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 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي
  علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  طرح و برنامه هاي درسيرامك فرح آبادي معاون دفتر 
  صديقه رضاخواه مسئول گروه صنايع دستي و هنر 

  صنايع دستي  كارشناس يحبيب احسان

 :شغلآموزشهمكار براي تدوين استانداردحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
و معاونـت  نـي و حرفـه اي كشـور    آموزش ف بين سازمان 24/3/93مورخ  9199/100اين استاندارد طبق تفاهم نامه شماره  -

  .ستشده ا بازنگري، صنايع دستي و گردشگري صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي
  
-  
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي   
  .كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است 

 



 

 

 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   يليرشته تحص

سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

  ليسانس   مهدي كارخاني   1
صنايع 
  دستي 

  سال  12  كارشناس فني 

 :تلفن ثابت 

  09308181017: تلفن همراه 
  : ايميل 
  :آدرس 

  ليسانس   فاطمه عرفاني   2
صنايع 
  دستي 

  سال  30  كارشناس 

 :تلفن ثابت 

  09387841240: تلفن همراه 
  : ميل اي

  :آدرس 

3  
مريم رمضان 

  جماعت 
  سال  14  مدرس دانشگاه   نقاشي   فوق ليسانس 

 :تلفن ثابت 

   : تلفن همراه 
  : ايميل 
  :آدرس 

 ليسانس   حبيب احساني   4
صنايع 
 دستي 

  سال  15  كارشناس 

 :تلفن ثابت 

  09134069315: تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

5  
نسرين كارداني 

  اصفهاني 
 يسانس ل

طراحي 
 دوخت 

هنرمند و موسس
  آموزشگاه 

عضو كميته  
  تخصصي دفتر 

  سال18

 :تلفن ثابت 

  09132255224: تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

  اقتصاد   ديپلم   آفاق اميريان   6
هنرمند و مدرس 
 رشته هاي هنري 

  سال  24

 :تلفن ثابت 

  09131140669: تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

7  
صومه طاهري مع

  سرشت 
كارشناس ارشد 

مديريت 
 آموزشي 

مدير و مربي 
  آموزشگاه 

  مدرس دانشگاه 
  سال  23

 :تلفن ثابت 

  09392980325: تلفن همراه 
  : ايميل 
  :آدرس 



 

  
 

 
 

   شايستگي  تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  و سمت  شغل  رشته تحصيلي

سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

 ليسانس  نرگس پارسا كيا   8
منابع 
 طبيعي 

  سال  10  مربي هنري 

 :تلفن ثابت 

  09132274298: تلفن همراه 
  : ايميل 
  :آدرس

  سال  10  مربي هنري  تجربي  ديپلم   مريم ذكاوتمند   9

 :تلفن ثابت 

  09379908285: تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس

 شيمي  ليسانس  صديقه رضاخواه   10
رئيس گروه صنايع 

  دستي و هنر 
  سال  24

 66569900:تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
  :آدرس

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .مي شود

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

  :  نام يك شغل 
  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

  : شرح شغل 
، هـا  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت 

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . يك استاندارد آموزشي  ات مورد نياز براي رسيدن بهحداقل زمان و جلس
  : ويژگي كارآموز ورودي 

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

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)ه از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گرددبا استفاد تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه
  : حيت حرفه اي مربيان صال

  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 
  : شايستگي 

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

، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  ي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا تواناييحداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي ها
  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 

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

  : نگرش 
  .  اخالق حرفه اي مي باشد  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و

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

  :توجهات زيست محيطي 
 .است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي 



 

 
 
 

   :شغل استاندارد آموزش نام 

  سازنده توليدات چرمي دست دوز 

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

 چرمو انتخاب سازنده توليدات چرمي دست دوز از مشاغل صنايع دستي مي باشد و شامل شايستگي هاي بكارگيري 
و  ، دوخت هاي كاربردي چرم، برش چرم و يراق آالت  ، بكارگيري ابزار رويه و آستر ، ترسيم فني و الگو سازيمرغوب

، نقاشي روي چرم و شاغل حكاكي چرمممي باشد و با    نهايي ، آستركشي توليدات و پرداخت و تكميل توليدات چرمي
  .سازندگان توليدات چرمي در ارتباط مي باشد

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  )پايان دوره راهنمايي( متوسطه اول پايان دوره : ميزان تحصيالت حداقل
  داشتن سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني توانايي جسميحداقل 
  ندارد : ت هاي پيش نياز مهار
:آموزش دوره طول

 ساعت158:    طول دوره آموزش             
  ساعت    50 :    ـ زمان آموزش نظري         
  ساعت  108 :   ـ زمان آموزش عملي          

