

    پارچهوراه نقش  تعریف طول وعرض  وراه خواب  -

 گلدوزی دستی تعریف-
 تنمونه ومدل های ماشین دوخ-
روش دوخت انواع سوزن دوزیهای  مناطق مختلف ایران -

 بلوچ دوزی( ،آجیده دوزی ،پته دوزی ،ابریشم دوزی)

   

   

   

 برش رومیزی،بقچه ،دستمال سفره وکوسنروش های -
 روش های دوخت عروسکهای نمدی -

   

    مهارت :

 قیچووی ، ،کارگوواه،قرقره مخصوووص دوخووت  بکووارگیری -

نقووش   ،سوزن خیواطی  انواع  اتوی مناسب پارچه، ،بشکاف

 مورد استفاده درگلدوزیوطرح های 

   

گلووودوزی دسوووتی)کوک هوووای اولیوووه دوخوووت انجوووام -
،بخیه،زیگزاک،دنوودان موشی،سوواقه دوزی،دوخووت سووایه    

 (روشن،شماره دوزی
 دوخت رومیزی،کوسن ،دستمال سفره ،بقچه-
 تکه دوزی و چهل تکه دوزیدوخت چند نمونه -
 دوخت چند نمونه سوزن دوزی سنتی -
ی نمدی )عروسک یا وسایل دوخت چند نمونه کارها-

 تزئینی(

 جاسوئیچی( ،تزئینات روی محصوالت چرمی )کیف  انجام-
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 اندارد آموزش است

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
    گلدوزی دستی

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش:
 توجه به اصالت سنت و فرهنگ ایران-
 رعایت الگوی مصرف آب-
 بهبودی وایجاد سالمتی برای اعضای خانواده-
 برزیلی( ،)سه بعدی معرفی روش های جدید گلدوزی-

 صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی-
 خالق حرفه ای رعایت ا-
 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 

 ایمنی وبهداشت:
 استفاده ازعینک ایمنی هنگام دوخت با ماشین -
 استفاده از انگشتانه-
 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی:
 بازیافت پارچه-
 مدیریت پسماند-
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  لباس انواع لگوی م ایترس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

22 12 70 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 انواع وسایل اندازه گيري ) متر ، خط کش مدرج و ...( -
 یري، پوستي،کاهي(انواع کاغذ ترسيم الگو )گراف، سفيد تحر -
 ، گونيا ، منحني و ..... ( Tانواع خط کش ترسيم الگو ) -
انواع ملزومات ترسيم الگو ) سنجاق ، جاسننجایي ، پناک کن  ،    -

رولت  ،یيچي ، مداد رنگي ، چسپ نواري، چسب مایع ، HBمداد 
 ، کارب  ، پيستوله ( 

ه ، روش ترسيم عالئم یراردادي الگنو ) راسنتاي پارچنه ، موازنن    -
 دوالي باز با بسته پارچه ، چي  ، پيلي و ..... (

 روش اندازه گيري اندام دختران وپسران-
 روش استفاده از جدول سایزبندي  -
 نقش و ...( ،رنگ ،برش ،عالئم تاثيرگذار در لباس )جنس پارچه-
 روش ترسيم الگوي باالتنه دختران وپسران-
ودي ، منحني،زاویه انواع برش ) افقي ، عمالگوي روش ترسيم  -
 دار(
 "پينراه    "انواع پيراه ) یکسره با دامن    الگوي روش ترسيم -

 پيراه  پسرانه( و ،کمر جدا
انواع آستي  ) شوميزیه بلند و کوتاه ، پاکتي الگوي روش ترسيم  -

، کيموننو ،   چنپ و راسنت  دار، ساده ، پفي ، لبه گشاد ، کلنوش ،  
 رگالن، فانتزي(

انواع دام  )ساده ،دور چي  ، کلنوش ، دور   الگويروش ترسيم  -
 پيلي ، ترک ، یارچي، شلواري ، لنگي ، پيش سينه دار  (

