معاونت پژوهص ،برنامهريسي و سنجص مهارت
دفتر پژوهص ،طرح و برنامهريسي درسي

استاندارد آموزش شغل
پرده دوز
گروه ضغلي
صنايع پوضاک
كذ ملي آموزش ضغل
7 -95 /97 /1 /3

0 5 1 0 0 1 0 0 0 1
نسخه

ضناسه
ضايستگي

تاريخ تذوين استانذارد 90/7/16:

ضناسه ضغل

ضناسه گروه

2

7 5 3 4

سطح

Isco-08

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل 9-79/79/1/3 :
اعضاءكميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته طراحي و دوخت (صنايع پوشاك) :
 فريده سيد سياهي -معصومه طاهري سرشت

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل:
 -دفتر طرح و برنامه هاي درسي

فرآيند اصالح و بازنگري :
 با توجه به تغييرات مشاغل موجود در بازار كار و نياز به آموزش با تجربه عملي واقعي در بخش بازار كار ،در اين استاندارداصطالحاتي به وجود آمد تا نيروي انساني تربيت كنند كه انواع گوناگون اطالعات ،مهارت ها ،توانايي ها در حوزه كاري خود
داشته باشند.

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و
حرفهاي كشور  ،پالك 297

دورنگار

تلفن

11744119

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

11917766 – 7

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  شايستگي 
ردیف

نام و نام خانوادگي

1

فاطمه كريمي

آخرین مدرک

رشته

شغل و

سابقه كار

تحصيلي

تحصيلي

سمت

مرتبط

تلفن ثابت 11311966 :

مؤسس
مدير

ديپلم

تجربي

كارداني

مترجمي زبان مدير

آدرس  ،تلفن و ایميل

 26سال

مربي

تلفن همراه 67129617146 :

ايميل:
fksamine39@gmail.com

33627661خوش پالك 246
:آزادي تقاطع
آدرسثابت :
تلفن
2

فاطمه ملكي
چركواني

مؤسس

تلفن همراه 67129732766 :

 22سال

مربي

www.info@khayati.com

تلفن ثابت 99966316 :

مؤسس
كارداني

3

زهرا احمد زاده

4

رقيه مظفري بيدقي ديپلم

مدير

حسابداري

ايميل:

 26سال

مربي

تلفن همراه 67121619769 :

ايميل :
آدرس :
تلفن ثابت 11311966 :
تلفن همراه 67129499939 :

مؤسس
مدير
مربي

2

 26سال

ايميل :
آدرس :

تعاریف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود.

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

نام یك 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 :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصريك شغل ازقبيل جايگاه يا عنوان شغل ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر دريك حوزه شغلي ،مسئوليت ها ،شرايط
كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .

طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .

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

كارورزي:
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت
تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد).

ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهدوقضاوت درموردآنكه يك شايستگي بدست آمده است ياخير،كه شامل سه بخش عملي،كتبي عملي واخالق حرفهاي خواهد
بود .

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

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

دانش :
حداقل مجموعه اي ازمعلومات نظري وتوانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي.كه مي تواندشامل علوم پايه (رياضي،
فيزيك ،شيمي ،زيست شناسي) ،تكنولوژي و زبان فني باشد .

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

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

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

توجهات زیست محيطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.
3

نام استاندارد آموزش شغل
پرده دوز
شرح استاندارد آموزش شغل
پرده دوزي يكي ازمشاغل مربوط به صنايع پوشاك است كه شايستگي هايي ازقبيل راه اندازي ونگهداري ماشين
هاي دوخت و رسم الگوي پرده،دوخت پرده،رسم الگوي سايبان،دوخت سايبان،انجام تزيينات پرده و نصب ميله پرده
رادربر مي گيرد.درضمن اين شغل بامشاغلي ازقبيل طراح داخلي،كارگاه هاي توليدي پرده وفروشگاه هاي لوازم پرده
درارتباط است.
ویژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

466

ـ زمان آموزش نظري

:

 166ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

366

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي%29 : عملي %19 : -اخالق حرفه اي %16 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
ليسانس تكنولوژي طراحي ودوخت با  3سال سابقه كار مرتبط
فوق ديپلم طراحي و دوخت با  9سال سابقه كار مرتبط
ديپلم طراحي و دوخت با 16سال سابقه كار مرتبط

4

ساعت

٭ تعریف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :

پرده دوز اصطالحاٌبه فردي اطالق مي شودكه بتواندازعهده رسم ،برش  ،دوخت ،نصب انواع پرده و واالن وحجله برآيد.
٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

Curtain design
Window treat design

٭ مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :

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

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسيب 

طبق سند و مرجع ..................................

