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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 797023073273332 : شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 :صنایع دستی ) دوخت های سنتی (ریزی درسی  اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی خرین مدرک تحصیلی آ نام و نام خانوادگی ردیف

1 
نسرین کاردانی 

 اصفهانی
 رودوزی سنتی )درجه یک هنری(دکترا

 مربی صنایع دستی مدیر و 

 اهمدرس دانشگ
 سال 20

2 
شهین ابراهیم زاده 

 پزشکی
 رودوزی سنتی دکترا)درجه یک هنری(

 مدرس دانشگاه

 مربی صنایع دستی 
 سال 30

 سال 10 مربی دوخت های سنتی اقتصاد دیپلم عقولیناهید م 3

 سال 10 مربی دوخت های سنتی علوم تربیتی کارشناسی  محبوبه پورمدیری 4

 سال 10 مربی دوخت های سنتی طراحی و دوخت کاردانی مریم یزدخواستی 5

 سال 22 مربی دوخت های سنتی علوم قرآنی کاردانی زینب یزدخواستی 6

 سال 32 مربی دوخت های سنتی طراحی و دوخت دیپلم آذر دخت صالحی 7

 شیمی کارشناسی صدیقه رضاخواه 8
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 صنایع دستی
 سال 26

 

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

 دياد اساتاندارد  برگازار گر  دوخت هااي سانتي  با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  23/6/37طي جلسه اي كه در تاريخ 

بررسي  797023073023337و استاندارد سرمه دوز تزيیني با كد    797023073273337 با كد سرمه دوز سنتي آموزش شغل 

 مورد تائید قرار گرفت .  797023073273332با كد سرمه دوز و تحت عنوان شغل 

ي اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنو كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                                            66209620دورنگار       

                    66209620         تلفن  

 @irantvto.irrpcآدرس الكترونیكي : 

mailto:rpc@irantvto.ir
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 يف :  تعار
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا       ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 دارد عملكرد مورد نياز شغل. شرايك راري و استان

 طول دوره آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب  يك استاندارد آموزشي. 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  لي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت ميرارورزي صرها در مشاغ

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك ر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.( رت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميآموزد و ضرو با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و رره   قل توانمنديردا

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي ك شايستگي يا تواناييهاي ذهني الزم براي رسيدن ب  ي اي از مالومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارت

 نگرش : 
 باشد.   اي مي هاي غير هني و اخالق رره  طتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارتاي از رهتارهاي عا مجموع 

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 توجهات زيست محيطي :

 ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد. مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود
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 : شغل استاندارد آموزش نام 

 سرمه دوز

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

 انجتام دوختت هتای پایته     هتای  شامل شایستتگی   می باشد و (های سنتی دوخت)صنایع دستی مشاغل  جز سرمه دوز

 دوخت غنچه رز و گلبرگ  و دوخت انواع برگ ندازی  ساقه دوزی انتقال طرح ونقش ا آماده سازی پارچه  طراحی سنتی 

سرمه  اشک دوزی  ارید ومنجوق مرو یله دوزی پ گندمی دوزی  زغره دوزی  کنگره دوزی  دوخت طرح پرنده  پرچم ها 

 ومی باشتد   صنایع دستیو بازاریابی هنر   دوزی  سرمهاز نگهداری  و ستشوش  زی( دوزی مدرن)سایه روشن وزمینه دو

 ارتباط است. صنایع دستی در با مشاغل

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 پايان دوره اول متوسطه)پايان دوره راهنمايي(حداقل میزان تحصیالت : 

 داشتن سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 ندارد : نیاز هاي پیش هارتم

 :آموزش دوره  طول

 ساعت  277    طول دوره آموزش                    :     

 ساعت  23      ا زمان آموزش نظري               :    

 ساعت 767     ا زمان آموزش عملي                :    

 تساع 3     كارورزي                       :     زمان ا 

  ساعت   3    ا زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %22كتبي :  - 

 %62عملي : -

 %73اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 مرتبطکاری سال سابقه  2 کاردانی صنایع دستی با-

 مرتبطکاری  سابقهسال  4 دیپلم با-
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

 مي باشد.يا نخ سرمه  جنس طال و نخ فلزي ملیله از اصیل با سنتي وهاي  مجموعه دوخت يسرمه دوز

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Traditional Broodiest (Serme)  

 

 

 

 

 

 ا اين استاندارد : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط ب ٭

 ابريشم دوز-

 پته دوز-

 

 

 

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

 طبق سند و مرجع ......................................                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 آموزش شغل 

   شايستگي -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 6 4 2 های پایه انجام دوخت 1

 35 25 10 طراحی سنتی 2

 8 5 3 نقش اندازی انتقال طرح و  آماده سازی پارچه 3

 10 8 2 ساقه دوزی 4

 30 23 7 گلبرگو  دوخت انواع برگ 5

 15 13 2 پرچم ها و دوخت غنچه رز 6

 10 7 3 با سرمه انواع بافت و آجردوزی حصیردوزی  7

 27 20 7 زغره دوزی   دوخت طرح پرنده 8

9 
  منجتتتوق مرواریتتتد دوزی  پیلتتته دوزی  گنتتتدمی دوزی  کنگتتتره دوزی 

 اشک دوزی

3 12 15 

 42 35 7 زمینه دوزی( )سایه روشن و سرمه دوزی مدرن 10

 10 8 2 سرمهاز نگهداری  و ستشوش 11

 10 7 2 صنایع دستیو  بازاریابی هنر 12

 277 767 23 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 انجام دوختهای پایه