روش  ترسيم انواع شلوار ) ساده ، پيش سنينه دار ، شنلوارک و     -
 کمر کشي( 

 انواع یقه خطي ) گرد ، هفت ، خشتي ( الگوي روش  ترسيم -
 ملواني(انواع یقه مسطح ) ب ب ،  الگوي روش ترسيم -
 ، سرخود ("فرنچي"انواع یقه ایستاده ) جدا  الگوي روش ترسيم -
آرشننال ،  "انننواع یقننه برگننرد ) سننرخود الگننوي روش ترسننيم -
 (شوميزیه و ..... "، جدا "ریکایي ، انگليسيام
 روش تعيي  اندازه دکمه خور  -
مخفي  ،معکوس ،جدا ،سرخودانواع سجاف ) الگوي روش ترسيم -

 و ....(
 ش ترسيم الگوي لباس نوزادرو-

 تش نشانیآکپسول  
 جعبه کمکهای اولیه-
 میز مربی-
 صندلی مربی -
 تخته وایت برد-
 تخته پاک کن-
 رایانه-
 روپوش-
 میز نور-
 گونیا -
 خط کش ساده و معمولی -
 Tخط کش  -
 خط کش منحنی -
 سنجاق  -
 رولت -
 کاربن -
 مداد رنگی -
 پاک کن -
 ماتیکی و  مایع ،چسب نواری  -
 مداد  -
 صندلی کارآموز-
 قیچی کاغذ -
 جا سنجاقی-
 میز برش -
 انواع پارچه-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  لباس انواع لگوی م ایترس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت :
 (سایل اندازه گيري)متر خط کش مدرج و ...انتخاب و-
 (ي،کاهيانتخاب کاغذ ترسيم الگو )گراف، سفيد تحریري، پوست-
 منحني و ...( ،گونيا ، Tترسيم الگو با استفاده از خط کش ) -
انتخاب  ملزومات ترسيم الگو )سننجاق، جاسننجایي،پاک کن      -

، یيچنني ،، منندادرنگي ، چسننب نننواري ، چسننب مننایعHB،مننداد
 رولت،کارب  ،پيستوله(

دو الي باز  ،موازنه ،ترسيم عالئم یرار دادي الگو)راستاي پارچه -
 پيلي و ...( ،چي   ،پارچه و بسته

 اندازه گيري اندام دختران و پسران -
 استفاده از جدول سایز بندي   -
انتخاب عوامل تاثيرگذاردر لباس )جنس پارچه،برش،رنگ،نقش  -

 و ...(
   ترسيم الگوي اوليه باالتنه  -
 ترسيم الگوي انواع برش ) افقي ، عمودي ، منحني وزاویه دار( -
،کمنر   "پيراه   "انواع پيراه  ) یکسره با دام   ترسيم الگوي -

 جداوپيراه  پسرانه(
ترسيم الگوي انواع آستي  ) شوميزیه بلند و کوتاه ، پاکتي دار ،  -

، کيمونو ، رگالن،  چپ و راستساده ، پفي ، لبه گشاد ، کلوش ، 
 فانتزي( 

ترسيم الگوي انواع دام  ) ساده  ،دور چي  ، کلوش ، دور پيلي  -
 ، ترک ، یارچي، شلواري ، لنگي ، پيش سينه دار  (

ترسيم الگوي انواع شلوار ) ساده ، پيش سنينه دار ، شنلوارک و     -
 کمر کشي(

 ترسيم الگوي انواع یقه خطي ) گرد ، هفت ، خشتي ( -
 ترسيم الگوي انواع یقه مسطح ) ب ب ، ملواني  ( -
 ، سرخود ( " فرنچي"ترسيم الگوي انواع یقه ایستاده ) جدا  -
آرشال ، امریکنایي ،   "ترسيم الگوي انواع یقه برگرد ) سرخود  -