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت 

طبق سند و مرجع ...................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور 

طبق سند و مرجع ...................................

د  :نياز به استعالم از وزارت كار 

5

استاندارد آموزش شغل
 -شایستگي ها

ردیف

عناوین

1

راه اندازي و نگهداري ماشين هاي دوخت

2

رسم الگو ي پرده

3

دوخت پرده

4

رسم الگوي سايبان

9

دوخت سايبان

1

انجام تزيينات پرده

9

نصب ميله پرده

6
7
16
11

6

است اندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

راه اندازي و نگهداري ماشين هاي دوخت

نظري عملي جمع
9

23

36

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -انواع ماشين دوخت

دانش :

خانگي:ساده،همه كاره ،سردوز

 -نحوه چيدمان يك كارگاه خياطي (خانگي،توليدي)

1

 -انواع ماشين دوخت خانگي (همه كاره،سردوز "اورلوك")

1

 -انواع ماشين دوخت صنعتي (راسته دوز ،سردوز"اورلوك")

1

 -انواع سوزن ماشين دوخت

 -انواع پايه دوخت (ساده،زيگزاك ،نوار دوزي،پنبه دوزي،مغزي

2

شماره 11،14،12

 انواع ماشين دوخت صنعتي( راسته ،سردوز)

 -انواع سوزن دستي

دوزي)
 انواع سوزن ماشين دوخت خانگي و صنعتي ( شماره  12برايپارچه هاي نازك  ،شماره  14براي پارچه هاي متوسط ،شماره
 11براي پارچه هاي ضخيم)
 -انواع نخ ماشين دوخت ( نايلوني ،نخي مرسريزه ،استرچ)

1

 انواع نخ (دوك،پلي استرو استرچ) نخ چين دستي -ماسوره ( فلزي ،شيشه اي )

1

 انواع پايه دوخت (ساده ،زيگزاك،نواردوزي ،پنبه دوزي مغزي دوزي)
 روغن روغن دان پيچ گوشتي برس ميز مربي -صندلي مربي

7

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

راه اندازي و نگهداري ماشين هاي دوخت

نظري عملي

جمع

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي
 -صندلي متحرك كارآموز

مهارت:
 -چيدن يك كارگاه خياطي خانگي وتوليدي (خطي ،مثلثي)

2

 راه اندازي وتنظيم ماشين دوخت( نخ كردن سوزن،پركردن ماسوره ،تنظيم طول بخيه ،جا انداختن سوزن،جا
گذاري ماسوره درماكو،جاگذاري ماكو ،باالو پايين آوردن
كارپيش بر)
 استفاده ازپايه هاي ماشين دوخت(ساده،زيگزاك ،نواردوزي ،پنبه دوزي ،مغزي دوزي)
 استفاده از سوزن ماشين دوخت خانگي و صنعتي ( شماره 12براي پارچه هاي نازك  ،شماره  14براي پارچه هاي
متوسط ،شماره  11براي پارچه هاي ضخيم )
 انتخاب نخ و سوزن مناسب ماشين دوخت( باتوجه به نوعپارچه)
 روغنكاري و تميز كردن قسمت هاي مختلف ماشيندوخت

1

8

 كامپيوتر ميز مخصوص كامپيوتر صندلي كامپيوتر  DVDو تلويزيون -ويدئو پروژكشن

1

3

3
3

منابع:
 كتاب آموزش خياطيسازمان فني و حرفه اي
 كتاب نازك دوزي زنانهجلد( )1مولف فاطمه صنعتي

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

راه اندازي و نگهداري ماشين هاي دوخت

نظري عملي جمع

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي

نگرش :
 -عدم استفاده از اتو و ماشين هاي دوخت در زمان اوج مصرف برق

ایمني و بهداشت :
 عدم استفاده از سوزن خم شده اطمينان از سالم بودن سيم و دو شاخه ماشين دوخت خاموش كردن ماشين دوخت هنگام تعويض سوزن يا المپتوجهات زیست محيطي :
 -عدم تخليه روغن چرخ با زباله هاي خشك

