
 
  
  
  
  

  

  
  

  
  استاندارد مهارت و آموزشي

  
  

  2پرده دوز درجه
  

  

  صنايع پوشاك برنامه ريزي درسيگروه 
  
  

  

  1/1/88:تاريخ شروع اعتبار
 4/2/97/95/7: استانداردكد 

  
 

 

 

 خيابـان   -تهـران  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 -  تقـاطع خـوش و نـصرت        - شمالي  خوش خ -آزادي

     طبقه چهارم  -ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
 66944117:  دورنگـار  66944120  و  66944119: تلفن

  1457777363: كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR

خيابـان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  طبقه پنجم  -اي كشور حرفه
    66941272:    دورنگار66941516:تلفن

      1345653868: كدپستي
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

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

كور اعالم هاي مذ نشاني
 .نمايند



 1

  2درجه   پرده دوز: نام شغل                                                                        

    استانداردخالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

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

   :شغل مشخصات عمومي
 كه با توجه به ژورنال، سفارش كارفرمـا،   پس از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم        كسي است  2ه  ج در پرده دوز 

 . برش، دوخت و نصب آن بر آيد...... از عهده رسم الگوي انواع پرده، واالن و ........ سفارش مشتري و 

   : ورودي ارآموزويژگي هاي ك
    پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
    سالمت كامل جسماني و رواني: توانايي جسميحداقل 

    ندارد:مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت      250       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت        70     :                 ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       180     :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 ساعت            -       :      زمان سنجش مهارت        ـ

  :  ش ارزيابي مهارت كارآموزرو
  %25): دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
  %75:  سنجش عملي - 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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  2درجه   پرده دوز: نام شغل                                                                        

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي اندازه گيري ابعاد پنجره   1
  توانايي انتخاب پارچه مناسب براي انواع پرده   2
  توانايي انتخاب و نصب ميله پرده براي واالن   3
  توانايي انتخاب نوار پرده مناسب   4
  توانايي انتخاب گيره پرده و كاربرد آن   5
  توانايي انتخاب قالب جمع كننده مناسب براي پرده   6
  پرده توانايي انتخاب نوار جمع كننده مناسب   7
  توانايي به كارگيري سرب در پائين پرده   8
  توانايي به كارگيري انواع تورهاي تزئيني   9
  توانايي به كارگيري انواع نوارهاي تزئيني   10
  توانايي به كارگيري تكنيك هاي دوخت   11
  توانايي محاسبه متراژ مورد نياز پارچه، برش، دوخت و نصب انواع پرده   12
  محاسبه متراژ مورد نياز پارچه، برش، دوخت و نصب انواع واالن توانايي   13
  توانايي محاسبه متراژ مورد نياز پارچه، برش، دوخت و نصب انواع گوشواره و كاربرد آن   14
  كاردر محيط توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار  15
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  2درجه  پرده دوز: ام شغلن
  برنامه درسي اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  6  2  4  توانايي اندازه گيري ابعاد پنجره  1

        آشنايي با وسايل اندازه گيري   1-1

        )  پارچه اي-فلزي ( متر-  

        و مداد و خودكار   كاغذ-  

       ها نخاب پوشش مناسب براي هر يك از آآشنايي با انواع در و پنجره و انت  2-1

          به شكل در -  

         سايباني -  

         دودر -  

         شكسته يا كماني -  

         ناوداني -  

         كشويي -  

         قوس دار -  

         با شيشه ثابت -  

         شيب دار -  

         پهلو به پهلو -  

         گلخانه اي -  

         زير شيرواني -  

         فرانسوي -  

         نورگير-  

        شناسايي اصول اندازه گيري عرض و طول محل نصب پرده  3-1

 3  - 3  توانايي انتخاب پارچه مناسب براي انواع پرده  2

        آشنايي با الياف پارچه   1-2

         الياف طبيعي -  

         لينن -  
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  2درجه  پرده دوز: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 عجم عملي نظري

         ابريشم -  

         پشم -  

         الياف مصنوعي -  

         اكريليك -  

         كوپرو-  

         مواد اكرليك -  

         مودال -  

         نايلون -  

         پلي استر -  

         تري استات -  

         ويسكوز -  

        آشنايي با بافت پارچه   2-2

          بافت ساده -  

         بافت ساتن -  

         راه  بافت كج-  

         بافت پرزدار-  

         بافت فانتزي-  

         بافت توري- 

         بافت دابي -  

         بافت ژاكارد -  

        آشنايي با جنس پارچه   3-2

         پارچه هاي صاف با سطح براق -  
         پارچه هاي زبر يا نرم -  
         پارچه هاي نقش برجسته -  
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  2درجه  پرده دوز: ام شغلن
 و ريز برنامه درسي اهداف 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با وزن پارچه   4-2

