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  روبان 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
انواع گل هاي بر جسته و . روبان دوزي و كاربردهاي متنوع آن آشنا مي شودكارآموز پس از طي دوره با 

 .سرويس هاي متفاوت را روبان دوزي مي نمايد

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

  ندارد : ردمهارت هاي پيش نياز اين استاندا

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت   210    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    42     :               ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   168  :                 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

   : موزشيويژگيهاي نيروي آ
  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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   روبان دوز: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي تشخيص روبان هاي مورد مصرف در روبان دوزي   1
  توانايي ابزار شناسي   2
  توانايي آماده كردن كارگاه   3
  توانايي تشخيص و انتخاب پارچه مناسب جهت روبان دوزي   4
  ي از ساييدگي آن در حين انجام كار توانايي برش سر روبان و جلوگير  5
  توانايي دوخت با روبان   6
  توانايي گره زدن و سوزاندن مقاطع بريده شده   7
  توانايي حالت دادن، تاب دادن ، چين دادن، خرد دادن و بافتن روبانها   8
  توانايي ردكردن همزمان چند روبان از سوزن   9
  توانايي اجراي طرح انتخابي   10
  توانايي دوخت پيشرفته با روبان   11
  توانايي شستشو و اتوكاري روبان دوزي   12
  توانايي آهار دادن روبان دوزي   13
  توانايي لكه گيري روبان دوزي   14
  توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشتي  15
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  روبان دوز: ام شغلن                                                                    
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  11  8  3  توانايي تشخيص روبان هاي مورد مصرف در روبان دوزي  1

        آشنايي با شكل ظاهري روبان   1-1

        با نام تجاري روبان و نوع برچسبها آشنايي   2-1

        آشنايي با نمره روبان   3-1

حريـري، سـانتي، زردار، پارچـه اي،        (شناسايي اصول انتخاب انواع روبـان         4-1
  )ساده

      

  5  2  3  توانايي ابزار شناسي  2

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد مصرف در روبان دوزي  1-2

        )ستري، رفو، اليي، بارپيچيچنايل، تاپ( انواع سوزن -  

         انواع كارگاه -  

         جعبه زير كارگاه -  

        )ژالتين، نشاسته، سريش(آشنايي با مواد آهار دادن   2-2
        آشنايي با انواع اليي چسب  3-2
        آشنايي با كاغذ پوستي  4-2

        )دالبر، نوك كج(آشنايي با انواع قيچي مورد نياز   5-2

        يي با مهره و مرواريد هاآشنا  6-2

        آشنايي با طرحها   7-2

        شناسايي اصول استفاده مناسب از ابزار ها و وسايل كار   8-2

  6  3  3  توانايي آماده كردن كارگاه  3

        آشنايي با انواع كارگاههاي مورد مصرف  1-3

        آشنايي با كارگاه پالستيكي   2-3

        آشنايي با كارگاه چوبي   3-3
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  روبان دوز: ام شغل                                                                    ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول بار دادن كارگاههاي چوبي   4-3

        آشنايي با باز و بسته كردن كارگاه   5-3

        صول نصب پارچه روي كارگاه شناسايي ا  6-3

        آشنايي با نحوه باز كردن كار از كارگاه   7-3

        آشنايي با اصول شستشوي كارگاه   8-3

        آشنايي با اصول سالم نگاه داشتن كارگاه بعد از شستشو  9-3

  7  5  2 توانايي تشخيص و انتخاب پارچه مناسب جهت روبان دوزي  4

         مورد مصرف در روبان دوزي آشنايي با پارچه هاي  1-4
        ، مخمل ، حوله اي ، ارگانزا ، پاناما  كتان-  

        شناسايي اصول تشخيص پارچه مناسب كار از نظر بافت   2-4

        شناسايي پارچه هاي درشت بافت   3-4

        شناسايي پارچه هاي گوني بافت   4-4

ر حـين   توانايي برش سر روبان و جلوگيري از ساييدگي آن د           5
  انجام كار

1  7  8  

         برش دادن سر روبانها باآشنايي   1-5

        )برحسب اينچ(آشنايي با انتخاب طول مناسب روبان براي كار   2-5

        آشنايي با نحوه جلوگيري از ساييدگي روبان   3-5

        شناسايي اصول برش روبان بوسيله قيچي دالبر  4-5

        ساده شناسايي اصول برش بوسيله قيچي   5-5

  36  30  6  توانايي دوخت با روبان  6

        آشنايي با انواع دوختهاي مورد استفاده در روبان دوزي   1-6

        شناسايي اصول دوخت تلفيقي نخ و روبان   2-6
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  روبان دوز: ام شغل                                                                    ن
 رسي اهداف و ريزبرنامه د