9

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

رسم الگوي پرده

نظري
16

عملي جمع
36

46

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي
 -ميز برش

دانش :

 -مداد ،پاكن

 انواع شكل هاوفرم هاي پنجره ودر(دودر ،شكسته ياكماني،ناوداني ،كشويي ،قوس دار ،شيشه ثابت ،به شكل در ،سايباني،
شيب دار ،پهلو به پهلو ،گلخانه اي ،زير شيرواني ،فرانسوي)

1/36دقيقه

 انواع شكل هاي پرده ( ساده،دكوري ،چپ و راست ،مجلل(استراليايي) ،آبشار ،هاللي وهفت و هشت ،طاووسي ،پليسه دار،
پشت دري ،باد بزني و)..........

2/36دقيقه

 انواع شكل هاي واالن پرده( ساده ،شال ،دراپه تكي،شهرزاد،ويكتوريا(اتريشي)  ،پروانه ،بادبزني ،فيبري ،چين دارو پيلي
دار،بادكنكي و)...............

2/36دقيقه

 انواع شكل هاي گوشواره پرده(آبشار ،ني لبك ،فلوت (جابوت)مارپيچ،كروات و)...............
 -انواع كتيبه پرده(كماني ،مدل دار ،دندانه دار ،چهار گوش و)....

 ماشين حساب خط كش فلزي وشيشه اي انواع متر(پارچه اي،فلزي) قيچي كاغذ ريسمان سربي چسب مايع ،نواري كاغذ الگو ( گراف ) -مقوا

2
1/36دقيقه

 آلبوم درسيمنابع:
 خودآموزپرده جلد 1و 2خانمزهرا احمدزاده
 خودآموز پرده خانم پروينشفيعي

11

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

رسم الگوي پرده

نظري عملي جمع
تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي

مهارت:
 -انتخاب نوع پرده جهت استفاده در( پذيرايي ،نشيمن اتاق

4

خواب بزرگساالن و كودكان ،آشپزخانه،سالن سينماوتئاتر
و اتاق اداري و)................
 -انتخاب مدل پرده بر اساس نوع پنجره

4

 -اندازه گيري ابعاد پنجره يا درو زواياي محل نصب پرده

4

 -ترسيم الگوي پرده با اشل1/2

9

 ترسيم الگوي واالن پرده با اشل 1/2 ترسيم الگوي گوشواره پرده با اشل 1/2 -ترسيم الگوي كتيبه پرده با اشل1/2

9
4
4

11

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

رسم الگوي پرده

نظري عملي جمع

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي

نگرش :
 -صرفه جويي در مصرف كاغذ

ایمني و بهداشت :
 -طرز صحيح نشستن يا ايستادن در هنگام رسم الگو

توجهات زیست محيطي :
 جمع اوري كاغذ ومقوا باطله در كيسه ها ي مخصوص و استفاده از آن درچرخه يبازيافت.

12

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

دوخت پرده

نظري عملي جمع
26

96

76

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي
 -انواع پارچه(كتان ،مخمل

دانش:

تافته ،ساتن،تور ،حرير)....،

 -انواع الياف طبيعي( پنبه ،كتان ،پشم ،ابريشم)

36دقيقه

 -انواع الياف مصنوعي( ويسكوز ،نايلون ،پلي استر)........،

36دقيقه

 -انواع پارچه( طبيعي ،نيمه مصنوعي ،مصنوعي)

36دقيقه

 انواع نوارپرده(1نخ2،نخ 3،نخ 4نخ ،پليسه مدادي ،سه چين
يك فاصله)
 -انواع نخ (دوك ،استرچ)

 -انواع نوار پرده هاي آماده( 1نخ 2 ،نخ 3 ،نخ 4 ،نخ ،پليسه

1

مدادي،فشنگي،دوقلو ،سه چين يك فاصله،النه زنبوري).............
 -انواع نوار پرده با دست(فرانسوي ،پياله اي ،سوراخ هاي منگنه

 انواع سوزن ماشين دوخت(شماره)12،14،11

 1/36دقيقه

اي ،بندي ،ليفه اي و).........