  ساعت    -:     كارورزي                 زمان ـ 
   ساعت    -  :    ـ زمان پروژه                    

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: كتبي  - 

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 مرتبطسال سابقه كار 2ليسانس صنايع دستي با 
  مرتبطسال سابقه كار 4فوق ديپلم با 

   مرتبط سال سابقه كار 6ديپلم با 
 

 



 

  
  
  
  
  ) : اصطالحي ( ستاندارد تعريف دقيق ا ٭

حالل  طراحي و ساخت محصوالت كاربردي چرمي از چرم و پوست حيواناتشغل سازنده توليدات چرمي دست دوز 
               با توجه به استحكام و كاربرد و زيبايي ظاهري توليدات چرمي .... ، شتر مرغ و ، بز ، گوسفند مثل گاو گوشت

  .مي باشد
  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( ليسي استاندارد اصطالح انگ ٭
  

Leather hand made products maker 

  
  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
  حكاك روي چرم -
  نقاش روي چرم -
  كيف دوز-
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

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

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

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  



 

  
 
 

                        شغل آموزش استاندارد 
   شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 و انتخاب چرم مرغوببكارگيري 1
 رويه و آسترترسيم فني و الگو سازي2
 اق آالتو يربكارگيري ابزار   3
  برش چرم   4
 دوخت توليدات كاربردي چرم  5
 دوخت انواع توليدات چرمي  6
 آستركشي توليدات چرمي  7
 پرداخت و تكميل نهايي توليدات چرمي  8
 ، بازار يابي و فروش محصوالت، برندسازيبسته بندي   9

 

 

 



 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  : عنوان 

   نتخاب چرم مرغوببكارگيري و ا
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

9 3 12 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  انواع چرم طبيعي     :دانش 
، پوست ، بز ، گوسفندگاو(

  )شترمرغ
  چرم مصنوعي 

     1  )مصنوعيطبيعي و (مفهوم چرم و انواع آن -

     1  تاريخچه چرم در ايران -

     1  معرفي صنايع دستي چرمي در ايران -

     2  در ايران ) دباغي چرم(مراحل ساخت چرم -

، پوسـت  ، بـز ، گوسـفند گاو(روش تشخيص انواع چرم طبيعي -
  ....)شتر مرغ و 

2     

     2  ....)و شده دوپوسته ، چقار(آفات چرم -

    :مهارت 

    1   چرم طبيعي از مصنوعي و بكارگيري يص تشخ-

، گـاو (انـواع چـرم طبيعـي از يكـديگر     و بكارگيري تشخيص -
  ....)، پوست شتر مرغ و ، بزگوسفند

 1    

    1   آفت هاي چرم و آسيب هاي پوستو بكارگيري تشخيص  -

  :نگرش 
  دقت در تشخيص چرم سالم و مرغوب -
  كنترل كيفيت چرم-
  ق حرفه اي رعايت اخال-

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت نكات ايمني و بهداشتي در استفاده از چرم -
-  

  :توجهات زيست محيطي 
  استفاده از مواد طبيعي در بازيافت -
-  

 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ترسيم فني و  الگو سازي رويه و آستر 

 زمان آموزش

 جمع مليع نظري  

10 20 30 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كاتر    :دانش 
  قيچي 

  مقواي شطرنجي 
  خط كش فلزي 
  كاغذ پوستي 
  چسب نواري 

  مداد 
  پاكن 
  گونيا 
  پرگار 

  ورق طلق 
  شابلون

     2  ت فني و محاسباسيم ترمفهوم -

     2  ابزار ترسيم فني و الگو -

     2  روش اندازه گيري و اندازه گذاري -

     3  مفهوم پرسپكتيو گسترده اشكال كاربردي -

     1  احجام) ، ورق طلق، مقوايي كاغذي(انواع الگو -

    :مهارت 

    3   اندازه گيري و اندازه گذاري روي چرم -

    5   بردي ترسيم گسترده اشكال احجام كار-

    5   الگو سازي توليدات چرمي -

، ، كيـف پـول  كيـف (برش الگوي چند نمونه توليدات چرمـي  -
  ....)، كمربند و دستكش 

 5    

    2   برش الگوي چند نمونه آستر توليدات چرمي -

  :نگرش 
  دقت در طراحي و ترسيم فني -
  دقت در اندازه گيري و اندازه گذاري -
  كيفيت گسترده اشكال دقت و كنترل -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت نكات ايمني و بهداشتي -
-  

  :توجهات زيست محيطي 
  ندارد -
-  

 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  بكارگيري ابزار و يراق آالت

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

5 4 9 

 نيايم ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  خط كش     :دانش
  كاتر 