 و ....( شوميزه "، جدا "انگليسي
 تعيي  اندازه دکمه خور  -
مخفني و   ،معکنوس  ،جندا  ،سرخودانواع سجاف ) الگوي ترسيم -
).... 
 ترسيم الگوي لباس نوزاد -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  لباس انواع م الگوی یترس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادار ابز ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه اي -

 

 صرفه جویي در مصرف کاغذ لگو -

 صرفه جویي در زمان -

 ایمنی و بهداشت : 
 استفاده ازوسایل حفا ت فردی) روپوش(-

 رعایت  اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو -

 توجهات زیست محيطي :

   در چرخه بازیافت طله در ظروف مخصوص و استفاده از آنباجمع آوري کاغذهاي -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  لباس انواع دوخت 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

26 66 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 منابع آموزشيمصرفي و 

 دانش :
انواع جنس پارچه)تریکو،مخمل،کشنمير،پنبه اي،ننایلون و پلني    -

 استر(
 روش محاسبه مقدار پارچه با توجه به طول وعرض آن-
روش  چيدمان یطعات الگو روي پارچنه بنا توجنه بنه طنر  ،       -

 نقوش پارچه 
 روش انتقال یطعات الگو روي پارچه -
  روش برش یطعات مختلف لباس  -
 روش دوخت انواع یقه خطي ) گرد ، هفت ، خشتي( -
 روش دوخت انواع یقه مسطح ) ب ب ، ملواني( -
 ، سرخود ( "فرنچي"روش دوخت انواع یقه ایستاده ) جدا  -
آرشنال ، امریکنایي ،    "روش دوخت انواع یقه برگرد ) سرخود  -

 (.....شوميزیه و "، جدا "انگليسي
 (پایه دار  ،خ دارسورا ،فشاريدکمه ) دوختروش  -
 مخفي و ...(  ،معکوس ،جدا ،سرخودروش دوخت انواع سجاف ) -
 روش دوخت انواع برش ) افقي ، عمودي ، منحني وزاویه دار( -
،کمنر  "پينراه  "روش دوخت انواع پيراه  ) یکسره بنا دامن     -

 جداوپيراه  پسرانه(
ار ، روش دوخت انواع آستي  ) شوميزیه بلند و کوتاه ، پناکتي د  -

ساده ، پفي ، لبه گشناد ، کلنوش ، اللنه اي ، کيموننو ، رگنالن،      
 فانتزي( 

روش دوخت انواع دام  ) ساده ،دور چي  ، کلوش ، دور پيلي ،  -
 ترک ، یارچي، شلواري ، لنگي و پيش سينه دار  (

روش دوخت انواع شلوار ) ساده ، پيش سنينه دار ، شنلوارک و     -
 کمر کشي(

تنه به دام  ) ساده ،دور چني  ، کلنوش ، دور   روش اتصال باال -
 پيلي ، ترک ، یارچي، شلواري و لنگي (

 سرخود و ...(،روش اتصال آستي  به باالتنه)ساده -
)  دختران و پسران روش اتصال انواع چي  هاي اضافه به لباس -

 ميانه و .....( ،یکطرفه
کنش   روش اتصال انواع کمر دام  و شلوار  ) ساده ، منحنني ،  -

 داروسجاف دار(
 روش دوخت انواع چادر و مغنعه -
 روش دوخت لباس نوزاد -
 روش اتوکاري انواع لباس از نظر جنس -

 کپسول آتش نشانی- 

 جعبه کمکهای اولیه-

 میز مربی-

 صندلی مربی-

 رایانه-

 انواع پارچه با توجه به مدل -

 ماشین دوخت  انواع-

 راسته دوز( ،خانگی ، سردوز)

 میز برش-

 کارآموز صندلی -

 انواع قیچی  -

 )برقی، دستی(

 نخ چین دستی -

 سوزن دوخت -

 ماشین هایانواع پایه  -

 دوخت

 ،زیپ ،جادکمه ،دکمه ،ساده)