 انواع ماشين دوختخانگي(همه كاره ،ساده ،سردوز)

 نحوه انتقال مدل پرده بر روي پارچه با توجه به عرض پارچه نحوه برش پرده نحوه دوخت پرده نحوه انتقال مدل واالن پرده بر روي پارچه نحوه برش واالن پرده نحوه دوخت واالن پرده نحوه انتقال مدل گوشواره پرده بر روي پارچه نحوه برش گوشواره پرده نحوه دوخت گوشواره پرده انواع دوخت با ماشين دوخت(درز ساده ،درزمنحني ،دو درزه،مغزي دوزي ،حاشيه دوزي ،پيلي ،چين سوزني)
 انواع دوخت با دست( كوك ساده ،پس دوزي و)......... انواع اتو(اتو مخزن دار ،اتو بخار ،اتو پرس و)............ -انواع اليي(كاغذي ،پارچه اي،نمدي،زامفيكس متري و نواري)

13

 1/36دقيقه
1

 انواع ماشين دوختصنعتي(راسته ،سردوز اورلوك)

 1/36دقيقه

 -سنجاق ته گرد

 1/36دقيقه

 قيچي پارچه صابون خياطي(مل،مداد) انواع اتو(مخزن دار،بخارپرس و)............
 انواع اليي(كاغذي،پارچهاي،نمدي و زامفيكس)

1
 1/36دقيقه
 1/36دقيقه
1
 1/36دقيقه
1

1
1

منابع:
 خودآموزپرده جلد 1و 2خانمزهرا احمدزاده
 خودآموز پرده خانم پروينشفيعي

1

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

دوخت پرده

نظري عملي جمع
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
 انتخاب پارچه مناسب براي مدل هاي پرده( كتان ،مخمل ،تافته،ساتن ،تور ،حريرو )...........
 انتخاب رنگ و طرح پارچه متناسب با مدل هاي پرده جهتاستفاده در آشپزخانه با پذيرايي ،اتاق خواب بزرگساالن
 دوخت نوارپرده ،آماده ( 1نخ 2 ،نخ 3 ،نخ 4 ،نخ ،پليسه(مدادي ،فشنگي ،دوقلو)سه چين يك فاصله،النه زنبوري و).............
 دوخت نوارپرده بادست (النه زنبوري ،فرانسوي ،پياله اي ،سوراخهاي منگنه اي ،بندي،ليفه اي و)...........
 محاسبه متراژ پارچه با توجه به نوع پرده با توجه به عرض پارچه انتقال مدل پرده بر روي پارچه برش مدل پرده با در نظر گرفتن مقدار زاپاس دوخت دو طرف كناره ها و پايين پرده محاسبه متراژپارچه باتوجه به نوع واالن با توجه به عرض پارچه انتقال مدل و برش واالن با در نظر گرفتن مقدار زاپاس دوخت سجاف نوار جدا و يكسره و پيلي در واالن محاسبه متراژ پارچه با توجه به نوع گوشواره انتقال مدل و برش گوشواره با در نظر گرفتن مقدار زاپاس دوخت كناره ها و پايين گوشواره دوخت آستر جداو متصل اتو زدن درزها ،سجاف ها ،و ساير قسمت هاي دوخته شده انتخاب نوع اليي با توجه به مدل واالن -چسباندن اليي به پارچه

14

2
2
4
1
3
4
9
4
4
9
4
3
9
4
9
3
2
3

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

دوخت پرده

نظري عملي جمع

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي

نگرش :
 صرفه جويي در مصرف پارچه -عدم استفاده از ماشين هاي دوخت در زمان اوج مصرف برق

ایمني و بهداشت :
 رعايت نكات ايمني هنگام استفاده از قيچيتوجهات زیست محيطي :
 -جمع آوري پارچه هاي اضافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه ي بازيافت

15

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

رسم الگوي سايبان

نظري عملي جمع
16

36

46

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي
 -ميز برش

دانش:
 انواع فرم هاوشكل هاي پنجره(دودر،به شكلدر،شكسته،ناوداني ،كشويي،قوس دار،شيشه ثابت ،به شكل
در ،سايباني ،شيب دار ،پهلو به پهلو،گلخانه
اي،زيرشيرواني،فرانسوي و)....

