
  
  
  
  
  

  
  

  

  استاندارد مهارت و آموزشی 
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  پوشاکگروه صنایع 
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 نــبش چهــارراه - خیابـان آزادی - تهــران:مـدیریت پــژوهش 
  مدیریت پژوهش-ای کشور  سازمان آموزش فنی و حرفه-خوش
  6944120  و 6944117  و 6427694: تلفن

  6944119 و 6426793: فاکس
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.COM 

 نـبش   -خیابـان آزادی  - تهـران  :معاونت پژوهش و توسـعه    
معاونـت  -ای کـشور     سازمان آموزش فنی و حرفـه      -چهارراه خوش 

  پژوهش و توسعه
  

  6941272:             فاکس  6941516:تلفن
EMAIL: INFO@IRANTVTO.COM 

  

نظران تقاضـا   از کلیه صاحب
دارد پیــشنهادات و نظــرات  
ــند    ــن س ــاره ای ــود را درب خ

ــشانی  ــه ن ــی ب ــای  آموزش ه
  .مذکور اعالم نمایند
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  کپوباف :نام شغل 

   مشخصات عمومی
  : تعریف شغل

کپوباف کسی است که با شناخت و تشخیص حصیر مناسب و مرغـوب بتوانـد انـواع کپـوی گـرد و بیـضوی،                        
 .ای و زیر داغی، گلدان و انواع محصوالت کپوبافی را بافته و از حوادث نیز پیشگیری کند جامیوه

 :ویژگی های کارآموز 

 پایان دوره راهنمایی :میزان تحصیالت 

   :توانایی جسمی
  ـ متناسب با شغل  

 
  :مهارت های پیش نیاز این استاندارد

 ـ ندارد

  مدت دوره کارآموزی
   ساعت         70       :کل مدت زمان دوره کارآموزی  

  ساعت         14            : ـ زمان آموزش نظری      1
  ساعت         56         : ـ زمان آموزش عملی         2
   ساعت      ــ         : ـ زمان کارورزی                   3
  ساعت        ــ         :ـ زمان پروژه                       4

  :روش ارزیابی مهارت کارآموز
   %5آزمون و ارزشیابی ابتدای دوره تشخیصی ـ مشاهده ای 

  %25) کتبی(آزمون و ارزشیابی حین دوره تکوینی 
 %70ارزشیابی عملی 
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  کپوباف :نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 ردیف عنوان توانایی

  1  توانایی تشخیص و تهیه مواد اولیه کپوبافی
  2  توانایی آماده سازی مواد اولیه
  3  توانایی خیس کردن حصیر

  4  توانایی کپوبافی
  5  توانایی تکمیل کار و پرداخت آن

  6  یی بافت کپوی گرد و بیضیتوانا
  7  توانایی بافت جامیوه ای زیر داغی

  8  توانایی بافت گلدان
  9  توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی 
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  کپوباف :نام شغل
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش

نظری عملی عجم
شماره شرح

  1  توانایی تشخیص و تهیه مواد اولیه کپوبافی  2  2  4
  1-1  آشنایی با شرایط مواد اولیه مورد نیاز حصیر در کپوبافی      
  1-2  آشنایی با محلهای تولید حصیر و شرایط جوی مناسب رشد حصیر      
  1-3  آشنایی با تاریخچه کپوبافی در ایران       
  1-4  واد اولیه مرغوب از نامرغوب شناسایی اصول انتخاب م      
  1-5  شناسایی اصول تهیه مواد اولیه کپوبافی       
          
          
          
  2  توانایی آماده سازی مواد اولیه  1  6  7

  2-1  آشنایی با آماده سازی حصیر      
  2-2  آشنایی با ابزار وسایل مورد نیاز     
  2-3  آماده سازی مواد اولیه شناسایی اصول       
          
          
          
  3  توانایی خیس کردن حصیر  1  10  11
  3-1  آشنایی با خیس کردن حصیر ـ هدف و کاربرد آن      
  3-2  آشنایی با شرایط الزم جهت خیس کردن حصیر       
  3-3  آشنایی با مدت زمان الزم جهت خیس کردن حصیر      
  3-4   خیس کردن حصیرشناسایی اصول      
  3-5  لت مناسب جهت بافت ایجاد حاشناسایی اصول      
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  کپوباف :نام شغل
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش

نظری عملی جمع
شماره شرح

  4  توانایی کپوبافی  2  10  12
  4-1  آشنایی با کپو و موارد کاربرد آن      
  4-2  )کپوی گرد و بیضی(آشنایی با انواع کپو       
  4-3   مراحل مختلف بافتآشنایی با      
 4-3-1  ـ ته چینی بافی       

 4-3-2  ـ تقسیم بندی و اندازه گیری برای نقشه زدن      

 4-3-3  ـ نقشه زدن      

  4-4  شناسایی اصول ته چینی بافی و شروع اولیه بافت      
  4-5  شناسایی اصول تقسیم بندی و اندازه گیری برای نقشه زدن      
  4-6  فیشناسایی اصول نقشه با      
  4-7  شناسایی اصول حالت دادن اشیاء بافته شده      
  4-8  شناسایی اصول تشخیص اشتباهات در بافت و رفع آن       
          
          
          
  5  توانایی تکمیل کار و پرداخت آن  1  1  2

  5-1  آشنایی با تکمیل نهایی کار      
  5-2  شناسایی اصول تکمیل نهایی کار و پرداخت آن      
          
          
          
  6  توانایی بافت کپوی گرد و بیضی  1  5  6

  6-1  آشنایی با ابزار و مواد مورد نیاز       
  6-2  شناسایی اصول بافت کپوی گرد و بیضی      
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  کپوباف :نام شغل
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش

نظری عملی جمع
شماره شرح

  7  توانایی بافت جامیوه ای، زیر داغی  2  10  12
  7-1  آشنایی با ابزار و مواد مورد نیاز      
  7-2  شناسایی اصول بافت جامیوه ای      
  7-3  شناسایی اصول بافت زیرداغی      
          
          
          
  8  توانایی بافت گلدان  2  10  12
  8-1  آشنایی با طرح گلدان      
  8-2  شناسایی اصول بافت گلدان      
          
          
          
ــایی پیــش  2  2  4 گیری از حــوادث و رعایــت نکــات ایمنــی و  توان

  بهداشتی
9  

  9-1  آشنایی با حوادث ناشی از کار      
  9-2  آشنایی با کمکهای اولیه و اصول انجام آن      
  9-3  آشنایی با اطفاء حریق و اصول آتش نشانی      
  9-4  شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی      
  9-5  شناسایی اصول پیشگیری از حوادث       
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  کپوباف :شغلنام 
 فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه ای

ردیف مشخصات فنی تعداد شماره
  1  )حصیر(مواد اولیه    
  2  فیلم و اسالید از محل پرورش حصیر  
  3  نمونه هایی از تصاویر مربوطه   
  4  مواد اولیه کپوبافی   
  5  فیدحصیر س   
  6  علفهای صحرایی   
  7  کاموای مورد نیاز   
  8  نمونه هایی از کپوهای بافته شده   
  9  تصاویر نمونه   
  10  نمونه اشیاء بافته شده   
  11  کپسول آتش نشانی   
  12  جعبه کمکهای اولیه    
  13  وسایل کمک آموزشی   
  14  فیلم های آموزشی   
       
       
       
       
     
    
    
     
       
       
       

  . نفر تعیین شده است15ابزار و مواد برای  تجهیزات،

  

 