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي 

 انواع سوزن)شارپ بیتوین کرول-  نش :دا

 بیدینگ)سوزن منجوق(

انواع نخ مورد نیاز)نخ کوک پنبه ای 

 10شماره 

 موم پارافین وصابون اب دیده

انواع یراق قیطان فتیله ابریشمی پنبه 

 ای وپشمی

 لعاب برنج-سریش-انواع الیی چسب

 اتو سرد وگرم خشک آبپاش تخته

 ل سوزنی)ولولورت(  میز اتو دستما

 خط کش وسانتیمتروانگشتانه

دفتریادداشت کاربن مداد خودکار روان 

 نویس سفید مواد وقالب باسمه 

لمو ظرف مناسب چسب استامپ ق

مل رنگ  ب آ ابر  تخته  چوب 

  ترمه پارچه های مورد نیاز اکرلیک 

 مخمل ابریشم  حریر ارگانزا 

ارچه آستری:کتان چیت متقال پ

 تراشه  صاف  سرمه: انواعوساتن 

  ج موا بلرسان خشک ونرم 

 کنگره ای قیطانی

قیچی نخ چین وقیچی سرمه 

 چین قیچی خیاطی

انواع میز اتو انواع  انواع اتو  انواع ابزار برش  انواع سوزن  -

 نواع الیتی چستب وچستب هتای    ا پیلهپنبه   ابزار اثر گذار

 تراشته   )ستاده   انواع سرمه  کاغذ کاربردیانواع   صنعتی 

 منجتوق مرواریتد    واد تزیینتی وکتاربردی:  انواع ملرسان( ب

 قیطان اشک  گندمی 

   

    لبه گذاری کادربندی واصول  -

    اریب پارچه  عرض و  طول -

    دوخت های پایه -

  مهارت :

    )کوک شل  کوک طرح( شالل بخیه و دوخت کوک  -

    دوخت بست دوزی  پس دوزی -

    زنجیره دوزی  یدوخت انواع زیگزاک  دندان موش -

 کنترل وکیفیت کار دقت در- نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی درمصرف مواد-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت بهداشت وایمنی درکار-

 رعایت اصول ارگونومی-

 استفاده ازانگشتانه-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 های پایهانجام دوخت

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي 

انواع کارگاه:چوبی ثابت وسیار وپایه  توجهات زیست محیطی :

 دار وبدون پایه درسایز مناسب

پنبه مروارید منجوق 

  پولک گندمی پیلهمروارید اشک سنگ

 مدیریت پسماند-

 صرفه جویی درمواد -

 رعایت الگوی مصرف آب-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 طراحی سنتی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 25 35 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،زات تجهی

 مصرفي و منابع آموزشي

 طراحی انواع مداد   دانش :

 طراحی انواع کاغذ 

 تخته شاسی

 انواع پاک کن و تراش

 نمونه و مدل از اجسام ساده

ماکت اجسام هندسی و 

 غیرهندسی

 خط کش 

 گونیا

 

  برگچته   نقوش سنتی, مفهوم ختایی, روش کشیدن دایتره   -

  گل پروانه ای, روش  گل پنج پره, روش ترسیم غنچه ته غنچ

 ترسیم ساقه افشان   گردان و گره و جوانه

   

مفهوم و کلیات اسلیمی , روش ترسیم سر اسلیمی, استلیمی   -

زایده دار, اسلیمی ستاده, ستربند بتته ای, استلیمی خرطتومی,      

چنگ اسلیمی, سربند صنوبری, اسلیمی دهان اژدری, استلیمی  

 اسلیمی برگی, سه اسلیمیپیچک, 

   

مفهوم ترکیب بندی, ویژگی های ترکیتب بنتدی ختتایی و     -

 اسلیمی

   

مفهوم قرینه سازی, انواع قرینه سازی )انعکاستی انتقتالی و    -

 دورانی(

   

,   واگیتره ای(  4/1   2/1  مفهوم انواع تکرار زمینه )سراسری-

  الب لچک ترنجتقسیم بندی زمینه و قالب های متداول آن )ق

  قالب چلیپتا(, انتواع تترنج و محاستبات و روش     قالب محرابی

ترستتیم آن, انتتواع  لچتتک و محاستتبات و روش ترستتیم آن,   

 محاسبات و روش ترسیم محرابی

   

مفهوم و کلیات حاشیه, فضاها و تقسیم بندی حاشیه, مفهوم -

, روش  واگیتتره  گوشته    حاشتیه هتتای باریتک   حاشتیه پهتن   

 محاسبات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 طراحی سنتی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش:

    روش اجرای خط و خوشنویسی-

    مفهوم شمایل -

  مهارت :

