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  عروسك دوز: نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل مشخصات عمومي
 گذراندن دوره آموزشي الزم بتواند از عهده طراحي الگوي بدن جانداران، عروسك دوز كسي است كه پس از

ساخت اسكلت بدن، برش و دوخت و پشت و رو كردن پوشش بدن، پر كردن قسمتهاي مختلف بدن، ساخت 
سر واتصال آن به بدن، پرداخت اوليه كار، شخصيت پردازي، دوخت و آرايش موي سر، ساختن كاله، كفش 

انواع عروسك هاي نمايشي، انگشتي، شني كردن عروسك ها و توانايي موزيكال كردن عروسك و ساختن 
 .آنها برآيد

   :ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه : توانايي جسميحداقل 

   ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت     320         :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      84          :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     236        :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت      _        :      كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت      _        :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت         -          :      زمان سنجش مهارت        ـ

   :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
  %75 : سنجش عملي امتياز- 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :روي آموزشيويژگيهاي ني
  سال سابقه كار مرتبط2 ليسانس طراحي و دوخت با - :حداقل سطح تحصيالت 

   سال سابقه كار مرتبط5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                  
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  عروسك دوز: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

   پارچه هاي مصرفي توانايي شناخت جنس و رنگ  1
   توانايي طراحي و يا كپي برداري الگوي عروسك از مدل   2
  )انسان و حيوان(توانايي رسم الگوي بدن جانداران   3
   توانايي انتقال الگو بر روي پارچه و برش آن   4
  توانايي دوخت پوشش بدن عروسك   5
  توانايي پشت و رو كردن پوشش بدن عروسك   6
  كردن قسمتهاي مختلف بدن توانايي پر   7
  اخت سر و اتصال آن به بدن شنتوانايي   8
  )بار دادن(توانايي اسكلت گذاري در داخل عروسك ها   9
  توانايي طراحي دوخت و آرايش موي سر در انواع آماده و غير آماده   10
  شخصيت پردازي عروسك ها توانايي   11
  اسك صورت آماده و غير آماده توانايي شناخت عروسك هاي پارچه اي با م  12
   دوخت و تزئينات لباس عروسك ها ،توانايي برش   13
  ) دستكشي و انگشتي(توانايي شناخت انواع عروسك هاي نمايشي   14
  توانايي پرداخت اوليه كار   15
  توانايي ساخت كاله و كفش   16
  پوزه و سبيل و تزئين آنها ، توانايي نصب انواع چشم   17
  نايي موزيكال كردن عروسكها توا  18
  توانايي ساخت و شني كردن عروسك هاي فانتزي و غيره   19

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 3

  عروسك دوز: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  10  2  8  هاي مصرفيتوانايي شناخت جنس و رنگ پارچه   1
        د رنگ و هماهنگي رنگ هاتضا ،آشنايي با مباني رنگ   1-1

        )خز و پارچه و پشت ابري و غيره(انواع جنس پارچه آشنايي با   2-1

         رنگها تركيب بنديآشنايي با   3-1

         انتخاب رنگشناسايي اصول   4-1

        شناسايي كيفيت پارچه هاي مصرفي  5-1

  19  15  4  توانايي طراحي و يا كپي برداري الگوي عروسك از مدل  2

         اندازه هاي بدن انسان و حيوانآشنايي با نسبت  1-2

        آشنايي با ابزار طراحي  2-2

        اشكال مختلف عروسك حيوان و انسانآشنايي با   3-2

        شناسايي اصول طراحي بدن جانداران   4-2

        شناسايي و طراحي از روي مدل   5-2

انجام حـداقل يـك نمونـه      (شناسايي اصول طراحي و يا كپي برداري الگو           6-2
  )كار

      

  15  10  5  )انسان و حيوان(توانايي رسم الگوي بدن جانداران   3

        ابزار رسم الگوآشنايي با   1-3

        )انجام حداقل دو نمونه كار(رسم الگوي بدن جانداران شناسايي اصول   2-3

        آشنايي با نسبتها   3-3

  18  15  3  برش آنتوانايي انتقال الگو بر روي پارچه و   4
        آشنايي با ابزار برش  1-4

        پارچه هاي مناسب جهت پوست بدن آشنايي با  2-4

        شناسايي اصول برش پوشش از بدن  3-4

 2انجـام حـداقل     (شناسايي اصول انتقال الگو بر روي پارچـه و بـرش آن               4-4
  )نمونه كار
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  عروسك دوز: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح ارهشم

 جمع عملي نظري

  36  35  1  دوخت پوشش بدن عروسكتوانايي   5
        آشنايي با چرخ خياطي و دوخت با آن  1-5