 خط كش1

 گونيا متر نوار حلقه دار -ميله استوانه اي

 انواع كركره( كاغذ ،فلزي ،چوبي،پالستيكي ،كركره هايبافته شده ،كركره هاي عمودي ،افقي)
 انواع شيد :پليسه اي(آكاردئوني،النه زنبوري)اصلي(ساده،استوانه اي ،آبشار،دليجاني،بادبزني اول ودوم ،رومي) دالبري
(بادكنكي ساده،بادكنكي پيلي دار،بادكنكي دنباله دار ،مجلل
(استراليايي) )
 انواع پشت پنجره كركره اي(مدل كشتزار،پره هايباعمودي،قهوه خانه اي،ثابت و) .................
 -انواع شكل و فرم هاي تخت ( يك نفره ،دو نفره و).........

1

 -انواع تاج يا سر تخت( ميله اي ،حلقه اي ،قابي و)........

1

 -خودآموز پرده خانم پروين

 -انواع حجله ( ساده ،واالن دار پارچه اي ،واالن دار چوبي،

2

شفيعي

واالن دار برونزي ،تمام حريرو).................

16

1
3

1

 تخته صاف چوبي چسب ،مايع ،نواري پارچه مخصوص سايبان،زيپ چسبان
 نخ همرنگ ،ريسمان مداد پاكنمنابع:
 خودآموزپرده جلد 1و 2خانمزهرا احمدزاده

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

رسم الگو ي سايبان

نظري عملي جمع

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي

مهارت:
 -انتخاب نوع سايبان جهت استفاده در (آشپزخانه،پذيرايي،

3

اتاق خواب بزرگساالن و كودكان،اتاق اداري)
 -انتخاب مدل سايبان بر اساس نوع پنجره

2

 اندازه گيري ابعاد پنجره يا در زواياي محل نصب محلنصب سايبان
 -ترسيم الگوي سايبان با اشل1/2

3
4

 -انتخاب نوع تاج جهت استفاده درتخت يك نفره ودو نفره

3

 -اندازه گيري ابعادتاج يا سرتخت و زواياي محل نصب تاج

3

 -ترسيم الگوي تاج با اشل 1/2

2

 -انتخاب نوع حجله جهت استفاده درتخت يك نفره ودو

4

نفره
 -اندازه گيري ابعاد تخت و زواياي محل نصب ميله حجله

2

 -ترسيم الگوي حجله با اشل 1/2

4

17

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

رسم الگو ي سايبان

نظري عملي جمع

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي

نگرش :
 -صرفه جويي در مصرف كاغذ

ایمني و بهداشت :
 طرز صحيح نشستن يا ايستادن در هنگام رسم الگوتوجهات زیست محيطي :
 -جمع آوري كاغذ ومقوا باطله دركيسه هاي مخصوص واستفاده ازآن درچرخه ي بازيافت

18

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

دوخت سايبان

نظري عملي جمع
26

96

76

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي
 -انواع پارچه (كتان،كنفي،

دانش:

تافته ،ساتن )

 -انواع پارچه سايبان( كتان ،كنفي ،تافته،ساتن) ................،

1

 -انواع نوار حلقه دار( با فاصله كم ،بافاصله زياد)..............،

1

 -انواع زيپ چسبان (باريك

 -انواع زيپ چسبان( باريك ،پهن)

1

وپهن )

 -نحوه انتقال مدل سايبان بر روي پارچه با توجه به عرض

3

 -نوار حلقه دار

 نخ همرنگ پارچه -ريسمان

پارچه

منابع:

 -نحوه برش سايبان

3

 -نحوه انتقال مدل تاج بر روي پارچه با توجه به عرض پارچه

2

 -نحوه برش تاج

3

 -خودآموز پرده خانم پروين

 -نحوه انتقال مدل حجله بر روي پارچه با توجه به عرض

3

شفيعي

پارچه
3

 -نحوه برش حجله

19

 خودآموزپرده جلد 1و 2خانمزهرا احمدزاده

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

دوخت سايبان

نظري عملي جمع
تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي

مهارت:
 انتخاب پارچه مناسب براي مدل هاي سايبان( كتان،كنفي،تافته،ساتن و)................
 انتخاب رنگ و طرح پارچه متناسب با مدلهاي سايبانجهت استفاده در آشپزخانه وپذيرايي ،نشيمن ،اتاق خواب
بزرگساالن و كودكان و اتاق اداري)
 محاسبه متراژ پارچه با توجه به مدل سايبان و عرض پارچه -انتقال مدل سايبان بر روي پارچه