         پارچه هاي با وزن سبك -  

         پارچه هاي با وزن متوسط -  

         پارچه هاي با وزن سنگين -  

        آشنايي با پارچه هاي طرحدار   5-2

         طرح هاي ريز -  

         طرح هاي درشت -  

         طرح هاي هندسي -  

         طرح هاي قديمي -  

         طرح هاي مدرن -  

        آشنايي با انواع پارچه   6-2

         اليي پارچه اي -  

         چلوار -  

         متقال-  

         شانل - 

         چيت -  

         مخمل كبريتي -  

         كتاني گلدار -  

         اطلس ابريشمي -  

         كركي -  

        شي  پارچه ارت-  

         ژورژت -  
         كنفي -  
         آستر داخلي -  

  

 



 6

  2درجه  پرده دوز: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         تورگلدار -  

         آستري -  

         ململ -  

         ارگاندي -  

         تافته -  

         ساتين -  

         ساتن -  

        نبه اي چروك  پارچه پ-  

         كج راه -  

         يونيون -  

         مخملي-  

         مخمل - 

         وال -  

         آشنايي با رنگ هاي مناسب پرده -  

  4  2  2 توانايي انتخاب و نصب ميله پرده براي واالن پرده و سايبان   3

        آشنايي با انواع ميله پرده   1-3

         فلزي ريلي -  

        )  باريكپهن و(  دكوري-  

        ) تيرآهن(  خم شونده-  

         كشش -  

         ريل دار -  

         ميله پرده پهن -  

         گردان -  
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  2درجه  پرده دوز: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         سيمي -  

         سيمي روكش دار -  

        ميله پرده شناسايي اصول نصب انواع   2-3

         نصب انواع پرده غيراتوماتيك -  

         نصب انواع پرده اتوماتيك -  

        )  كنترل از راه دور– برقي -دستي ( فلزي معمولي-  

        )  كنترل از راه دور- برقي-دستي ( دكوري-  

  7  5  2  توانايي انتخاب نوار پرده مناسب  4

        شناسايي دوخت نوار پرده هاي آماده   1-4

         سه نخ و چهارنخ - دونخ- يك نخ-  

         النه زنبوري -  

         پليسه مدادي -  

         پليسه بادبزني -  

         پليسه پياله اي -  

         پليسه فشنگي -  

         پليسه دوقلو -  

         سه چين يك فاصله -  

        شناسايي اصول دوخت چند نوع نوار پرده  با دست   2-4

        فرانسوي  نوار پرده -  

         نوار پرده پياله اي -  

         نوارپرده پليسه اي -  

        شناسايي اصول دوخت انواع نوار پرده هاي بندي دكوري   3-4

         بندي ساده -  
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  2درجه  پرده دوز: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         بندي ساده بدون دوخت -  

         بندي به شكل فلش و دكمه دار -  

         بندي به شكل مثلث -  

         بندي دالبري-  

        شناسايي اصول ساخت حلقه هاي منگنه اي  4-4

        شناسايي اصول ساخت ليفه در باالي پرده  5-4

  1:30  1  0:30  توانايي انتخاب گيره پرده و كاربرد آن  5

        يي اصول انتخاب گيره پرده و كاربرد آنشناسا  1-5

         گيره و قالب جدا -  

         گيره و قالب يكسره -  

        ) مريكاييآ ( چهارشاخه-  

گـل   (توانايي انتخاب قالب جمع كننده مناسب بـراي پـرده           6
  ) ميخ

1  1  2  

        آشنايي با انواع قالب جمع كننده   1-6

        جمع كننده شناسايي اصول نصب انواع قالب   2-6

  6:30  4:30  2  توانايي انتخاب نوار جمع كننده مناسب پرده  7

        شناسايي اصول دوخت انواع نوارجمع كننده   1-7

         هاللي-  

        هاللي با مغزي  - 

         لوله اي -  

         جامبويي -  

         پيچ در پيچ -  

        ) لوله اي(  چين چيني-  
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  2درجه  پرده دوز: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         گيس بافت -  

         پاپيوني -  

         گره اي -  

         پليسه اي -  

         چين چيني-  

         منگوله اي -  

  2  1:30  0:30  توانايي به كارگيري سرب در پائين پرده  8

        پرده شناسايي اصول بكارگيري سرب در پائين   1-8

         ريسمان سربي -  

         دكمه سربي -  

  3:30  3  0:30  توانايي به كارگيري انواع تورهاي تزئيني  9

        شناسايي اصول دوخت انواع تورهاي تزئيني   1-9

         پائين پرده - 

         وسط پرده -  

         دوطرف پرده-  

  3:30  3  0:30  توانايي به كارگيري انواع نوارهاي تزئيني  10

        شناسايي اصول دوخت انواع نوارهاي تزئيني   1-10

         روبان -  

         ريشه -  

         منگوله -  

         يراق -  

         نوار تزئيني -  
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  2درجه  پرده دوز: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  16  15  1  توانايي به كارگيري تكنيك هاي دوخت  11