         از آن ها هر يكاستفاده آشنايي با سوزن هاي مختلف و مورد   2-5

         از آن ها  هر يكموارد استفاده آشنايي با انواع دوخت و   3-5

         انواع نخ هاي چرخي و غيرهآشنايي با  4-5

        ) نمونه كار3انجام حداقل (پوشش بدن عروسك شناسايي اصول دوخت   5-5

  6  5  1  توانايي پشت و رو كردن پوشش بدن عروسك  6

        ابزار پشت و رو كردن طبق دستورالعملآشنايي با   1-6

ـ     (پشت و رو كردن پوشش بدن       شناسايي اصول     2-6 ه انجام حداقل يـك نمون
  )كار

      

  17  15  2  پر كردن قسمتهاي مختلف بدنتوانايي   7

        مواد پركننده و كاربرد هريكآشنايي با   1-7

        ويژگي هاي الزم براي مواد پركنندهآشنايي با   2-7

        شناسايي اصول پر كردن عروسك  3-7

        )انجام حداقل يك نمونه كار(شناسايي اصول دوخت نردباني   4-7

  12  10  2  شناخت سر و اتصال آن به بدني تواناي  8

        آشنايي با شناخت ساخت سر  1-8

انجام حداقل يـك نمونـه   (سر و وصل آن به بدن    اسكلت  شناسايي اصول     2-8
  )كار

      

        ثابت كردن سر بر روي بدنآشنايي با   3-8

  22  15  7  )بار دادن(توانايي اسلكت گذاري در داخل عروسكها   9
        اسكلت گذاري آشنايي با  1-9

        مواديكه در اسكلت سازي مصرف مي شودآشنايي با   2-9
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  عروسك دوز: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        بار دادن اسكلت به كمك مواد مختلفآشنايي با   3-9

        ابزار بدن سازيآشنايي با   4-9

        )انجام حداقل دو نمونه كار(اخت اسكلت بدن سشناسايي اصول   5-9

        اصول نصب اسكلت به يكديگرآشنايي با   6-9

توانايي طراحي دوخت و آرايش موي سـر در انـواع آمـاده و                10
  غير آماده

6  17  23  

        مواد مناسب جهت موي سرآشنايي با   1-10

         و سن عروسكمتناسب با شخصيتها موي سر ندوختشناسايي اصول   2-10

        )صاف و مجعد(دوختن موي سر شناسايي اصول   3-10

        آشنايي با فرم دادن مدل موها  4-10

  16  10  6  شخصيت پردازي عروسك هاتوانايي   11

        اجزاء صورت و محلهاي مناسب آنهاآشنايي با   1-11

قرينه سازي و گذاردن چشم و لب و بيني در محل شناسايي اصول   2-11
  اسبمن

      

        ابزار ساخت صورتآشنايي با   3-11

        طراحي صورت در شخصيت هاي مختلفشناسايي اصول   4-11

        )رو كار و تو كار(انواع چشم و بيني پيش ساخته آشنايي با   5-11

دوختن و چسباندن اجزاء صورت با قطعه چسباني و قطعه شناسايي اصول   6-11
  )حداقل يك نمونه كارجام ان(دوزي با نخ نامرئي و گلدوزي 

      

توانايي شناخت عروسك هاي پارچه اي با ماسـك صـورت             12
  آماده و غير آماده

5  13  18  

        پارچه هاي مورد نيازآشنايي با   1-12

        ساخت آناتومي بدن انسانشناسايي و   2-12

        )انجام حداقل يك نمونه كار(قرينه سازي بدن شناسايي اصول   3-12
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  عروسك دوز: لام شغن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

سـت و   كردن د نصب ماسك آماده صورت بر روي سر و وصل         و شناسايي  4-12
  پاي آماده

      

        دوخت صورت توسط پارچه و شناسايي   5-12

        آشنايي با شخصيت پردازي روي سر  6-12

انجـام حـداقل دو     (پارچه اي بـا ماسـك صـورت         عروسك هاي    شناسايي  7-12
  )نمونه كار

      

  22  15  7   دوخت و تزئينات لباس عروسك ها،توانايي برش   13

        انواع پوشاك محلي و غير محليآشنايي با   1-13

        الگوي لباسشناسايي اصول   2-13

        ابزار كارآشنايي با   3-13

        پارچه مناسب جهت لباسآشنايي با   4-13

        برش و دوخت لباسشناسايي اصول   5-13

انجام حـداقل   (تزئين لباس به كمك مواد مختلف تزئيني        شناسايي اصول     6-13
  ) نمونه كاردو

      

