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نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

ر اعالم هاي مذكو نشاني
 .نمايند

خيابان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
   طبقه پنجم -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خيابـان  -تهـران  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   طبقه چهارم –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 
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  گپيورباف: 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
 گذارندن دوره هاي آموزشي الزم از عهده انتخاب نخ مناسب برآمده و با گيپور باف كسي است كه پس از

هاي پيشرفته انجام  بكارگيري ابزار گيپوربافي بتواند انواع روميزي و لباسهاي تزييني و گيپور حجمي را با بافت
 .داده و با سوزن دوزي مناسب طرحهاي تلفيقي زيبايي را بوجود آورد

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  دست و چشم سالم:  توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت  150    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    42   :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت  108  :                 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

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  سال سابقه كار مرتبط2 ليسانس طراحي و دوخت با - :حداقل سطح تحصيالت 

   سال سابقه كار مرتبط5ا  فوق ديپلم طراحي و دوخت ب-                                  
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  گيپور باف : نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي انتخاب و استفاده از انواع نخ  1
  توانايي به كاربردن ابزار كار گيپوربافي  2
  توانايي گيپوربافي  3
  توانايي خواندن نقشه يا الگو و طراحي نقشه گيپور  4
  توانايي بافت انواع روميزي  5
  بندي در بافت گيپور  ايجاد رنگتوانايي  6
  هاي پيشرفته توانايي انجام بافت  7
  توانايي سوزن دوزي در بافت گيپور  8
  توانايي تلفيق پارچه و گيپور  9
  هاي كوچك تزئيني داخل بافت گيپور توانايي استفاده از انواع سنگها و مهره  10
  توانايي بافت گيپور حجمي  11
  توانايي شستشوي انواع گيپور  12
  توانايي آهارزدن و خشك كردن گيپور  13
  توانايي حفظ و نگهداري گيپور  14
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كاردر محيط كار  15

  
  
  

  

 



 3

 

  گپيورباف: ام شغلن                                                                  
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  2  1  1  توانايي انتخاب و استفاده از انواع نخ  1

 - دمسه - خاتون -مرسريزه(آشنايي با انواع نخ قابل مصرف در گيپوربافي           1-1
  ) نايلون- انواع نخ كتاني-اكريليك

      

شناسايي اصول  شناخت نخ به وسيله شستشو و بررسي چگـونگي حالـت                2-1
  نخ

      

        شناسايي اصول تعيين ثبات رنگ نخ مصرفي  3-1
        شناسايي اصول تعيين ثبات رنگ در برابر نور  4-1
ونگي اندازه آن در بازار     و چگ ) ميزان ضخامت و نازكي   (آشنايي با نمره نخ       5-1

  نخ
      

و كـاربرد  )  دمـسه - دوك- كـالف  -عمامه(هاي نخ     آشنايي با شكل بسته     6-1
  آن

      

        و تبديل آنها به يكديگر)  گرم-اونس(هاي نخ  آشنايي با وزن بسته  7-1

        هاي مختلف، چگونگي شمارش آن و تاب مناسب آشنايي با تاب و نخ  8-1

        ام نخآشنايي با استحك  9-1

        هاي نخ آشنايي با برچسب بسته  10-1
        آشنايي با عيوب نخ  11-1

        شناسايي اصول انتخاب نخ  12-1

  2  1  1  توانايي به كاربردن ابزار كار گيپوربافي  2

         بدون ماسورهOcchiآشنايي با دوك اوكشي   1-2

        12ميل قالب شماره   2-2

        قيچي كوچك  3-2

        شهانواع نق  4-2
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  گپيورباف: ام شغل                                                                         ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        انواع الگو  5-2

