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

مذكور اعالم هاي  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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  مكرمه باف: 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
با استفاده از نخ مناسب و ابزار الزم ز گذراندن دوره هاي آموزشي الزم بتواند  كسي است كه پس امكرمه باف

مقدمات بافت را آماده نموده و با بافتن گره هاي اصلي و فرعي تزئيني پروژه هاي زينتي و محصوالت 
  . كاربردي مكرمه را ببافد

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
   مايي پايان دوره راهن: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني:  توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت    370    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      80   :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    290  :                 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 مرتبط5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                  
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  مكرمه باف  : نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي تشخيص مكرمه  1
  توانايي ابزار شناسي    2
  توانايي تشخيص انواع نخ مورد مصرف در مكرمه بافي و عيب يابي آن     3
  توانايي آماده سازي مقدمات بافت     4
  توانايي بافت گره هاي اصلي   5
  ي بافت گره هاي فرعي و تزئيني تواناي  6
  توانايي سرانداختن، شكل دادن و تكميل بافت    7
  توانايي اجراي پروژه بافت يك روميزي   8
  توانايي بافت نمونه هايي از بافت مكرمه   9
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  10
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  مه بافمكر: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  9  5  4   مه تشخيص مكرتوانايي    1

         مه و قدمت آن در ايران و جهان مكرآشنايي با   1-1

         مه و كاربرد آن محصوالت مكرآشنايي با   2-1

         مه ژگيهاي كاربردي مكرويآشنايي با   3-1

         مه از بافت هاي ديگر تشخيص مكرشناسايي اصول   4-1

  5  3  2    شناسي ابزارتوانايي   2

        مه بافي ابزارهاي متداول در مكرآشنايي با   1-2

 -پايه يا تكيه گاه( سطح نصب كار - سنجاق- قالب- قيچي-گيره( -  
   )  ميله آهني يا چوبي-ميله بافتني

      

        از ابزار به طريقه صحيح شناسايي اصول استفاده   2-2

مـه بـافي و     تشخيص انواع نخ مورد مـصرف در مكر       توانايي    3
  عيب يابي   

5  10  15  

پنبه اي، پـشمي، كنفـي، نـايلون،        : آشنايي با انواع نخهاي متداول در بازار        1-3
  )   شفاف و مات(پلي استر و ابريشمي، كريستال و غيره 

      

        متر، فوت، يارد، اينچ : گيريآشنايي با واحدهاي اندازه   2-3

        آشنايي با نمره هاي نخ   3-3

         نمره در سيستم هاي مختلف نمره گذاري -  

         موارد مصرف هر نمره از نخ با توجه به نوع توليد -  

        آشنايي با تاب نخ، تعريف تاب و اندازه گيري آن   4-3

        آشنايي با تاب مناسب براي مكرمه بافي   5-3

        شناسايي اصول عيب يابي نخ    6-3

        شناسايي اصول تعيين استحكام نخ و ميزان الزم براي مكرمه بافي   7-3
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  مه بافمكر: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با ثبات رنگ و تعريف آن   8-3

        گ در برابر نور، شستشو و سايش آشنايي با ميزان ثبات رن  9-3

        آشنايي با شستشوي مواد اوليه   10-3

         چگونگي شستشو-  

         ميزان مجاز آب رفتگي براي مصارف مختلف -  

        شناسايي اصول سوزاندن نخ    11-3

  30  20  10  توانايي آماده سازي مقدمات بافت    4

        در بافت مورد نظر شناسايي اصول محاسبه طول و تعداد نخ   1-4

        آشنايي با تعيين رابطه ضخامت و جنس نخ با ابعاد كار   2-4

        شناسايي اصول آماده سازي وسايل و چگونگي قراردادن نخ بر روي ابزار   3-4

        شناسايي اصول سرانداختن نخ ها   4-4

        شناسايي اصول كم يا اضافه كردن نخ به پروژه اصلي   5-4

  60  50  10   بافت گره هاي اصلي ي تواناي  5

        آشنايي با گره هاي اصلي و اهميت آن   1-5

        ) ، گره مربعي، نيم گره دوبل، نيم گره دوبل افقيگره نيمه (-  

        آشنايي با گره نيمه   2-5

        شناسايي اصول چگونگي اجراي گره نيمه    3-5

ن نيم گره راسـت بـه نـيم         شناسايي اصول ايجاد گره مربعي با اضافه كرد         4-5
  گره چپ

      

        آشنايي با نيم گره دوبل افقي   5-5

        آشنايي با بافت متشكل از نيم گره دوبل، گره نيمه   6-5

        شناسايي اصول نمونه اي از بافت متشكل از نيم گره دوبل، گره نيمه   7-5
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  مه بافمكر:  ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با نيمه گره دوبل اريب  8-5