دستكـشي و   (توانايي شناخت انواع عروسك هاي نمايـشي          14
  )انگشتي

8  18  26  

        عروسك هاي دستكشي و دستورالعمل نمايشيآشنايي با   1-14

انجام حـداقل   (ايي اصول ساخت عروسك هاي دستكشي و نمايشي         شناس  2-14
  )دو نمونه كار

      

         انگشتي و نحوه استفاده از آنآشنايي با عروسك هاي  3-14

         انگشتيشناسايي اصول ساخت عروسك هاي  4-14

شناسايي و كاربرد پارچـه هـاي مناسـب جهـت دوخـت عروسـك هـاي                   5-14
  انگشتي و دستكشي
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  عروسك دوز: غلام شن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5  4  1  توانايي پرداخت اوليه كار  15
 نمونـه   يـك انجـام حـداقل     (پرداخت كار و برس كشيدن      شناسايي اصول     1-15

  )كار
      

        پوشاندن درزهاي دوخته شده در عروسك هاي پوليششناسايي اصول   2-15

  19  15  4  انايي ساخت كاله و كفشتو  16
        پارچه هاي مناسب كفشآشنايي با   1-16

        رسم و برش تهيه كفششناسايي اصول   2-16

انجـام  (شناسايي اصول ساخت و قرار دادن و ثابـت كـردن پـا در كفـش                   3-16
  )حداقل دو نمونه كار

      

        كفش كردن آستر كشيآشنايي با   4-16
        ) انواع پارچه الئي، مقوا( اوليه كاله سازيآشنايي با مواد   5-16
        شناسايي اصول اجراي و رسم الگوي كاله   6-16
        شناسايي اصول ساخت كاله و رفع عيب از آن   7-16
        شناسايي اصول قرار دادن كاله سر  8-16

  6  4  2  يل و تزئين آنها پوزه و سب،انايي نصب انواع چشم تو  17

        قرينه سازي صورتل شناسايي اصو  1-17

        نصب چشم و پوزه و سبيلآشنايي با   2-17

        چسباندن چشم هاي روكار و توكارآشنايي با   3-17

        چسباندن چشم هاي قطعه دوزي شدهآشنايي با   4-17

        نحوه سوراخ كردن محل چشم و شناخت گلدوزي كردن چشم آشنايي با   5-17

انجام حداقل دو نمونه    ( پوزه و سيبيل     – چشم   انواع  نصب شناسايي اصول   6-17
  )كار

      

  
  

  

 



 8

  عروسك دوز: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  14  10  4  توانايي موزيكال كردن عروسكها  18
        انواع موزيكالآشنايي با   1-18

        تعويض باطري موزيكالآشنايي با   2-18

        قرار دادن دستگاه موزيكال كردن در عروسكشنايي با آ  3-18

        قرار دادن دستگاه در كيسه مخصوصشناسايي اصول   4-18

        ) نمونه كار يكانجام حداقل(موزيكال كردن عروسكها شناسايي اصول   5-18

  16  8  8  زي و غيرهتساخت و شني كردن عروسك هاي فانتوانايي   19

         انواع شن و دانه هاي پالستيكي مناسبشناسايي اصول تهيه  1-19

        جاسازي كردن دانه هاي پالستيكي شناسايي اصول  2-19

        جنس هاي متفاوت دانه هاي پالستيكي آشنايي با  3-19

        قرار دادن دانه در داخل كيسه و وصل به عروسك آشنايي با  4-19

  يـك جام حداقلان(شني كردن عروسك فانتزي  ساخت و شناسايي اصول   5-19
  )نمونه كار
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  عروسك دوز: نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      چرخ خياطي  1
      چرخ خياطي راسته دوز  2
      ميز برش  3
        صندلي  4
      تخته وايت برد  5
      يه جعبه كمكهاي اول 6
      كپسول آتش نشاني  7
      فايل كارآموزي  8
      تهويه  9
      با تمام متعلقات كامپيوتر  10
     سيم بر   11
      انبر دست   12
      نخ چين   13
      بشكاف   14
      صنعتيبرقي و قيچي   15
      دستيقيچي   16
      سوزن   17
      پيچ گوشتي   18
      قاشق   19
     پارچه   20
     ي كاغذ طراح  21
     انواع پوليش   23
     متر   24
     پارچه   25
     مداد   26
     كاغذ   27
     لوله   28
     عمامهنخ   29
     مخصوص گلدوزينخ   30
     حصير  31
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  عروسك دوز: نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
     الياف  32
     كاموا   33
     نوارهاي تزئيني   34
     روبان ها   35
     سنگ و منجوق و پولك و غيره   36
     ماسك صورت   37
     انواع چشم   38
     انواع پوزه   39
     دستگاه موزيكال   40
     خودكار   41
     خط كش   42
      سيم مفتولي  43

  
 

  

 