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با دوخت چند گل برگ با روبان   3-6

        آشنايي با دوخت سايه روشن گل با روبان   4-6

        آشنايي با دوخت برجسته با روبان   5-6

        آشنايي با دوخت صاف با روبان   6-6

        عتآشنايي با دوخت انواع طرح با الهام از طبي  7-6

        آشنايي با دوخت انواع پرندگان و حيوانات   8-6

        آشنايي با دوخت انواع منظره   9-6

        آشنايي با انواع دوخت برگ با روبان   10-6

        آشنايي با انواع دوخت حاشيه طرح با روبان   11-6
شناسايي اصول استفاده از سوزن به صورت اهـرم و اسـتفاده از آن بـراي                  12-6

  ت دادن روبان در حين انجام كار حال
      

شناسايي اصول دوخت انواع گل،برگ، بـا دوخـت هـاي برجـسته ،سـايه                 13-6
  روشن، صاف با روبان 

      

شناسايي اصول دوخت چند نمونه گـل رومـي، زنگولـه، كامليـا، كوكـب،                 14-6
  ليمونيوم و ماهواره اي با روبان 

      

  10  8  2  ريده شدهتوانايي گره زدن و سوزاندن مقاطع ب  7

        آشنايي با گره زدن سر روبان   1-7

        شناسايي اصول نامريي كردن گره روبان   2-7

        شناسايي اصول گره زدن ظريف در زمان اضافه كردن روبان   3-7

        شناسايي اصول گره زدن روبان در ابتدا و انتهاي كار   4-7

        شناسايي اصول بند زدن سر روبان   5-7

         بند زدن سر روبانهاي اضافيشناسايي اصول  6-7

        شناسايي اصول سوزاندن سر روبان   7-7
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  روبان دوز: ام شغل                                                                    ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

، خرد دادن و  ، تاب دادن ، چين دادن توانايي حالت دادن  8
  بافتن روبانها

5  25  30  

        شناسايي اصول حالت دادن روبان   1-8

        شناسايي اصول سه بعدي كردن شكلهاي مورد نظر  2-8

        شناسايي اصول تاب دادن و رد كردن روبان از بين نخها   3-8

        آشنايي با چين دادن روبان به شكل گل   4-8

        ايي با خرد دادن روبان به شكل گل آشن  5-8

        آشنايي با بافتن به شكل حصيري  6-8

        آشنايي با بافتن روبان به شكل شطرنجي  7-8

        آشنايي با بافتن به شكلهاي هندسي   8-8

        شناسايي اصول بافتن روبان به شكل هاي مختلف   9-8

  20  17  3  توانايي ردكردن همزمان چند روبان از سوزن  9

        شناسايي اصول انتخاب طول و عرض مناسب روبان براي انجام كار   1-9
        شناسايي اصول رد كردن همزمان چند روبان از سوراخ سوزن   2-9

        شناسايي اصول رنگ بندي و تلفيق انواع روبانها   3-9

شناسايي اصول صفر كردن روبان در حين كار و ادامه كار توسط روبان   4-9
  به جاي روبان صفر شده ديگر 

      

  5  3  2  توانايي اجراي طرح انتخابي  10

        آشنايي با استفاده از طرحهاي گوناگون   1-10

        آشنايي با نحوه عالمت گذاشتن طرح به روي پارچه بدون كشيدن آن   2-10

       آشنايي با نحوه عالمت گذاشتن طرحها بوسيله نخ و سوزن به روي پارچه  3-10

        ناسايي اصول اجراي طرح انتخابي روبان دوزي ش  4-10
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  روبان دوز: ام شغل                                                                    ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  30  28  2  توانايي دوخت پيشرفته با روبان  11

        همخواني طرح با پارچه آشنايي با   1-11

        شناسايي اصول برش پارچه متناسب با طرح   2-11

        شناسايي اصول دوخت آستري براي كار   3-11

        شناسايي اصول دوخت قسمتي از يك روتختي با روبان   4-11

        شناسايي اصول دوخت بك روبالشتي با روبان   5-11

        سرويس سيسموني با روبان شناسايي اصول دوخت قسمتي از يك   6-11

        شناسايي اصول دوخت قسمتي از يك سرويس آشپزخانه با روبان   7-11

        شناسايي اصول دوخت يك جانماز با روبان   8-11

بـا انـواع شـكلها، گلهـا،        (شناسايي اصول دوخـت قـسمتي از يـك تـابلو              9-11
  )پرندگان، حيوانات، حشرات

      

        رويه آباژور با روبان شناسايي اصول دوخت  10-11
        شناسايي اصول دوخت رويه كيف بوسيله روبان  11-11