        شناسايي اصول به كار گيري تكنيك هاي دوخت  1-11

         كوك ساده -  

        ) دندان موشي(  دوخت پتويي-  

         چين سوزني-  

         دوخت پس دوزي -  

         دوخت ساتن -  

         دوخت درز ساده -  

         دوخت دو دورزه -  

         دوخت فرانسوي -  

        ) چرت ( چيدن زاپاس-  

        ين تزئيني  چ-  

         مغزي تزئيني -  

         تاكردن گوشه پارچه به طور مورب -  

        ) راسته(  سجاف صاف -  

         دوخت زيپ -  

         درست كردن نوار اريب و دوخت آن -  

         دوخت سجاف به دو لبه پارچه -  

         دكمه منگنه اي -  

         پاپيون -  

         گل پفكي -  

         گل چين چيني -  

         گل رز -  
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  2درجه  پرده دوز: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         گل ميخك -  

         گل پاپيوني -  

         گره تزئيني واالن-  

توانايي محاسبه متراژ مورد نيـاز پارچـه، بـرش، دوخـت و                12
  نصب انواع پرده

20  52  72  

        ايي اصول محاسبه متراژ مورد نياز پارچه،  برش،  دوخت و نصب شناس  1-12

         انواع پرده -  

         پرده ساده -  

         پرده دكوري-  

         پرده چپ و راست -  

         پرده مخمل -  

         پرده آبشار -  

         پرده هاللي -  

         پرده هفت و هشت -  

         پرده طاووس -  

         پرده بادبزني -  

توانايي محاسبه متراژ مورد نيـاز پارچـه، بـرش، دوخـت و                13
  نصب انواع واالن

32  85  117  

        شناسايي اصول محاسبه متراژ مورد نياز پارچه، برش، دوخت و نصب  1-13

        ) آستردار( واالن ساده -  

         واالن پروانه اي -  

         واالن شال- 

         واالن دراپه -  
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  2درجه  دوزپرده : ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         واالن شهرزاد -  

         واالن دالبري -  

        ) ويكتوريايي( واالن فانتزي اتريشي -  

         واالن فوكلي -  

         واالن پاپيوني -  

         واالن چين دار و پيلي دار -  

        يكسره ) گزاگيزي( واالن هفت و هشت -  

         واالن هفت و هشت منفرد -  

         واالن ساده چين دار و بدون آستر -  

         واالن ساده چين دار و آستردار -  

         واالن آبشار و آستر دار -  

         واالن آبشار براي پنجره هاي شكسته و كماني -  

         واالن بادكنكي -  

         واالن پفكي -  

        ) استراليايي(لل  واالن مج-  

         واالن پليسه اي -  

         واالن رومي -  

         واالن عمامه اي -  

         واالن ساعت شني-  

         واالن دندانه دار و كنگره دار - 

         واالن بندي گره اي و يكسره -  
         واالن پيلي دوقلو بسته و باز -  
        )قيفي( واالن پيلي دار و چين دار -  
         واالن پليسه فشنگي -  
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  2درجه  پرده دوز: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         واالن پليسه سه تايي -  

         واالن پليسه زنگوله اي -  

         واالن اشارپي -  

         واالن هندسي -  

          واالن دالبري -  

راژ مورد نيـاز پارچـه، بـرش، دوخـت و           توانايي محاسبه مت    14
  نصب انواع گوشواره و كاربرد آن

1  5  6  

        شناسايي اصول محاسبه متراژ مورد نياز پارچه،  برش،  دوخت و نصب   1-14

         آبشار -  

         ني لبك -  

         فلوت -  

         مارپيچ -  

         كروات -  
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  2درجه  پرده دوز:  شغلنام
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

 1  ميز برش   

 2  چرخ خياطي   

 3  چرخ سردوز   

 4  اتو بخار  

 5  ميز اتو   

 6  دريل   

 7  آچار پيچ گوشتي   

 8  پايه مخصوص دكمه  

 9  اتو پرس  

 10  تخته وايت برد  

  11  نشاني كپسول آتش   

  12  جعبه كمكهاي اوليه  

  13  سنجاق ته گرد   

  14  انگشتانه   

  15  سوزنيقالب   

  16  بشكاف   

  17  ماشين حساب   

  18  وزنه   

  19  بازقالب   

  20  چكش   

  21  خط كش فلزي   

  22  پالستيكيمتر   

  23  مخصوص پارچهقيچي   

  24  متر فلزي تاشو  

  25  ميله چوبي    
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  2درجه  پرده دوز: ام شغلن
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  26   مخصوص كاغذقيچي  

  27  نوار پرده   

  28  نوار مخصوص سايبان  

  29  حلقه   

  30  دستگيره   

  31  نوار پرده   

  32  زيپ   

  33  كش   

  34  ريسمان   

  35  رچه پا  

  36  اليي چسب   

  37  نخ قرقره   

  38  روزنامه   

  39   مقوا   

  40  آستري   

  41  كاغذ الگو   

  42  نخ   

  43  دگمه   

  44  مداد   

  45  دفتريادداشت   

  46  نوار اريب   

  47  پارچه   

  48  نوار مغزي دوزي شده  
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  2درجه  پرده دوز: ام شغلن

 ت، ابزار، مواد و وسايل رسانه ايفهرست استاندارد تجهيزا

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  49  زيپ پالستيكي  

  50  صابون خياطي   

  51  صابون خياطي   

  52  پارچه مخصوص پرده  

  53  زانفيكس  

  
 

  

 