ترسیم دایره با دست آزاد, برگ های کوچک )برگچته(, تته    -

ای, گل شاه  غنچه و غنچه, گل پنچ پر, ساقه افشان, گل پروانه

عباسی ساده, گره و جوانه, تمرین ترسیم برگ بزرگ یا بترگ  

 کنگره ای, برگ مو

   

 ترسیم سر اسلیمی, اسلیمی زایده دار, اسلیمی ساده, اسلیمی -

سربند بته ای, ترکیب بندی دهان اژدری, ترکیب بندی ستاده  

با اسلیمی دهان اژدری, ترکیب بندی پیچتک, ترکیتب بنتدی    

ساده با اسلیمی پیچک, ترکیب بنتدی برگتی, ترکیتب بنتدی     

 ساده با اسلیمی برگی, ترسیم سه اسلیمی

   

ترکیب بندی مختلف از اسلیمی و ختایی تلفیقی طبق الگو و  -

 ربیاتود م

   

    اجرای قرینه سازی انعکاسی, انتقالی, دورانی -

ترسیم انواع ترنج و طراحی نقوش اسلیمی و ختتایی داختل    -

 آن, انواع لچک و طراحی نقوش اسلیمی و ختایی داخل آن

   

ترسیم حاشیه پهن و طراحی نقوش اسلیمی و ختایی داختل   -

ایی داخل آن , آن, حاشیه باریک و طراحی نقوش اسلیمی و خت

 ترسیم گوشه, ترسیم واگیره  
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 طراحی سنتی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     :مهارت

    اجرای خوشنویسی-

    شمایل نگاری بزرگان-

 نگرش :

 رعایت تناسبات -

 دقت در ترسیمات ختایی-

ترسیم عناصر ختایی در جلسات اولیه برای افتزایش دقتت و    ن درک منع استفاده از پاک-

 اعتماد به نفس 

 استفاده و تقلید از ترکیب بندی های سایر طراحان با تایید مربی -

 دم استفاده از خالقیت فردی در این مرحله از طراحی ع-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی -

 رعایت اصول ایمنی و بهداشت -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

   انتقال طرح و نقش اندازیپارچه آماده سازی

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 5 8 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

 انواع سوزن)شارپ بیتوین کرول-  دانش :

 بیدینگ)سوزن منجوق(

انواع نخ مورد نیاز)نخ کوک پنبه ای 

 10شماره 

 وصابون اب دیدهموم پارافین 

انواع یراق قیطان فتیله ابریشمی پنبه 

 ای وپشمی

 لعاب برنج-سریش-انواع الیی چسب

 اتو سرد وگرم خشک آبپاش تخته

 سوزنی)ولولورت(  میز اتو دستمال 

 خط کش وسانتیمتروانگشتانه

دفتریادداشت کاربن مداد خودکار روان 

 نویس سفید مواد وقالب باسمه 

اسب چسب استامپ قلمو ظرف من

 چوب تخته ابر اب مل رنگ اکرلیک 

 پارچه های مورد نیاز ترمه

  مخمل ابریشم  حریر ارگانزا 
پارچه آستری:کتان چیت متقال 

 وساتن 
انواع سرمه:صاف تراشه بلرسان 

 کنگره ای قیطانیج  خشک ونرم موا
قیچی نخ چین وقیچی سرمه 

 چین قیچی خیاطی
ه انواع کارگاه:چوبی ثابت وسیار وپای
 دار وبدون پایه درسایز مناسب
 پنبه مروارید منجوق مروارید اشک
  سنگ پولک گندمی پیله

    پارچه  آهارزدنانواع روش -

    روش به کارگاه کشیدن پارچه-

    روش سردوزی ویا پاکدوزی پارچه-

    روش انتخاب طرح مناسب -

    روش نقش اندازی بصورت مستقیم وغیرمستقیم-

    وش های نقش اندازی سنتی ومدرنر-

  مهارت :

پارچته   ستریش و  )بتا  آهارزدن پارچته بته روش ستنتی    -

 متقال کتان(

   

    آهارزدن پارچه با الیی چسب  -

    کارگاه سنتی به کارگاه کشیدن پارچه با -

    پایه یا خرک استفاده از -

    سردوزی پارچه پاک دوزی و-

    نتقال طرح ونقوش سنتی ومینیاتوریانتخاب  وا-

    نقش اندازی بصورت مستقیم -

    نقش اندازی بصورت غیرمستقیم -

    نقش اندازی با قالب باسمه وگرته زنی -

 

 

 



 12 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 انتقال طرح و نقش اندازی  آماده سازی پارچه

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

  نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از انگشتانه-

 سریش با استفاده از دستکش هنگام کار-

 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند-

 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ساقه دوزی

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 8 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

صرفي و م ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

 انواع سوزن)شارپ بیتوین کرول-  دانش :

 بیدینگ)سوزن منجوق(

انواع نخ مورد نیاز)نخ کوک پنبه ای 

 10شماره 

 موم پارافین وصابون اب دیده

انواع یراق قیطان فتیله ابریشمی پنبه 

 ای وپشمی

 لعاب برنج-سریش-انواع الیی چسب

 اتو سرد وگرم خشک آبپاش تخته

 ولولورت(  میز اتو دستمال سوزنی)