2
2

4
4

 -برش مدل سايبان با در نظر گرفتن مقدار زاپاس

4

 -دوخت كناره ها و پايين سايبان

9

 -دوخت نوار حلقه دار در پشت سايبان (افقي ،عمودي)

4

 دوخت زيپ چسبان در باالي سايبان -دوخت نوار طولي در پشت سايبان

4
4

 -دوخت حلقه بر روي نوار طولي در پشت سايبان

4

 -محاسبه متراژ پارچه با توجه به نوع تاج و عرض پارچه

3

 انتقال مدل تاج بر روي پارچه -برش مدل تاج با در نظر گرفتن مقدار زاپاس

3
3

 -دوخت واالن تاج

9

 -محاسبه متراژ پارچه با توجه به نوع حجله و عرض پارچه

9

 انتقال مدل حجله بر روي پارچه برش مدل حجله با در نظر گرفتن مقدار زاپاس -دوخت حجله (پرده و واالن)

4
3
9

21

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

دوخت سايبان

نظري عملي جمع

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي

نگرش :
 صرفه جويي در مصرف پارچه -عدم استفاده از ماشين هاي دوخت در زمان اوج مصرف برق

ايمني و بهداشت :
 رعايت نكات ايمني هنگام استفاده از قيچيتوجهات زيست محيطي :
 -جمع آوري پارچه هاي اضافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه ي بازيافت

21

استاندار د آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

انجام تزيينات پرده

نظري عملي جمع
19

49

16

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي
 -حاشيه

دانش :

 -يراق

 -انواع حاشيه ونوارهاي تزييني(روبان،ريشه،يراق،

2

 روبان -نوارهاي تزييني

منگوله(مثلثي،كوتاه ،بلند) شرابه ،شبكه دار ،ساده)
 -انواع تورهاي تزييني با عرض باريك ،پهن ،دو لبه

2

حاشيه دار ،يك لبه حاشيه دار

 تورهاي تزييني نوار سربي -دگمه سربي

 انواع نوارسربي (باسرب سبك وزن ،سنگين وزن ،دگمهاي)
 انواع نوار جمع كننده( صاف ،پاپيوني ،گره اي ،گيسباف ،پليسه اي ،چين چيني ،هاللي ،منگوله اي ،پيچ در
پيچ ،لوله اي)،
 -انواع گلهاي تزييني( توپك،پفك ،گل رز ،پفكي ،گره ،

2

 نخ -قيچي

3

 پارچه مخصوص گلهايتزييني
 -سوزن خياطي

3

 سنجاق ته گردمنابع:

تزييني ،چين چيني،پاپيوني و)............
 -انواع چروك( حصيري ،النه زنبوري ،تيغ ماهي و)..........

3

 خودآموزپرده جلد و 2خانماحمدزاده
 خودآموز پرده خانم پروينشفيعي

22

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

انجام تزيينات پرده

نظري عملي جمع

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و

توجهات زیست محيطي مرتبط

منابع آموزشي

مهارت:
 انتخاب نوع نوارو تورهاي تزييني،ريشه ،باتوجه بهمدل
 -دوخت نوارهاي تزييني در پايين و لبه پرده وگوشواره

4

 -دوخت تورهاي تزييني در پايين ،وسط ،دوطرف پرده

3

 -استفاده از نوار سربي در پايين پرده

3

 -دوخت دگمه هاي سربي در پايين پرده

2

 برش مدل كمر پرده با در نظر گرفتن نوع پارچه دوخت نوار جمع كننده يا كمر پرده برش مدل گل تزييني با در نظر گرفتن نوع پارچه ومقدار زاپاس
 دوخت گل هاي تزييني محاسبه متراژ مورد نياز براي چروك پارچه برش مدل چروك بادر نظر گرفتن نوع پارچه و مقدارزاپاس
 -دوخت مدل چروك

4

23

4

9
4
4
2
9
9

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

انجام تزيينات پرده

نظري عملي جمع
تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي

نگرش :
 صرفه جويي در مصرف پارچه عدم استفاده از ماشين هاي دوخت در زمان اوج مصرف برقایمني و بهداشت :
 -رعايت نكات ايمني هنگام استفاده از قيچي