 ،لبه دوزی ،پیچ رل ،پنبه دوزی

نوار  ،مغزی  ،چین و پلیسه 

 اریب و ....(

 انگشتانه -

 صابون خیاطی -

 انواع ماشین های دوخت -

 ی و الیی چسب )کاغذ -

 پارچه ای (

 میز برش
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  لباس انواع دوخت 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت :
انتخاب جنس پارچه طبن  مندل )تریکو،مخمل،کشنمير،پنبه    -

 اي،نایلون و پلي استر
 محاسبه مقدار پارچه با توجه به طول وعرض آن -
ه بنه طنر  ، نقنوش    چيدمان یطعات الگو روي پارچه با توج -

 پارچه
 انتقال یطعات الگو روي پارچه -
 دختران و پسران  برش یطعات مختلف لباس -
 دوخت انواع یقه خطي ) گرد ، هفت و خشتي  ( -
 ملواني  ( ،دوخت انواع یقه مسطح ) ب ب-
 ، سرخود ( "فرنچي "دوخت انواع یقه ایستاده ) جدا  -
رشنال ، امریکنایي ،   آ "دوخت انواع یقنه برگنرد ) سنرخود     -

 شوميزیه و....( "، جدا "انگليسي
 تعيي  اندازه دکمه خور )یک ردیف دکمه ، دو ردیف دکمه ( -
 پایه دار( ،سوراخ دار ،دوخت دکمه )فشاري -
 مخفي و....( ،معکوس ،جدا ،دوخت انواع سجاف )سرخود-
 دوخت انواع برش ) افقي ، عمودي ، منحني وزاویه دار( -
،کمنر  "پينراه  "اع پينراه   ) یکسنره بنا دامن      دوخت انو -

 جداوپيراه  پسرانه(
دوخت انواع آستي  ) شنوميزیه بلنند و کوتناه ، پناکتي دار ،      -

ساده ، پفي ، لبه گشاد ، کلوش ، الله اي ، کيموننو ، رگنالن،   
 فانتزي( 

دوخت انواع دام  )سناده ،دور چني  ، کلنوش ، دور پيلني ،      -
 لنگي و پيش سينه دار  (ترک ، یارچي، شلواري ، 

دوخت انواع شلوار ) ساده ، پيش سينه دار ، شلوارک و  کمر  -
 کشي(

وصل باالتنه به دام  )ساده، دور چي  ، کلوش ، دور پيلني ،   -
 ترک ، یارچي، شلواري و لنگي (

 سرخود و ...(،اتصال آستي  به باالتنه)ساده -
وسط وداخل ،وصل انواع چي  هاي اضافه به لباس ) یکطرفه -

 درز(
وصل انواع کمر دام  و شلوار  ) ساده ، منحنني ، کنش دار    -

 وسجاف دار(
 اتوکاري یسمت هاي مختلف لباس -
 دوخت انواع چادر و مغنعه  -
 لباس نوزاد  یک نمونه دوخت -
 اتوکاري انواع لباس از نظر جنس -
 داري لباس ها در کاورهاي مخصوصهنگ-
 گي و حشرات موذينگهداري البسه از بيد زد-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  لباس انواع دوخت 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،انش د
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
مصرفي و منابع 

 آموزشي

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 

 زمان نخ و صرفه جویی در مصرف پارچه، -

 صرفه جویی در مصرف انرژی و زمان -

 ایمنی و بهداشت : 

 )روپوش( استفاده از وسایل حفا ت فردی-

 پارچه عایت اصول ارگونومی هنگام برشر-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت واتو-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت -

 توجهات زیست محيطي :

 استفاده از آن در چرخه بازیافتاضافي در ظروف مخصوص و و نخ هاي جمع آوري پارچه  -
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 اندارد آموزش است