 خط کش وسانتیمتروانگشتانه

دفتریادداشت کاربن مداد خودکار روان 

 نویس سفید مواد وقالب باسمه 

استامپ قلمو ظرف مناسب چسب 
 چوب تخته ابر اب مل رنگ اکرلیک 

 پارچه های مورد نیاز ترمه
  مخمل ابریشم  حریر ارگانزا 

پارچه آستری:کتان چیت متقال 
 وساتن

انواع سرمه:صاف تراشه بلرسان 
 خشک ونرم مواج کنگره ای قیطانی
قیچی نخ چین وقیچی سرمه 

 چین قیچی خیاطی
انواع کارگاه:چوبی ثابت وسیار وپایه 
 دار وبدون پایه درسایز مناسب

 پنبه مروارید منجوق مروارید اشک
  سنگ پولک گندمی پیله

    مفهوم زیر کشی کردن-

-مستط  وبرجستته   -ظریتف وپهتن  ) انواع ستاقه دوزی -

 زناردوزی

   

    دوردوزی)محرردوزی( روش خط دوزی و-

    نخ کوک پنبه ای -

  مهارت :

ستتاقه دوزی  ستتاقه دوزی پتتیچ  ستتاقه دوزی خطتتی   -

 زناردوزی برحسته  مسط  و پهن  ظریف و مارپیچ 

   

برگشتت   دوخت تلفیقتی دوخطتی ستاقه دوزی رفتت و    -

 )جوانه گندمی( 

   

ستاقه   بتا  زاویته دار  دواری و دوخت طرح های خطتی   -

 دوزی

   

    دوخت یک نمونه طرح بته جقه  -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از انگشتانه-

 سریش با استفاده از دستکش هنگام کار-

 ومیرعایت اصول ارگون-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ساقه دوزی

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

  توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند-

 مصرف انرژی صرفه جویی در-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 و گلبرگ برگ انواع دوخت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 23 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

 اع سوزن)شارپ بیتوین کرولانو-  دانش :

 بیدینگ)سوزن منجوق(

انواع نخ مورد نیاز)نخ کوک پنبه ای 

 10شماره 

 موم پارافین وصابون اب دیده

انواع یراق قیطان فتیله ابریشمی پنبه 

 ای وپشمی

 لعاب برنج-سریش-انواع الیی چسب

 اتو سرد وگرم خشک آبپاش تخته

 سوزنی)ولولورت(  میز اتو دستمال 

 سانتیمتروانگشتانهخط کش و

دفتریادداشت کاربن مداد خودکار روان 

 نویس سفید مواد وقالب باسمه 

استامپ قلمو ظرف مناسب چسب 

 چوب تخته ابر اب مل رنگ اکرلیک 

 پارچه های مورد نیاز ترمه

  مخمل ابریشم  حریر ارگانزا 

پارچه آستری:کتان چیت متقال 

 وساتن 

انواع سرمه:صاف تراشه بلرسان 

 مواج وکنگره ایونرم  خشک

 ای قیطانی

)ستتاده کنگره ای ستتوزنی مو جوانه  انتتواع طتترح برگ  -

 برگ گیالسای مرکب 

   

    ی یک طرفه ودوطرفهبرگ هاویژگی های -

ازنظتر   برگ های کوچک متوستط وبتزرگ  دوخت  روش-

 تعیین نوع دوخت

   

    ( مسط  وبرجسته)دوخت توپرروش -

    ف برگ وداخل محیط(انواع زرک دوزی )اطرا

انواع گلبرگ هتای بادامی)کوکب مارگریت اللته پنج پتر    -

وشتتکوفه(گلبرگ نتتوک تیز )نرگس اختر ختتتایی(گلبرگ   

 قلبی)شاه عباسی:اناری(

   

    مفهوم  دور دوزی  جهت گیری وتوپردوزی گلبرگ-

    انواع دوخت توپردوزی)مسط  وبرجسته(-

  مهارت :

    ور برگ ها باجهت گیری مناسبدوخت  خطوط د -

توپردوزی برگها باروش مسط  وبرجسته باجهت گیری  -

 مناسب)افقی عمودی مورب وجناغی(

   

    دوخت برگ باروش جوانه ای -

دوخت برگ های کنگره ای  یکطرفه دوخت یک نمونه  -

 برگ مو

   

    داخل محیط( زرک دوزی )اطراف برگ و
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 وزش استاندارد آم

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 و گلبرگ دوخت انواع برگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

قیچی نخ چین وقیچی سرمه   : مهارت

 چین قیچی خیاطی

ی ثابت وسیار وپایه انواع کارگاه:چوب

 دار وبدون پایه درسایز مناسب

پنبه مروارید منجوق 

 مروارید اشک سنگ پولک گندمی پیله

 مارگریتت   )کوکب  دور دوزی دور گلبرگ های بادامی -

 اختتر   )نترگس   پنج پر وشکوفه(گلبرگ نتوک تیتز    الله 

 ختایی(گلبرگ قلبی)شاه عباسی:اناری(

   