توجهات زیست محيطي :
 جمع آوري پارچه هاي اضافي درظروف مخصوص واستفاده ازآن در چرخه يبازيافت

24

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

نصب ميله پرده

نظري عملي جمع
16

32

96

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي
 -انواع ميله پرده(فلزي،

دانش:
 -انواع ميله پرده(فلزي ريلي،دكوري،نازك،ضخيم،خم شونده

4

طرح چوب،فنر فشاري،گردان،پهن،سيمي،شفاف ،پالستيكي)

خم شونده ،طرح چوب فنري
فشاري).....،

 -انواع گيره( قالب جدا ،قالب يكسره ،چهار شاخه)..........،

1

 -انواع بست و ديوار كوب ميله پرده (ديواري و سقفي)

2

 -انواع قالب هاي جمع كننده پرده(شيشه اي ،صدفي ،فلزي)

1

 -انواع جمع كننده هاي اتوماتيك سايبان(دستي،برقي ،كنترل

2

از راه دور)
 -انواع رو هم آوراتوماتيك پرده(دستي ،برقي ،كنترل ازراه دور)

2

 -انواع پيچ و رول پالك(كوچك ،متوسط ،درشت)

1

 -انواع دريل( برقي ،شارژي )

2

 -انواع قاب (طاقچه اي ،جعبه اي ،خم شونده)

3
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ريلي ،دكوري نازك ،ضخيم،

 انواع بست وديوار كوب( ديواري ،سنتي)
 انواع قالب هاي جمعكننده(شيشه اي ،صدفي،
فلزي)
 انواع جمع كننده هاياتوماتيك( دستي ،برقي،
كنترل از راه دور)
 انواع روهم آوراتوماتيك(دستي ،برقي كنترل
از راه دور)
 پيچ و رل پالك انواع دريل(برقي،شارژ) ميله هاي پشت سايبان ميله استوانه اي تخته صاف چوبي يا نئوپانبه ابعاد2تا4سانت

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

نصب ميله پرده

نظري عملي

جمع

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي
 -ميله پرده

مهارت:

 -پيچ ،رول پالك

 -انتخاب نوع ميله پرده باتوجه به مدل پرده و واالن

2

 -نصب مدل هاي ميله پرده در محل مورد نظر

4

 -خودآموزپرده جلد و 2خانم

 -نصب پرده به ميله پرده با توجه به مدل

4

احمدزاده

 -انتخاب گيره پرده با توجه به مدل نوار پرده

2

 -وصل هم آورو قيطان به ميله پرده

4

 -نصب قالب مخصوص قيطان به ميله پرده

2

 -نصب گل ميخ كمر پرده

2

 -انتخاب قالب جمع كننده مناسب براي پرده

2

 -نصب قالب

2

 -نصب گوشواره به ميله پرده با توجه به مدل

2

 -عبور ريسمان از حلقه هاي پشت سايبان

2

 -نصب قاب

2

 -صاف كردن و آراستن پرده هاپس از نصب

2
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منابع:

 خودآموز پرده خانم پروينشفيعي

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

نصب ميله پرده

نظري عملي جمع

تجهيزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي

نگرش :

ایمني و بهداشت :
 رعايت نكات ايمني هنگام استفاده از دريلتوجهات زیست محيطي :
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 برگه استاندارد تجهيزاتردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

ماشين دوخت خانگي

همه كاره ،ساده ،سردوز( ،اورلوك)

ازهر كدام  3دستگاه

2

ماشين دوخت صنعتي

راسته دوز ،سردوز( ،اورلوك)

ازهر كدام  3دستگاه

3

اتو

بخار ،پرس ،مخزن دار

ازهر كدام 2دستگاه

4

ميز اتو

پايه بلند

 4عدد

9

ميز برش

ابعاد 1/9 ،1/26و ارتفاع 76

 4عدد

1

دريل

برقي ،شارژي

از هر كدام 1دستگاه

9

كپسول آتش نشاني

پودرخشك  1كيلويي

 1دستگاه

6

تخته وايت برد

1×1/9متر

 1دستگاه

7

آبسردكن

آب گرم  ،آب سرد

 1دستگاه

16

كامپيوتر

 1دستگاه

11

ميز كامپيوتر

متناسب با كامپيوتر

 1عدد

12

صندلي كار آموز

متناسب با ميز برش

 19عدد

13

صندلي مربي

متناسب با ميز كار

 2عدد

14

نيمكت پشت ماشين دوخت

متناسب با ارتفاع ماشين دوخت

 3عدد

19

جعبه كمك هاي اوليه

سري كامل

1جعبه

11
19
16

كمد پارچه
DVDو تلويزيون
ويدئو پروژكشن

(ساتن،كنفي،تافته،كتان،تور،حرير،مخمل)