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 كاموا بافي بادست

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

17 38 22 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

و ( جاجیم ،زیلو ،گلیم ،)فرشنواع بافته های داری مفهوم ا-

 کپو( ،سبد  ،داری )حصیرغیر 

 ترکی باف(  ،باف انواع گره های فرش )فارسی-

 مفهوم کاموا بافی-
 ابزار کاموا بافی و انواع کاموا-
 ویژگی های قالب بافی-
 ویژگی های میل بافی-

 دفتریادداشت-   
 خودکارومداد-
 قالب مناسب با کاموا-
 میل مناسب کاموا-
کواموا ،کورک بوافتنی،نخ خوام     -

 ابریشمی
 سوزن چنایل-

 

   

   

 مهارت :
شوال،یک   نمونوه  کاله،یوک  نمونه افی بادست)یکبقالب -

 (و یک نمونه لباس رومیزی نمونه

 ،کفوش روفرشوی   نمونوه نوع ژاکت،یک  میل بافی)یکدو -
 (عروسکیک نمونه 

   

   

 نگرش:
 سنت و فرهنگ ایران توجه به اصالت-
 رعایت الگوی مصرف آب-
 بهبودی وایجاد سالمتی برای اعضای خانواده-
 اقتصاد خانوادهبه کمک -
 صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی-
 رعایت اخالق حرفه ای -
 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی وبهداشت:
 بهداشت فردیرعایت -
 رعایت اصول ارگونومی-

 ست محیطی:توجهات زی
 جداسازی زائدات نخ وپارچه ازدیگر زباله ها-
 مدیریت پسماند -
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 اندارد آموزش است
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 آرایی و گل  آپارتمانی گیاهانرورش پ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

21 28 22 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،ات تجهیز
 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 پارتمانیآمفهوم گیاهان -
 مفهوم کشت-
 بیاریآمفهوم -
 مفهوم سم پاشی-
 مفهوم تقویت گیاه-
 مفهوم سبزه انداختن-
 روش نگهداری گیاهان آپارتمانی -
 روش نگهداری از ماهیهای اکواریوم-
 ( خشک ،شاخه بریده ،انواع روش گل آرایی )طبیعی-
 روش ساخت بدلیجات و مهره های کریستالی -

 دفتریادداشت-   
 مداد وخودکار-
ابووووووووووزار پووووووووووورورش  -

گیاه)بیلچه،پالسووتیک،قیچی گوول  
 چین(

 خاک برگ-
 سم مناسب گیاه وسمپاش-
 مواد تقویتی گیاه-
 دستکش-
 ماسک-
 عینک ایمنی-
 بذر مناسب-
 کوزه،گلدان مناسب-
 انواع مهره های کریستالی-
طبیعی، شواخه بریوده،   انواع گل )-

 خشک(

   
   
   

   

   

 مهارت :
 با گلدان تهیه خاک برگ گیاه ومیزان مناسب   -
 تعویض گلدان وکوزه -
 تکثیر گیاه -
 پارتمانیآتربچه  رزماری، ریحان، کاشت بذرجعفری، -
 بیاری گیاهآ -
 تقویت گیاه -
 سبزه سبز کردن -
 طراف گل هاسمپاشی وحشره زدایی از ا -
 ساخت چند نمونه بدلیجات و مهره های کریستالی-
 نگهداری از ماهیهای اکواریوم -
 خشک( ،شاخه بریده ،)طبیعیچند نمونه گل گل آرایی  -

   

   

   

   

   

   

   
   
   

 نگرش:
 توجه به اصالت سنت و فرهنگ ایران-
 رعایت الگوی مصرف آب-
 ایجاد سالمتی برای اعضای خانوادهبهبودی و-
 اقتصاد خانوادهبه کمک -
 صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی-
 رعایت اخالق حرفه ای -
 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی وبهداشت:
 بهداشت فردیرعایت -
 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی:
 هاجداسازی زائدات نخ وپارچه ازدیگر زباله -
 مدیریت پسماند -
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 اندارد آموزش است