    گلبرگ ها توپردوزی مسط  وبرجسته-

دوختتت گلبتترگ بادامی)کوکتتب یتتک نمونتته(دوردوزی  -

 -گلبرگ نوک تیز )نرگس یک نمونه(گلبرگ قلبی)نسترن(

دوخت توپردوزی مسط  وبرجسته یک نمونه باسرمه ساده 

 تراشه بلرسان نرم وخشک منجوق مروارید

   

 نگرش :

 ایده پردازی وخالقیت درتکنیک های کار -

 حرفه ایرعایت اخالق -

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 چسب با استفاده از دستکش هنگام کار-

 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند-

 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 م هادوخت غنچه رز وپرچ

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 13 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

 انواع سوزن)شارپ بیتوین کرول-  دانش :

 بیدینگ)سوزن منجوق(

انواع نخ مورد نیاز)نخ کوک پنبه ای 

 10شماره 

 وصابون اب دیدهموم پارافین 

انواع یراق قیطان فتیله ابریشمی پنبه 

 ای وپشمی

 لعاب برنج-سریش-انواع الیی چسب

 اتو سرد وگرم خشک آبپاش تخته

 سوزنی)ولولورت(  میز اتو دستمال 

 خط کش وسانتیمتروانگشتانه

دفتریادداشت کاربن مداد خودکار روان 

 نویس سفید مواد وقالب باسمه 

اسب چسب استامپ قلمو ظرف من
 چوب تخته ابر اب مل رنگ اکرلیک 

 پارچه های مورد نیاز ترمه
  مخمل ابریشم  حریر ارگانزا 

پارچه آستری:کتان چیت متقال 
 وساتن 

انواع سرمه:صاف تراشه بلرسان 
 خشک ونرم مواج کنگره ای قیطانی
قیچی نخ چین وقیچی سرمه 

 چین قیچی خیاطی
 انواع کارگاه:چوبی ثابت وسیار وپایه
 دار وبدون پایه درسایز مناسب

پنبه مروارید منجوق 
 مروارید اشک سنگ پولک گندمی پیله 

    انواع غنچه)گل الله رز نرگس شیراز شاه عباسی(-

    مفهوم پیچ رزبایک رشته سرمه ودورشته سرمه-

انتتتواع پرچم)ایستتتتاده آزاد زرک گنبدی دایره  مستتتط  -

د ستترمه تراشتته  وبرجسته)باستتنگ دوزی منجتتوق مرواری 

 وساده وبلرسان مروارید(

   

    انواع گل ریز قاصدک وگل عروس وشکوفه-

  مهارت :

    دوخت انواع غنچه)گل الله رز نرگس شیراز شاه عباسی( -

    دوخت پیچ رزبایک رشته سرمه ودو رشته سرمه)مارپیچ -

 دوختتت  انتتواع پرچم)ایستتتاده آزاد زرک گنبدی دایره    -

وبرجسته)باستتنگ دوزی منجتتوق مروارید ستترمه  مستتط 

 تراشه وساده وبلرسان مروارید(

   

    دوخت انواع گل ریز قاصدک وگل عروس وشکوفه-

 نگرش :

 ایده پردازی وخالقیت درتکنیک های کار -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-
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 استاندارد آموزش 

 لیل آموزش ی تح برگه -

 عنوان : 

 دوخت غنچه رز وپرچم ها

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 چسب با استفاده از دستکش هنگام کار-

 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند-

 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 حصیردوزی آجردوزی وانواع بافت باسرمه

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 7 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

 انواع سوزن)شارپ بیتوین کرول-  دانش :

 بیدینگ)سوزن منجوق(

انواع نخ مورد نیاز)نخ کوک پنبه ای 

 10شماره 

 موم پارافین وصابون اب دیده

انواع یراق قیطان فتیله ابریشمی پنبه 

 ای وپشمی

 لعاب برنج-سریش-انواع الیی چسب

  سرد وگرم خشک آبپاش تختهاتو

 سوزنی)ولولورت(  میز اتو دستمال 

 خط کش وسانتیمتروانگشتانه

دفتریادداشت کاربن مداد خودکار روان 

 نویس سفید مواد وقالب باسمه 

استامپ قلمو ظرف مناسب چسب 

 چوب تخته ابر اب مل رنگ اکرلیک 

 پارچه های مورد نیاز ترمه

  مخمل ابریشم  حریر ارگانزا 

ارچه آستری:کتان چیت متقال پ

 وساتن 

انواع سرمه:صاف تراشه بلرسان 

 ج وکنگره ایخشک ونرم مواح

  ای قیطانی

    مفهوم عام حصیردوزی وآجردوزی-

    روش حصیر دوزی)بازوفشرده(-

    لفیق حصیردوزی باسایردوخت هاویژگی ت

روش تهیتته بافتتت سرمه)گیستتوبافت بافت ستتاده دنتتدان  

 بافت گره بافت فندقی بافت گره خفت  sگره  موشی بافت

 زنی(

   

  مهارت :

روش دوخت انواع غنچته)گل   -حصیردوزی وآجردوزی -

 الله رز نرگس شیراز شاه عباسی(

   