 1عدد
1دستگاه
1دستگاه

توجه :
 -تجهيزات براي یك كارگاه به ظرفيت  61نفر در نظر گرفته شود .
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توضيحات

 برگه استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

نوار پرده

 1نخ 2،نخ3،نخ،پليسه مدادي،سه چين يك فاصله

از هر كدام  3متر

2

نوار مخصوص سايبان

نازك و ضخيم

از هر كدام  3متر

3

حلقه پالستيكي

كوچك و متوسط

از هر كدام  96عدد

4

نوار حلقه دار سايبان

نازك و ضخيم

از هر كدام  16متر

9

زيپ چسبان

باريك ،پهن

 1متر

1

پارچه پرده و سايبان

ساتن ،كتان ،كنفي ،مخمل ،تور ،حرير

از هر كدام  2متر

9

اليي چسب

كاغذي ،پارچه اي ،حرير ،نمدي

از هر كدام  1متر

6

ريسمان سربي

سبك وزن ،سنگين وزن

از هر كدام  2متر

7

كاغذ الگو

گراف

 19عدد

16

مداد ،پاكن

معمولي

 19عدد

11

نخ

دوك ،استرج

از هر كدام  12عدد

12

مقوا

متوسط

 19عدد

13

سنجاق ته گرد

بلند ،تيز

 19عدد

14

سوزن خياطي

دستي و ماشيني

از هر كدام  1بسته

19

صابون خياطي

مدادي ،مل

از هر كدام  19عدد

11

چسب

نواري ،ماتيكي ،مايع

از هر كدام  19عدد

19

ماژيك وايت برد

 4رنگ

 19عدد

16

تخته صاف يا نئوپان

نازك

 3متر

17

ميله نازك

آلومينيوم

 16قطعه

26
21
22

انواع حاشيه و يراق
تخته پاكن
روغن

زالل و شفاف

از هر كدام  1متر
 1عدد
1ليتر

توجه :
 -مواد براي یك كارگاه به ظرفيت  61نفر در نظر گرفته شود.
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توضيحات

 برگه استاندارد ابزارردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

متر

فلزي ،پارچه اي

از هر كدام  9عدد

2

قيچي

پارچه و كاغذ

از هر كدام  19عدد

3

خط كش

فلزي ،شيشه اي

از هر كدام  19عدد

4

ماسوره

فلزي ،شيشه اي

از هر كدام  9عدد

9

پايه دوخت

فلزي ،شيشه اي

از هر كدام  9عدد

1

پيچ گوشتي

كوچك و بزرگ

از هر كدام  3عدد

9

ماشين حساب

معمولي

 9عدد

6

ميله پرده

در مدل هاي مختلف

از هر كدام 2متر

7

قالب

ديوار كوب و سقفي

از هر كدام  26عدد

16

گيره

يكسره ،جدا

از هر كدام  96عدد

11

جمع كننده اتوماتيك

دستي ،برقي

از هر كدام  3عدد

12

بشكاف

كوچك ،بزرگ

از هر كدام  1عدد

توجه :
 -ابزار براي یك كارگاه به ظرفيت  61نفر در نظر گرفته شود.
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توضيحات

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

عنوان منبع یا نرم افزار

مولف

مترجم

سال
نشر

ناشر یا توليد

محل نشر

1

خود آموز پرده 1

زهرااحمدزاده

زهرااحمدزاده

64

تهران

2

خودآموز پرده 2

زهرااحمدزاده

زهرااحمدزاده

67

تهران

3

خود آموز پرده دوزي

پروين شفيعي

61

قم

كننده
ويستانشر

تحسين

 سایر منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوین استاندارد ) عالوه بر منابع اصليردیف

نام كتاب یا جزوه

سال نشر

1

هنردوخت پرده و واالن

1369

مولف /

مترجم/

محل

مولفين

مترجمين

نشر

شيداغالمي
پريناز پوركريم

31

تهران

ناشر
راضيه

توضيحات