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :
 شستشو،لكه گیري،لكه زدايي،حشره زداييانجام 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 18 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 ش :دان
 مفهوم لکه گیری-
 از لباسها )استفاده از مواد شیمیایی( مفهوم لکه زدایی-
 مفهوم شستشو-
 مفهوم اتوکشی البسه-
 مفهوم حشره زدایی-
 برقی لوازم  روش شستشوی -

 دفتر یادداشت-   
 خودکار ومداد-
 مواد بهداشتی لکه زدا-
 آبپاش-
 دستکش-
 ماسک-
  رف شستشو-
 مواد پاک کننده-
 ستریل کنندهمواد ا-
 پالستیک زباله-
 پالستیک معمولی-
 مواد شوینده-
 تی شو-
 جارو-
 جارو برقی-
 روزنامه-
 سرکه-
 ابر-
 دستمال تنظیف-
 برس سیمی وپالستیکی-
 کاتر-
 کاردک-
 سیم  رفشویی-
 چاسکا-
 اتو-
 میز اتو-
 ژانت-

   
   
   

   

 مهارت :
-  
 (ه ،فرش وموکتپارچاز انواع منسوجات )لکه گیری  -
کوف و وسوایل    لکه زدایی از لباسشویی،یخچال،گاز،سرامیک -

 نهاآشپزخ
 شستشوی البسه تیره وروشن با دست وماشین لباسشویی -
 درب و پنجره شستشوی  -
 شستشوی میوه وسبزی جات -
   بحران ب درشرایط آنگهداری وذخیره سازی  -
 یذپاک نمودن محیط خانه از حشرات وگزندگان مو -
 شستشوی  روف با ماشین  رفشویی-
 )خشک و طبیعی( و تابلوها یشستشوی انواع گلهای تزیین-
 شستشوی لوستر و مهتابی-
 پاکسازی جارو برقی -

   

   

   

   
   
   

   
   

 نگرش:
 توجه به اصالت سنت و فرهنگ ایران-
 رعایت الگوی مصرف آب-
 ای اعضای خانوادهبهبودی وایجاد سالمتی بر-
 تمیزی وزیباسازی محیط زندگی-
  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی-
 رعایت اخالق حرفه ای -
 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی وبهداشت:
 استفاده از مواد بهداشتی واستاندارد-
 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی:
 افوری زباله ها از محیط اطرآجمع -
 مدیریت پسماند -
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 ستاندارد آموزش ا

ي تحلیل آموزش برگه -  

 عنوان : 

 ئه محصوالت،بسته بندي وارابازاريابي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

16 22 38 

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ژیک وایت بردما-    دانش :
 تخته پاک کن -
کاتالوگ و بروشور صنایع  -

 دستی 
 

    و کارآفرینیاصول مقدماتی بازاریابی -

    جذب و حفظ مشتریان  روشهای-

    در مشتریانو اشتغال ایجاد انگیزه   روشهای -

 )مجازی و غیر مجازی(  روشهای تبلیغاتانواع -
 روشهای بسته بندی کاالها-

   

 ارت :مه
 کارآفرینی و اشتغال زایی-

   

 تعامل و ایجاد انگیزه در مشتریان بازاریابی -
 جذب و حفظ مشتریان -
 ایجاد روابط عمومی و برنامه های ارتباطی خالق بامشتریان -

   

    طرح ریزی و بهبود روش کار در بازاریابی -

 ارزیابی رقبا و درک وضعیت بازار )براساس مدل پورتر(-
) ایجواد نمایشوگاههای داخلوی و    تبلیغات جهت ارایوه کواال  -

 خارجی وشرکت در سایر نمایشگاهها(
 بسته بندی مناسب کاال-

   