پیچ رزبایتک رشتته سترمه     --حصیر دوزی)بازوفشرده( -

 ودورشته سرمه)مارپیچ

   

 انتواع پترچم   -دوختت هتا   ستایر  تلفیق حصتیردوزی بتا  -

 )بتا  برجسته مسط  و دایره   گنبدی  زرک  آزاد  )ایستاده 

ستتنگ دوزی منجتتوق مروارید ستترمه تراشتته وستتاده     

 وبلرسان مروارید(

   

 بافت ساده دنتدان موشتی    )گیسوبافت  تهیه بافت سرمه-

 بافت گره بافت فندقی بافت گره خفت زنی(   sبافت گره 

 انواع گل ریز قاصدک وگل عروس وشکوفه
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 حصیردوزی آجردوزی وانواع بافت باسرمه

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

قیچی نخ چین وقیچی سرمه     مهارت:

 قیچی خیاطیچین 

انواع کارگاه:چوبی ثابت وسیار وپایه 

 دار وبدون پایه درسایز مناسب

پنبه مروارید منجوق 

 مروارید اشک سنگ پولک گندمی پیله

    درطرح سبد یردوزیصح -

     ی درطرح مدرنآجردوز -

  بافتیساده دنتدان موشت   سوبافت بافتی)گ بافت سرمه- 

 (یگره خفت زن  بافتی بافت گره بافت فندق s گره

   

 نگرش :

 ایده پردازی وخالقیت درتکنیک های کار -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 چسب با استفاده از دستکش هنگام کار-

 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند-

 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

   زغره دوزی دوخت طرح پرنده

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 20 27 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 آموزشيمنابع 

 انواع سوزن)شارپ بیتوین کرول-  دانش :

 بیدینگ)سوزن منجوق(

انواع نخ مورد نیاز)نخ کوک پنبه ای 

 10شماره 

 موم پارافین وصابون اب دیده

انواع یراق قیطان فتیله ابریشمی پنبه 

 ای وپشمی

 لعاب برنج-سریش-انواع الیی چسب

 اتو سرد وگرم خشک آبپاش تخته

 اتو دستمال  سوزنی)ولولورت(  میز
 خط کش وسانتیمتروانگشتانه

دفتریادداشت کاربن مداد خودکار روان 
 نویس سفید مواد وقالب باسمه 

استامپ قلمو ظرف مناسب چسب 
 چوب تخته ابر اب مل رنگ اکرلیک 

 پارچه های مورد نیاز ترمه
  مخمل ابریشم  حریر ارگانزا 

پارچه آستری:کتان چیت متقال 
 وساتن 

صاف تراشه بلرسان انواع سرمه:
 مواج وکنگره ایخشک ونرم 

 ای قیطانی
قیچی نخ چین وقیچی سرمه 

 چین قیچی خیاطی
انواع کارگاه:چوبی ثابت وسیار وپایه 
 دار وبدون پایه درسایز مناسب

پنبه مروارید منجوق 
 گندمی پیله اشک سنگ پولک مروارید 

    انواع طرح پرنده)طاووس  گل ومرغ(-

 پتر بتا تکنیتک جنتاغی و     پرطتاووس و ) رانواع دوخت پ-

 برجسته( مسط  و)توپر  عمودی مورب و

   

    ساده وتزیینی دوخت تگرگ دوزی وتودوزیروش -

    مفهوم زغره دوزی-

 انتتواع دوختتت زغتتره دوزی)ستتاده مدور قرینه گره دار   -

 جناغی( زنجیره  زیگزاک 

   

  مهارت :

    رغ()طاووس  گل وم طرح پرنده -

 متورب و  پر با تکنیک جناغی و پرطاووس ودوخت پر ) -

 برجسته( )توپر مسط  و عمودی

   

    تزیینی ساده ودوخت تگرگ دوزی و تودوزی -

    مرغ یک نمونه گل ودوخت  -

 بتا سترمه    پای پرنتده   دوخت پر و دوخت چشم پرنده  –

 زرک روش زغره و منجوق مروارید 

   

 )ستتاده مدور قرینه گره دار  دوختتت انتتواع  زغتتره دوزی-

 جناغی( زنجیره  زیگزاک 

   

 قرینته گره دار   متدور   یک نمونه زغتره )ستاده   دوخت  -

سرمه درطرح  با مروارید وپولک و زنجیره جناغی زیگزاک 

 (حاشیه جانماز
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 استاندارد آموزش 

 موزش ی تحلیل آ برگه -

 عنوان : 

   زغره دوزی دوخت طرح پرنده

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

  نگرش :

 ایده پردازی وخالقیت درتکنیک های کار -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 کار و کنترل کیفیت کاردقت در -

 ایمنی و بهداشت : 

 چسب با استفاده از دستکش هنگام کار-

 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند-

 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

منجتتتوق  پیلتتته دوزی  وزی گنتتتدمی د دوزی  کنگتتتره

  اشک دوزی  دوزیمروارید

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 12 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

 انواع سوزن)شارپ بیتوین کرول-  دانش :