        آشنايي با نيم گره دوبل عمودي   9-5

        شناسايي اصول بافت گره نيمه   10-5

        آشنايي با گره مربعي   11-5

        شناسايي اصول تركيب نيم گره دوبل با گره مربعي در نمونه مورد نظر   12-5

  60  50  10  توانايي بافت گره هاي فرعي و تزئيني   6

        آشنايي با گره سرشانه     1-6

        شناسايي اصول انجام گره سرشانه    2-6

        آشنايي با گره ژوزفين   3-6

        شناسايي اصول بافت گره ژوزفين    4-6

        آشنايي با نيم گره   5-6

        شناسايي اصول بافت نيم گره   6-6

        ايي با نيم گره دوبل معكوس آشن  7-6

        شناسايي اصول بافت نيم گره دوبل معكوس   8-6

  90  80  10   ، شكل دادن و تكميل بافت توانايي سرانداختن  7

        آشنايي با مرحله سواركردن يا سرانداختن    1-7

        آشنايي با مرحله شكل دادن   2-7

        شناسايي اصول كم يا اضافه كردن نخ   3-7

        شناسايي اصول بافت حاشيه يا لبه هاي كناري   4-7

        آشنايي با مرحله تكميل و اتمام كار   5-7

        شناسايي اصول اتمام كار   6-7

  30  20  10  توانايي اجراي پروژه بافت يك روميزي     8

        آشنايي با برنامه ريزي هاي الزم براي شروع و انجام پروژه بافت   1-8

  

 



 6

  مه بافرمك: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول انتخاب اندازه و نوع نخ در بافت مورد نظر     2-8

        شناسايي اصول شروع بافت موردنظر   3-8

        شناسايي اصول اتمام بافته   4-8

  66  52  14  بافت نمونه هايي از بافت مكرمه توانايي   9

        شناسايي اصول تزئين كيف چرمي با بافت مكرمه   1-9

        شناسايي اصول بافت كمربند    2-9

        شناسايي اصول بافت ديواركوب تزئيني    3-9

        شناسايي اصول بافت كيف مكرمه    4-9

        شناسايي اصول بافت گردبند    5-9

        شناسايي اصول بافت حمايل   6-9

        ل بافت پيش بند تزئيني  شناسايي اصو  7-9

        شناسايي اصول بافت جاگلداني   8-9

        شناسايي اصول بافت ديوار آويز تزئيني   9-9

        شناسايي اصول بافت قاب عكس   10-9

        شناسايي اصول بافت آباژور   11-9

        شناسايي اصول بافت جيتر يا حاشيه تزئيني مكرمه   12-9

  5  -  5 وابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار توانايي بكارگيري ض  10

        آشنايي با حوادث احتمالي در كارگاه و نحوه پيشگيري از بروز آن    1-10

        آشنايي با نكات بهداشت فردي و نظافت عمومي در محل كار   2-10

        شناسايي اصول عوامل آتش زا و نحوه اطفاء حريق   3-10

         از جعبه كمكهاي اوليه شناسايي اصول استفاده  4-10
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  مه بافمكر: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول نحوه كار با كپسول آتش نشاني   5-10
        آشنايي با عوامل موثر در محيط كار   6-10

         استفاده از مصالح مقاوم از كف تا سقف -  

        ر مناسب  نو-  

         تهويه مطبوع -  

         آب مصرفي بهداشتي و قابل شرب -  

 مجهز كردن درب هـا و پنجـره هـا بـه تـوري سـالم و فنـردار جهـت                      -  
  جلوگيري از ورود حشرات و جوندگان 
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  مكرمه باف :نام شغل 

     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  كپسول آتش نشاني   1
  كيلوگرمي 6 - پودر خشك-

    

  جعبه كمكهاي اوليه   2
   سري كامل تجهيزات-

    

  تخته وايت برد   3
- Cm100×150  

    

  صندلي   4
  چوبي-

    

  ار ميز ك  5
   چوبي -

    

  قيچي   6
   معمولي-

    

  قالب   7
  8و 6 شماره -

    

  ميله چوبي يا قاب چوبي   8
   سانتيمتر2 به قطر -

    

  سنجاق   9
   ته گرد-

    

  نخ    10
  4،6،8 مخصوص مكرمه بافي -

  
  

  نخ   11
  كنفي-

  
  

  نخ   12
  چرمي-
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  مكرمه باف: نام شغل 

     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  مهره هاي تزئيني   13
  صدف- خرمهره سفالي–شيشه اي  -

  
  

  طناب  14
 قطر نيم سانت -

  
  

  ماژيك وايت برد   15
   آبي-قرمز -

    

 

  

 