 نگرش :
 توجه به اصالت سنت و فرهنگ ایران-
 رعایت الگوی مصرف آب-
 بهبودی وایجاد سالمتی برای اعضای خانواده-

 خاصعدم تعصب کورکورانه نسبت به کاال و خدمات -

 صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی-
 رعایت اخالق حرفه ای -
 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از روپوش مناسب کار -

 رعایت اصول ا رگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند-
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 استاندارد آموزش           

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

طرح کسب و کار برای برنامه ريزی امور  ارائه 

 هنری خانواده

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

01 01 01 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 مفهوم کسب و کار-

 مراحل انجام یک پروژه -

 ئوم تعهدات و یراردادهاي حقویيمفه-

 نحوه نگارش طر  کسب و کار-

 نحوه ترسيم نمودار پالن کسب و کار-

 كامپيوتر با متعلقات 
DVD Player 

 تلويزيون
 وايت برد

 چك ليست ارزشيابي
CD آموزشي 
 HBمداد 
 كن پاک

 برد تماژيك واي

 
 مهارت :

 انجام تعهدات و یراردادهاي حقویي -

اي برنامه ریزي امور هنري خانواده)نمونه یک توليد پروژه بر-

 (گل فروشي و دکوراسيون

 نگرش :

 کار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاکره-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهاي حرفه اي، دیت، سرعت، درستي انجام کار-

  خالیيت، کارآفریني -

 تفاده از دانش کسب شدهدرآمدزایي با اس-

 ایمني و بهداشت : 

 رعایت ارگونومي هنگام کار -

 محيطي : توجهات زیست

 دفع صحيح زباله و یطعات مستهلک شده کامپيوتر -
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 برگه استاندارد تجهیزات  -            

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  2 1×3 میز کار 1

  1 20×70 میز نور 2

  12 پشت دار صندلی 3

  1 100×70 تخته وایت برد 1

  2 - ماژیک 2

  1 نمونه کار های قبلی لبومآ 6

  - دستگاه رایانه 7

  1 مناسب مکان آموزشگاه تابلوی دوختی 8

  1 آتش نشانی کپسول 1

  1 استاندارد کمک های اولیهجعبه  10

  1 دستگاه اتو 11

  1 استاندارد میز اتو 12

13 

11 

12 

 کتب آموزشی

 فیلم

 عکس

 مرتبط

 مرتبط

 مرتبط

 تعدادی

 تعدادی

 تعدادی

 

  1 ساده دوز چرخ خیاطی 16

 

 توجه : 

 .نفر در نظر گرفته شود 12 رفیت  تجهیزات برای یک کارگاه به -

  

 

 



 24 

  ابزاربرگه استاندارد 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 ویژه کارهای هنری مع، بادکنک، زرورقمدل های متنوع ش 1
 

  به تعداد مورد نیاز

  به تعداد مورد نیاز ویژه کارهای  هنری وکلینکس  دستمال سفره پارچه ای 2

درشماره های مختلف)مسی،استیل  کاسه 3

 وچینی(

  به تعداد مورد نیاز

پالستیکی مالمین،کائوچویی، مسی،  سینی 1

 استیل وچینی

  یازبه تعداد مورد ن

  به تعداد مورد نیاز در سایز های متفاوت قاشق 2

  به تعداد مورد نیاز دستی وبرقی هاون 6

  به تعداد مورد نیاز پذیرایی،خورشت خوری،برنج خوری بشقاب 7

قندان،شکرپاش،نمک پاش فلفل  8

 پاش،جای سماق

 معمولی
 

  به تعداد مورد نیاز

تعداد مورد نیاز به برش،دستی ساده انواع چاقوی حکاکی 1   

  به تعداد مورد نیاز ویژه آراستن پایه شمع وگل 10

  به تعداد مورد نیاز مصنوعی وطبیعی گل 11

نایلکس،پالستیک،سلفون،کاغذ  12

 روغنی،کاغذ تزیینی،کاغذ

 معمولی
 

  به تعداد مورد نیاز

  به تعداد مورد نیاز معمولی آلومینیوم 13

11 

12 

 ..انواع رومیزی،سفره .