        شناسايي اصول روبان دوزي روي لباسها  12-11

        شناسايي اصول دوخت طرحهاي پيشرفته  13-11

  10  7  3  توانايي شستشو و اتوكاري روبان دوزي  12 

        آشنايي با مواد شوينده مناسب   1-12

        آشنايي با نحوه شستشوي كار   2-12

        آشنايي با نحوه خشك كردن كار   3-12

        آشنايي با اتو زدن   4-12

        آشنايي با اتو كردن كار به شكل ايستاده   5-12

        آشنايي با نحوه اتو كردن برگها   6-12

        آشنايي با نحوه اتو كردن گل برگها  7-12
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  روبان دوز: ام شغل                                         ن                           
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  15  12  3  توانايي آهار دادن روبان دوزي  13

        شناسايي اصول انتخاب مواد آهار كاري مناسب   1-13
        شناسايي اصول آهار دادن بافته ها   2-13
        شناسايي اصول تهيه محلول آهار   3-13
        شناسايي اصول آهار دادن با ژالتين   4-13

        شناسايي اصول آهار دادن با سريش  5-13

        شناسايي اصول آهار دادن با نشاسته   6-13

        شناسايي اصول چسباندن اليي چسب   7-13

        شناسايي اصول چسباندن زانفيكس   8-13
        يي اصول استفاده از ارگانزاشناسا  9-13
        شناسايي اصول استفاده از ابر  10-13

  10  8  2  توانايي لكه گيري روبان دوزي  14

        آشنايي با مواد لكه بر   1-14

        اشنايي با انواع لكه ها ومواد ايجاد كننده آنها   2-14

        شناسايي اصول لكه گيري   3-14
         از لكه گيري كار شناسايي اصول شستشو بعد  4-14

ــي و    15 ــشگيري از حــوادث و رعايــت نكــات ايمن ــايي پي توان
  بهداشتي

2  5  7  

        آشنايي با حوادث و علل بروز آنها   1-15

        آشنايي با كمكهاي اوليه و اصول انجام آن   2-15

        شناسايي اصول مهار كردن حريق و استفاده از كپسول آتش نشاني   3-15

         اصول رعايت نكات ايمني وبهداشتي در كارگاه شناسايي  4-15
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  روبان دوز :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  اتو   1
  معمولي -

    

  ميز اتو   2
   معمولي -

    

  چراغ   3
   گازي -

    

  وسايل كمك آموزشي  4
   سري كامل -

   

  فيلم هاي آموزشي   5
- CD -VCD  

   

  يه هاي اولكجعبه كم  6
  تجهيزات كامل -

   

  كپسول آتش نشاني   7
   كيلويي پودر خشك6 -

   

  )ايل ، تاپستري ، رفو ، اليي بارپيچي چن(انواع سوزن   8
   معمولي-

    

  سوزن ته گرد  9
   معمولي -

    

  انواع كارگاه   10
  در سايزها و شكلهاي مختلف -

    

  جعبه كارگاه   11
  معمولي -

    

  قيچي   12
  ) نوك تيز ، دالبر ، ساده ( -
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  روبان دوز :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  دم باريك  13
   معمولي-

    

  هويه  14
   معمولي -

    

  خط كش  15
   معمولي -

    

  مداد پاك كن  16
    معمولي -

    

  كاغذ الگو  17
   معمولي -

    

  طرح مورد نياز  18
   در شكل هاي مختلف -

    

  جعبه رنگ   19
   دوازده تايي -

    

  قلم مو  20
   در شماره هاي مختلف -

    

  سيم گل سازي  21
   معمولي -

    

  انواع روبان  22
  اي، ساده  سانتي،حريري،زردار،پارچه -

  
  

  انواع نخ قرقره  23
  رنگي -

  
  

  انواع نخ  24
  تزئيني -
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  ن دوزروبا :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  مواد آهار   25
 )سريش ، نشاسته ژالتين،( -

  
  

  اليي چسب  26
 زانفيكس -

  
  

  پارچه  27
،  گـوني بافـت    ، ،كريـستال  ترمـه  ، مخمـل  ، ساتن -

 آستري

  

  

  مواد شوينده   28
  معمولي-

  
  

  صابون خياطي   29
  و ملگچ -

  
  

  مهره هاي تزئيني   30
 مرواريد -

  
  

  انواع نوار تزئيني  31
 معمولي -

  
  

  ابر  32
  سانتي  1  -

  
  

  چسب   33
  مايع -

  
  

  ارگانزا  34
  تور -

  
  

  انواع مواد لكه بر  35
   معمولي-

  
  

 

  

 