 بیدینگ)سوزن منجوق(

)نخ کوک پنبه ای انواع نخ مورد نیاز

 10شماره 

 موم پارافین وصابون اب دیده

انواع یراق قیطان فتیله ابریشمی پنبه 

 ای وپشمی

 لعاب برنج-سریش-انواع الیی چسب

 اتو سرد وگرم خشک آبپاش تخته

 سوزنی)ولولورت(  میز اتو دستمال 

 خط کش وسانتیمتروانگشتانه

دفتریادداشت کاربن مداد خودکار روان 

  مواد وقالب باسمه نویس سفید

استامپ قلمو ظرف مناسب چسب 
 چوب تخته ابر اب مل رنگ اکرلیک 

 پارچه های مورد نیاز ترمه
  مخمل ابریشم  حریر ارگانزا 

پارچه آستری:کتان چیت متقال 
 وساتن 

انواع سرمه:صاف تراشه بلرسان 
 کنگره ای قیطانیج خشک ونرم موا

قیچی نخ چین وقیچی سرمه 
 طیچین قیچی خیا

انواع کارگاه:چوبی ثابت وسیار وپایه 
 دار وبدون پایه درسایز مناسب

پنبه مروارید منجوق 
 مروارید اشک سنگ پولک گندمی پیله

    انواع پیله دوزی ساده وتزیینی-

    انواع گل باپیله  -

 گنتدمی دوزی   اشتک دوزی    منجتوق مرواریتد  مفهوم -

 کنگره دوزی

   

  مهارت :

    تزیینی وزی ساده وپیله د -

 ساده وب  سرمه دوزی  دوخت های منجوق مروارید در -

 رجسته

   

    دوخت اشک گندمی-

 زرک  تلفیق با اشتک   و گندمی طرح گل باپیله  دوخت -

 بلرسان کنگره دوزی سنگ 

   

 نگرش :

 ایده پردازی وخالقیت درتکنیک های کار -

 ایرعایت اخالق حرفه -

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 چسب با استفاده از دستکش هنگام کار-

 رعایت اصول ارگونومی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

منجوق  پیله دوزی  وزی گندمی د دوزی  کنگره

 اشک دوزی  دوزیمروارید

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

  توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند-

 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 وزمینه دوزی( سایه روشن مدرن) دوزیسرمه 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 35 42 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

 انواع سوزن)شارپ بیتوین کرول-  دانش :

 بیدینگ)سوزن منجوق(

پنبه ای انواع نخ مورد نیاز)نخ کوک 

 10شماره 

 موم پارافین وصابون اب دیده

انواع یراق قیطان فتیله ابریشمی پنبه 

 ای وپشمی

 لعاب برنج-سریش-انواع الیی چسب

 اتو سرد وگرم خشک آبپاش تخته

 سوزنی)ولولورت(  میز اتو دستمال 

 خط کش وسانتیمتروانگشتانه

دفتریادداشت کاربن مداد خودکار روان 
 الب باسمه نویس سفید مواد وق

استامپ قلمو ظرف مناسب چسب 
 چوب تخته ابر اب مل رنگ اکرلیک 

 پارچه های مورد نیاز ترمه
  مخمل ابریشم  حریر ارگانزا 

پارچه آستری:کتان چیت متقال 
 وساتن 

انواع سرمه:صاف تراشه بلرسان 
 خشک ونرم مواج کنگره ای قیطانی
قیچی نخ چین وقیچی سرمه 

 چین قیچی خیاطی
کارگاه:چوبی ثابت وسیار وپایه  انواع

 دار وبدون پایه درسایز مناسب
پنبه مروارید منجوق 

 مروارید اشک سنگ پولک گندمی پیله

    انواع سرمه رنگی-

    رمونی رنگ هادرترکیب سرمه های رنگیاه-

    روش دوخت سایه روشن -

    (زادآ برجسته و )مسط   روش دوخت انگور-

    باسرمه های ساده ورنگیانواع زمینه دوزی -

  مهارت :

    دوخت گل رز گل الله زنبق  -

    دوخت انواع برگ گل ها باتکنیک سایه روشن -

    دوخت پرنده با سایه روشن-

    دوخت انگور باتکنیک مسط  برجسته وازاد-

    دوخت زمینه دوزی با سرمه ساده ورنگی -

    مرغ باتکنیک سایه روشندوخت یک نمونه  طرح گل و -

    زادآدوخت طرح انگور -

    زمینه دوزی طرح گل ومرغ-

 نگرش :

 ایده پردازی وخالقیت درتکنیک های کار -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 سایه روشن وزمینه دوزی(سرمه دوزی مدرن) 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 چسب با استفاده از دستکش هنگام کار-

 رعایت اصول ارگونومی-

 :توجهات زیست محیطی 

 مدیریت پسماند-

 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 وزید سرمه نگهداری از و تشوسش

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 8 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

في و مصر ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

 انواع سوزن)شارپ بیتوین کرول-  دانش :