  قيچي 
  دگمه چهارپارچه
  دگمه آهنربايي 

  انواع سنبه 
  گرزن 

  انواع قفل 
  تخته تفلون 

  سوزن 
  شابلون 

  انواع پرچ 
خط كش مخصوص عالمت 

  گذاري 
  چكش 

  نخ موم اندود 
  چرم انواع سوزن مخصوص 

  انواع مشته 
  پرس 

  انواع ليونر 
  ميزكار 

     1  انواع ابزار مورد نياز -

     1 ...)، قفل ودگمه(انواع يراق آالت مور نياز -

     1  انواع سنبه و كاربرد آن -

     1 انواع دگمه و دستگاه دگمه زن-

     1 روش نصب قفل هاي مختلف-

    :مهارت

    1  ستي و برقياستفاده از ابزار هاي د-

    1  بكارگيري انواع يراق آالت-

    1  استفاده از دستگاه دگمه زن-

    1  نصب قفل روي توليدات چرمي-

  :نگرش
 دقت در استفاده از ابزار و يراق آالت-
 رعايت اخالق حرفه اي -
  كنترل كيفيت در كار -

  : ايمني و بهداشت 
 ه از دستگاه هاي دگمه زنرعايت ايمني در استفاد-
  رعايت كيفيت در كار -

 :توجهات زيست محيطي 
 جمع آوري اضافه هاي چرم از محيط-

 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  برش چرم 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 16 22 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  رتبطم توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كاتر     :دانش 
  قيچي مخصوص چرم 

  چاقو 
  دستگاه ليويس 

  دستگاه لب تازن 
  انواع چرم 

  خط كش فلزي 
  تخته تفلون 

  خودكار اكليلي 
  الگوي انواع توليدات چرمي 

  

، ،گـرزن  ، قيچي مخـوص چـرم   كاتر (انواع ابزار دستي برش -
  ) چاقو 

1     

     2  دستگاه برقي برش چرم -

     2  دستگاه ليويس كردن چرم -

     1  مفهوم ليويس كردن -

    :مهارت 

    3   )كاترو گرزن  ،چاقو (با ابزار دستي برش  برش چرم-

    3   برش چرم با دستگاه برقي برش -

    3   ليويس كردن چرم با چاقو -

    3   ليويس كردن چرم با دستگاه ليويس -

    2   استفاده از مشته -

    2   استفاده از دستگاه لب تازن -

  :نگرش 
  دقت در برش چرم با ابزار دستي و برقي -
  ، ليويس و لب تازن چرم كنترل كيفيت برش -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت نكات بهداشتي -
  رعايت ايمني در استفاده از دستگاه هاي ليويس و لب تازن-
  رعايت ارگونومي  -

  :توجهات زيست محيطي 
  جمع آوري اضافه هاي چرم از محيط زيست -
-  

 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  دوخت توليدات كاربردي چرم 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 20 24 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  طمرتب توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  نخ موم زده     :دانش
  نخ ابريشم 

  قيچي 
  تريشه  

  سوزن 
  كاتر  
    سنبه  

   5/2و  2سنبه شماره 
  خودكار اكليلي 

  چكش 
  تخته تفلون 

  تخته مخصوص 
اندازه خط كش مخصوص  

  زني سوراخ ها
  

ـ ، اريب، ساقه دوزي، بخيهكوك(انواع دوخت - ،دان موشـي، دن
  با نخ و  تريشه و قيطان )، حصيري رومي 

2     

، دنـدانبافـت خوشـه گنـدم(روش انواع بافت ها با تريشـه-
  )، بافت حصيري ، پيچ موشي

2     

-      

    :مهارت

،، دندان موشي، ساقه دوزي اريب، بخيه)كوك(دوخت اوليه -
  مي با نخ و تريشه و قيطان توليدات چر) ، حصيري رومي

 10    

    10  بافت باتريشه روي توليدات-

-      

  :نگرش
  دقت در دوخت چرم -

  كنترل كيفيت دوخت 
 رعايت اخالق حرفه  اي -

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت نكات ايمني و بهداشتي-

 :توجهات زيست محيطي 
  ندارد-

 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : ن عنوا
  دوخت انواع توليدات چرمي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 27 29 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  نخ موم زده     :دانش
  نخ ابريشم 

  قيچي 
  تريشه  

  سوزن 
  كاتر  
  سنبه  

   5/2و  2سنبه شماره 
  دكار اكليلي خو

  چكش 
  تخته تفلون 

  تخته مخصوص 
اندازه خط كش مخصوص  

  زني سوراخ ها
  

، كيـف دسـتيكيف پول زنانه و مردانه( انواع توليدات چرمي -
، كيـف  ،كاله، دستكش ، كمربند ، كيف پاسپورتزنانه و مردانه 