        انواع نخ  6-2

        شناسايي اصول به كاربردن ابزار كار گيپوربافي  7-2

  20  18  2  انايي گيپوربافيتو  3

        آشنايي با عاليم و اصطالحات گيپوربافي  1-3

        يك دوكه و دو دوكه) گره جفتي(شناسايي اصول زدن گره اوليه   2-3

        شناسايي اصول انواع گره، فاصله و حلقه  3-3

        شناسايي اصول اتصال حلقه به حلقه  4-3

        ديگر توسط بافت يك و دودوكهشناسايي اصول بافت دو حلقه داخل يك  5-3

        شناسايي اصول بافت انواع حاشيه يك و دودوكه  6-3

        شناسايي اصول گردكردن كار  7-3

        زني شناسايي اصول رج  8-3

        ) چهارگوش-گرد(شناسايي اصول بافت انواع گلهاي كوچك   9-3

        شناسايي اصول اتصال انواع گلهاي كوچك به يكديگر  10-3

        شناسايي اصول زدن گره مخصوص گيپور بافي  11-3

        شناسايي اصول گره زدن و يا وصل كردن نخ جديد به هنگام بافت   12-3

        شناسايي اصول گيپور بافي  13-3

  15  10  5  توانايي خواندن نقشه يا الگو و طراحي نقشه گيپور  4

        آشنايي با انواع نقشه يا الگو  1-4

        باني طراحيشنايي با مآ  2-4
        خطوط منحني -  
        خطوط شكسته -  
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  گپيورباف: ام شغل                                                                         ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با انواع طرح از نظر فرم  3-4

        يي اصول تبديل طرح به نقشه گيپورشناسا  4-4

        شناسايي اصول طراحي نقشه گيپور  5-4

  12  10  2  توانايي بافت انواع روميزي  5

        بافي آشنايي با چگونگي تلفيق گلهاي كوچك و حاشيه  1-5

        شناسايي اصول بافت انواع روميزي  2-5

  3  2  1  بندي دربافت گيپور توانايي ايجاد رنگ  6

        نايي با انواع نخ رنگيآش  1-6

        ها و بافتهاي دورنگ شناسايي اصول بافت حلقه  2-6

        بندي در بافت گيپور شناسايي اصول ايجاد رنگ  3-6

  12  10  2   هاي پيشرفته توانايي انجام بافت  7

       دوكه  بافت يك و دو  توسط  حلقه داخل يكديگر4 الي 3آشنايي با بافت   1-7

بافتهايي كه از بيرون كـار شـروع شـده و بـه مركـز كـار خـتم                   آشنايي با     2-7
  شود مي

      

        آشنايي با انواع بافتهاي تزئيني  3-7
        انواع يقه -  

        انواع بلوز ، ژاكت، جليقه -  

        انواع تزئينات روي آباژور -  

        انواع دستمال سفره -  

        انواع روميزي -  

        انواع روتختي -  

        انواع كوسن -  
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  گپيورباف: ام شغل                                                                          ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        انواع قاب ديواري -  
        ها با تزئين روبان انواع حاشيه -  

        تزئيني روي لباسآشنايي با بافتهاي   4-7

        شناسايي اصول بافتهاي مورب  5-7

        بلند شناسايي اصول بافتهاي پايه  6-7

        شناسايي اصول بافتهاي پهن  7-7

        هاي فلزي و پالستيكي شناسايي اصول بافت گيپور بر روي حلقه  8-7

        آشنايي با اصول آستركشي  9-7

        شرفتههاي پي شناسايي اصول انجام بافت  10-7

  21  18  3  توانايي سوزن دوزي در بافت گيپور  8

        دوزي روي گيپور آشنايي با سوزن  1-8

        دوزي عنكبوتي سوزن -  

        زنبوري دوزي النه سوزن -  

        دوزي تيغ ماهي سوزن -  

        آشنايي با انواع بافت تزئيني  2-8

        آشنايي با بافت يك حلقه دورنگ  3-8

        اصول بافت يك حلقه دورنگشناسايي   4-8

  4  3  1  توانايي تلفيق پارچه و گيپور  9

        ) فاستوني- آلكاپا-ترگال(آشنايي با انواع پارچه   1-9

        هاي مختلف آشنايي با طرح  2-9

        آشنايي با برش پارچه و تلفيق آن با گيپور  3-9
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  گپيورباف: ام شغل                   ن                                                      
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ) گلدوزي با دست،دوزي  ظريف،دوزي  پس،كوك(شنايي با انواع دوخت آ  4-9