 بیدینگ)سوزن منجوق(

انواع نخ مورد نیاز)نخ کوک پنبه ای 

 10شماره 

 موم پارافین وصابون اب دیده

انواع یراق قیطان فتیله ابریشمی پنبه 

 ای وپشمی

 لعاب برنج-سریش-انواع الیی چسب

 اتو سرد وگرم خشک آبپاش تخته

 ولورت(  میز اتو دستمال سوزنی)ول

 خط کش وسانتیمتروانگشتانه

دفتریادداشت کاربن مداد خودکار روان 

 نویس سفید مواد وقالب باسمه 

استامپ قلمو ظرف مناسب چسب 

 چوب تخته ابر اب مل رنگ اکرلیک 

 پارچه های مورد نیاز ترمه

  مخمل ابریشم  حریر ارگانزا 

پارچه آستری:کتان چیت متقال 

 وساتن 

انواع سرمه:صاف تراشه بلرسان 

 خشک ونرم مواج کنگره ای قیطانی

قیچی نخ چین وقیچی سرمه 

 چین قیچی خیاطی

انواع کارگاه:چوبی ثابت وسیار وپایه 

 دار وبدون پایه درسایز مناسب

پنبه مروارید منجوق 

 مروارید اشک سنگ پولک گندمی پیله

    ویژگی های انتخاب پارچه آستر-

    قانواع یرا -

    ویژگی دوخت بادست وماشین دوخت-

 وسرمه های رنگی وروش نگهداری پارچه سرمه دوزی -

 سرمه طال وبدل

   

  مهارت :

    ترمه برای رویه مخمل و ستربرش زدن آ -

    (دست )ترمه دوزی یراق با آسترکشی و -

    ()ترمه دوزی ماشین دوخت یراق با آسترکشی و -

 سترمه هتای رنگتی و    وری پارچه سترمه دوزی  نگهدا -

 بدل سرمه طال و

   

 نگرش :

 ایده پردازی وخالقیت درتکنیک های کار -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 چسب با استفاده از دستکش هنگام کار-

 رعایت اصول ارگونومی-

 طی :توجهات زیست محی

 مدیریت پسماند-

 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 صنایع دستیو بازاریابی هنری 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 7 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 ابع آموزشيمصرفي و من

 مواد شوینده مناسب   دانش :

   دستکش پارچه های تزیینی 

ظرف مناسب شستشو کیسه 

محافظ اتو میز اتو آبپاش پارچه 

 تنظیف تخته ولولورت

    اصول بازاریابی صنایع دستی-

    ها درصنایع دستی های تحقیق بازار وکاربرد آن روش-

    روانشناسی مشتریان صنایع دستیاصول -

    ارتباط بامشتریانهای  روش-

  مهارت :

    تحلیل محیط کار تجزیه و-

    مشتریان نحوه قرارداد با تعامل و جذب  -

    کار شناخت بازار بازاریابی و-

    توزیع هنرهای دوختی تولید  بسته بندی و-

 نگرش :

 امانتداری وحفظ اسرار اشخاص مورد تعامل-

 های هنری گاهاجرای نمایش-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی-

- 

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند-

 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  5 متر 2×1 میز کار 1

  1 سانتی متر 70×50 میز نور 2

  15 پشت دار صندلی 3

  1 سانتی متر 70×100 تخته وایت برد 4

  2 بردوایت  ماژیک 5

  1 استاندارد لبوم نمونه کار آ 6

  1 معمولی رایانه 7

  1 معمولی تابلوی دوختی 8

  1 معمولی سطل زباله 9

  1 استاندارد کپسول اتش نشانی 10

  1 استاندارد جعبه کمک های اولیه 11

  1 استاندارد اتو ومیز اتو 12

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  72تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -

 

 

 

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد1 دوخت سنتی مختلف نقوش 1

  دعد1 و آبیسیاه  خودکار 2

  عدد1 نرم مداد 3

  عدد1 معمولی مقوا 4

 توجه : 

 محاسبه شود. نفر 72يك كارگاه به ظرفیت  ومواد به ازاء يك نفر  -
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  بسته 5  قیطانی طالساده تراشه کنگره ای بلرسان نخ ملیله وسرمه 1

  عدد 5 سوزن سرمه منجوق انواع سوزن 2

 سفید  خودکار مداد مل رنگ اکرلیک  روان نویس انواع ابزار اثرگذار 3

 چسب چوب

عدد از  5

 هر کدام

 

 برش انواع ابزار 4
 سرمه چین نخ چین خیاطی وبشکاف

 عدد از3

 ر کدامه

 

  بسته 5 عمولیم قیطان مقوا  پیله پنبه 5

  عدد 5 معمولی معمولی کاغذ باطله و 6

  عدد 5 فلزی انگشتانه 7

  عدد 5 چوبی قالب باسمه 8

  عدد 3 عمولیم موم صابون وپارافین 9

  گرم 100 معمولی مرواریدو  منجوق 10

  عدد 1 چوبی کار تخته 11

  عدد 15 سایزهای مختلفدر  قلمو 12

  3 معمولی بآظرف  13

هر از  ترمه مخمل کتان چیت متقال حریر ارگانزا ساتن ابریشم انواع پارچه 14

 متر3کدام

 

بسته از 3 قیطان پیله پولک سنگ اشک گندمی انواع مواد تزیینی 15

 هرکدام

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

 

 

 