  .....)موبايل و تبلت و 

2     

-      

    :مهارت

    5  ستي زنانه و مردانهدوخت چند نمونه كيف د-

    5  دوخت چند نمونه كيف پول زنانه و مردانه-

    5  دوخت چند نمونه كيف پاسپورت و جا سويئچي-

    5  دوخت چند نموه كيف موبايل و تبلت-

    5  ،دستكش و كالهدوخت چند نمونه كمربند-

    2  نصب انواع ايراق آالت در صورت نياز-

  :نگرش
  در دوخت دقت-

  كنترل كيفيت دوخت 
 صرفه جويي در مصرف چرم و استفاده بهينه از زائدات چرم-

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت نكات بهداشتي -
  رعايت نكات ايمني -

 :توجهات زيست محيطي 
 جمع آوري اضافه هاي چرم از محيط زيست-



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : ن عنوا
  كشي توليدات چرمي آستر 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 5 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  نخ موم زده     :دانش
  نخ ابريشم 

  قيچي 
  تريشه  

  سوزن 
  كاتر  
  سنبه  

   5/2و  2سنبه شماره 
  دكار اكليلي خو

  چكش 
  تخته تفلون 

  تخته مخصوص 
اندازه خط كش مخصوص  

  زني سوراخ ها
  مخصوص چرم جسب 

  آستر انواع 
  خياطي ساده دوز چرخ 

  زيپ دوزي پايه 
  مخصوص چسب برس 

  نفت 
  مو قلم 

  

     1 يفيت و كليه محصوالت چرميكو  سترآجنس -

     1 )متصل و جدا(انواع آستري -

     1 شيوه هاي مختلف دوخت آستري از پارچه و اشبالت-

     1 )پارچه و اشبالت(نحوه چسباندن آستري -

     1 ي آستر و قسمت بندي آنزيپ دوزنحوه-

    :مهارت

    1   تشخيص انواع آستري -

    2   دوخت آستري -

    1   چسباندن آستري -

    1   دوخت زيپ-

  :نگرش
   آستري در دوختدقت-
  كنترل كيفيت دوخت -
 صرفه جويي در مصرف چرم و استفاده بهينه از زائدات چرم-

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت نكات بهداشتي -
  رعايت نكات ايمني -

 :توجهات زيست محيطي 
 جمع آوري اضافه هاي چرم از محيط زيست-
  



 

  
  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  پرداخت  و تكميل نهايي محصول

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 5 11 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  انواع واكس    :دانش
  ابر يا اسفنج

انواع رنگ هاي مخصوص 
  چرم
  آب

  دستكش پالستيكي
  ننده رنگ تثبيت ك

     2 رنگ هاي مخصوص چرم-

     2 تثبيت كننده هاي رنگ چرم-

     2 نحوه پاك كردن چسب از چرم-

    :مهارت

    1  پاك كردن چسب از چرم-

    2  رنگ كاري محصوالت چرمي-

    2  استفاده از تثبيت كننده رنگ چرم-

  :نگرش
 دقت در رنگ كاري و پرداخت محصوالت-
  كنترل كيفيت توليدات -

  : ايمني و بهداشت 
 مراقبت از اعضاي بدن در مقابل وسايل تيز و برنده-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
 ستيزطيبه مح عاتيضا زيعدم دور ر-
- 

 



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 حصوالت ، بازاريابي و فروش م، برند سازيبسته بندي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 8 11 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه     :دانش

  اينترنت
  مقوا 

  طلق 
  خط كش 
  سلفون 

  چسب 
  كاتر 

  قيچي 
  روبان

  نوار تزئيني
  

     دقيقه30 يابزار و وسايل بسته بند-

     دقيقه30 نحوه و روشهاي بسته بندي-

     1 روش هاي بازاريابي و جذب مشتري-

     1 روش هاي ايجاد نمايشگاه-

    :مهارت

    1  طراحي و ساخت جعبه متناسب با محصول-

    1  استفاده درست از مواد و ابزار بسته بندي-

    1  بسته بندي شكيل توليدات چرمي-

    2  آماده سازي جعبه براي فروش-

ايجاد نمايشگاه هاي صـنايع دسـتي و شـركت در نمايشـگاه-
  هاي داخلي و خارجي 

 1    

    2  بازاريابي و فروش محصوالت-

  :نگرش
 ارائه روش هاي بهينه بازار يابي در جهت فروش محصوالت-

  : ايمني و بهداشت 
 شتيرعايت نكات ايمني و بهدا-

 :توجهات زيست محيطي 
  ندارد-
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