        گيپور-شناسايي اصول تلفيق پارچه و   5-9

ي كوچـك تزئينـي     ها  توانايي استفاده از انواع سنگها و مهره        10
  داخل بافت گيپور

1  3  4  

        هاي كوچك تزئيني ها و مهره آشنايي با انواع سنگ  1-10

هاي كوچك تزئيني داخل      ها و مهره    شناسايي اصول استفاده از انواع سنگ       2-10
  بافت گيپور

      

  34  23  11  توانايي بافت گيپور حجمي  11

        آشنايي با بافت گيپور حجمي و بافت آن  1-11

        شناسايي اصول بافت گيپور حجمي  2-11

  3  2  1  توانايي شستشوي انواع گيپور  12

        آشنايي با روش شستشوي گيپور  1-12

        آشنايي با مواد شوينده گيپور  2-12

        آشنايي با حرارت مناسب آب براي شستشوي گيپور  3-12

        كشي و خشك كردن كار آشنايي با نحوه آب  4-12

        اسايي اصول شستشو برحسب موردشن  5-12

  4  3  1  توانايي آهارزدن و خشك كردن گيپور  13

        ) پودر ژالتين-نشاسته سفيد، ورق ژالتين(آشنايي با مواد آهار   1-13

        هاي آهارزدن آشنايي با روش  2-13

        آشنايي با وسايل آهارزدن  3-13

        شناسايي اصول آهارزدن و خشك كردن گيپور  4-13
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  گپيورباف: ام شغل                                                                           ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  4  2  2  ي حفظ و نگهداري گيپوريتوانا  14

        آشنايي با عوامل مخرب گيپور  1-14

        مورد نياز جهت جلوگيري از تخريب گيپورآشنايي با مواد   2-14

        شناسايي اصول حفظ و نگهداري گيپور  3-14

        داري از گيپور در انبار نگه  4-14

  10  2  8   در محيط كار كارتوانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت  15

        آشنايي با كمك هاي اوليه و اصول استفاده از جعبه كمكهاي اوليه  1-15

        آشنايي با كپسول آتش نشاني و اصول اطفاء حريق  2-15

        شناسايي اصول رعايت نكات ايمني و بهداشت در كارگاه  3-15

        آشنايي با حوادث شغلي و نحوه پيشگيري از بروز آن   4-15

        آشنايي با بهداشت فردي  5-15
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  گپيورباف :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  قيچي  1
   كوچك-

    

  ميل قالب  2
  12 شماره -

    

  اتو  3
   بخار-

    

  سوزن  4
   مخصوص گلدوزي-

    

  انگشتانه  5
   فلزي-

    

  طرح  6
   كوچك-

  
  

  كاغذ  7
- A4 

  
 

  مداد  8
- HB  

  
 

  نخ  9
  مخصوص گلدوزي -

  
 

  دوك  10
  اوكشي -

  
 

  پارچه  11
  رنگي -

  
  

  ماژيك  12
   رنگي-
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  گپيورباف :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  نشاسته  13
   سفيد-

  
  

  سنگ و مهره هاي تزئيني  14
  كوچك و متوسط -

  
  

  صابون  15
   خياطي-

  
  

  نقشه   16
  ساده-

  
 

  كاغذ الگو  17
  معمولي -

  
 

  ژالتين  18
  پودري يا ورقه اي -

  
 

  نفتالين  19
  بسته اي -

  
 

  تنباكو  20
  معمولي -

  
  

 

  

 