 دستمال تنظیف

 ویژه آراستن

 معمولی 

  به تعداد مورد نیاز

  به تعداد مورد نیاز معمولی اسکاچ 16

  به تعداد مورد نیاز سیمی وپالستیکی سیم  رفشویی  17

  به تعداد مورد نیاز معمولی پادری، قالیچه 18

  به تعداد مورد نیاز تزئینی پارچه 11

  به تعداد مورد نیاز معمولی چراغ ،المپ ،ریسه های نور 20

  به تعداد مورد نیاز معمولی گل وریسه گل وبرگ 21

  به تعداد مورد نیاز معمولی تابلو تزیینی 22

  به تعداد مورد نیاز درسایز وجنس های متفاوت گلدان   روف ولوازم 21

  به تعداد مورد نیاز معمولی خط کش، سانتیمتر 22

تعداد مورد نیازبه  معمولی نخ ابریشم 23   

  به تعداد مورد نیاز معمولی نخ دمسه  21
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  ابزاربرگه استاندارد 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف
  به تعداد مورد نیاز شماره دوزی تور  22

  به تعداد مورد نیاز معمولی بشکاف 26
27 
28 

 اتو
 قیچی

 بخار
 دالبر

 به تعداد مورد نیاز
داد مورد نیازبه تع  

 

  به تعداد مورد نیاز تزیینی دگمه ویراق آالت 21

30 
31 

 الیی 
 ریشه  ویراق 

  چسب
 پرده

 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز

 

32 
33 
31 
32 
36 
37 
38 
31 
10 

 نخ 
 نوار ، میله 
 تور وگیپور
 برچسب 
 کاموا 

 قالب و میل 
 پالستیک 
 سوزن 
 دگمه

 پلی استر و استرچ 
 متری

 ساتن 
 تزیینی 
 معمولی  

 مناسب
 معمولی 
 ته گرد 
 معمولی

 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز 

 

11 
12 
13 
11 
12 
16 
17 
18 
11 
20 
21 
22 
23 
21 
22 
26 
27 
28 
21 
60 

 گیره
 مغزی
 قزن 

 نوار باریک 
زیپ مناسب )گلدوزی، بلوز وپیراهن، دامن، 

 شلوار، چادر مشکی ونماز، پیژاما(
 ابزار پرورش گیاه

 عینک
 کوزه،گلدان 
 مواد بهداشتی 

 آبپاش
 دستکش
 ماسک
  رف 
 کنندهمواد پاک 

 مواد استریل کننده
 پالستیک زباله

 تی شو
 رولت

 روان نویس

 معمولی
 معمولی 

 قفلی
 اندازه گیری
 معمولی
 

 )بیلچه، پالستیک، قیچی گل چین(
 ایمنی 
 معمولی

 لکه زدا  
 معمولی 
 معمولی 
 معمولی 
 شستشو
 معمولی 
 معمولی 
 معمولی 
 معمولی
 معمولی

 عمولیم

 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز

 

 

 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز

ه تعداد مورد نیازب  

 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
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 برگه استانداردمواد -  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  1 مختلف انواع طرح 1

  1 در رنگ های مختلف خودکار 2

  1 معمولی مداد 3

  1 باطله کاغذ 1

  1 طراحی کاغذ 2

6 

7 

8 

1 

 پارچه 
 خاک 

 موادسم وسمپاش 
 بذر

 مناسب گیاه 
 مناسب 
 ایمنی

 مناسب 

 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز
 به تعداد مورد نیاز

 

 

 

 توجه : 

 مواد به ازاء یک نفر کارآموز محاسبه شود  . -      
 
 
 
 

  

 

 


