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  1سرمه دوز درجه : نام شغل 

   خالصه استاندارد 
  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
 را گذرانده باشد و از عهده طراحي نقشهاي اصيل 2 درجه يسرمه دوزست كه دوره كسي ا1سرمه دوز درجه 

 .برآيد و تسلط كامل به اجراء دوخت اين نقوش داشته باشد...)  اسليمي و شاه عباسي و ،ختايي(

   :  وروديويژگي هاي كارآموز
  راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
   روانيسالمت كامل جسمي و : توانايي جسميحداقل 

  . قبل از مهارت فوق الزامي است2گذراندن سرمه دوزي درجه  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :آموزشي  دوره طول
  ساعت    164         :  آموزش                   دوره طول

  ساعت      36        :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      128      :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت        _      :    كارآموزي در محيط كار  ـ زمان 
   ساعت        -      :                     پروژهاجراي ـ زمان 

         ساعت-   :         زمان سنجش مهارت            ـ

  :  روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %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

  رتبط سال سابقه كار م5فوق ديپلم طراحي و دوخت با  -                            
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  1سرمه دوز درجه : نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي تهيه پارچه در ابعاد مورد نظر  1
  توانايي تشخيص پارچه مناسب جهت دوخت  2
  توانايي آماده سازي پارچه مناسب جهت دوخت  3
  توانايي اليي زني پارچه ها در صورت لزوم  4
  راحي نقوش سنتي جهت كارتوانايي ط  5
  توانايي طرح اندازي دقيق با توجه به ابعاد پارچه  6
  اد و ابزار مناسبوتوانايي انتخاب م  7
  توانايي شناخت طرحهاي اسليمي و ترسيم آنها جهت دوخت  8
  توانايي شناخت طرحهاي ختايي و ترسيم آنها جهت دوخت  9
   جهت دوختتوانايي شناخت گلهاي شاه عباسي و اناري  10
  توانايي شناخت پيله كرم ابريشم و نحوه برش آنها جهت دوخت  11
  توانايي نحوه اتصال گلهاي پيله كرم ابريشم به پارچه در اشكال مختلف  12
  غره دوزي و چگونگي انتخاب طرح مناسبزتوانايي شناخت   13
  ر سانتي مت2 سانتي متر و 1توانايي شناخت انواع جلوه در حد فاصل   14
  توانايي شناخت طرح تلفيقي سرمه دوزي و زغره دوزي توأم  15
  توانايي شناخت و دوخت طرح تلفيقي پيله و سرمه توأم  16
   نفره و دوخت يك كدام از آنها2 نفره و 1توانايي آشنايي با ابعاد روتختي   17
  )ميهماني شب(توانايي آشنايي با ابعاد رولحافي و كيف هاي كوچك   18
  نايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشتيتوا  19
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  1سرمه دوز درجه : نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  7  5  2  توانايي تهيه پارچه در ابعاد مورد نظر   1

        اد آنآشنايي با پارچه جنس آن و چگونگي طرح اندازي و برش ابع  1-1

        شناسايي اصول برش دقيق پارچه با توجه به اضافه درز و آستركشي آن  2-1

سرويس پذيرايي، سـرويس عـروس، سـرويس        (آشنايي با موضوع دوخت       3-1
  ...)اتاق خواب، رانل، سجاده، جانماز، رولحافي، كيف و 

      

جـه بـه    آشنايي به تخمين ميزان آستري، يراق يا نوارهـاي تزيينـي بـا تو               4-1
  موضوع دوخت 

      

سـاتن و   (آشنايي با تخمين پارچه مورد نياز در صورت تركيـب دو پارچـه                5-1
  )ترمه يا مخمل و ترمه و يا مخمل، ترمه و ساتن

      

        شناسايي اصول تهيه پارچه در ابعاد مورد نظر   6-1

  4  1  3  توانايي تشخيص پارچه هاي مناسب جهت دوخت   2

مخمل، ترمـه، مخمـل جيـر،       ( هاي مناسب جهت دوخت      آشنايي با پارچه    1-2
  )تور ارگانزا

      

        آشنايي با پارچه مخمل، ابريشمي، نخي و مخمل جير و تفاوت آنها  2-2

        كريستال و ژرژت) شيشه اي(آشنايي با پارچه ارگانزا   3-2

        آشنايي با پارچه گيپور  4-2

        كار روي آنو نحوه ) ترمه(آشنايي با پارچه زري دار   5-2

        آشنايي با پارچه ترمه مثقالي و ترمه هاي دستبافت  6-2

        شناسايي اصول تشخيص پارچه هاي مناسب جهت دوخت   7-2

  7  5  2  توانايي آماده سازي پارچه مناسب جهت دوخت   3

)  ارگـانزا  – مخمـل    –ترمه  (آشنايي با آماده سازي پارچه ها جهت دوخت           1-3
  برش سردوزي

      

  

 



 4

        شناسايي اصول اليي زدن با استفاده از اليي چسبان   2-3

  1سرمه دوز درجه : نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول اليي زدن با استفاده از نشاسته و سريش و نشاسته  3-3

         طرح اندازيشناسايي اصول كادر كشي و آماده سازي جهت  4-3

شناسايي اصول طرح اندازي به روي پارچه مخمل به شيوه سنتي با توجه               5-3
  به ابعاد طرح 

      

        شناسايي اصول آماده سازي پارچه مناسب جهت دوخت  6-3

  7  5  2  توانايي اليي زني پارچه ها در صورت لزوم   4

        آشنايي با ابعاد پارچه   1-4

        سريش يا لعاب نشاسته به ميزان كافيشناسايي اصول تهيه   2-4

        آشنايي با استفاده از متقال و توجه به آبرفت آن قبل از اتصال به پارچه  3-4

شناسايي اصول به كارگاه كشيدن پارچه در صورت اليـي زدن بـه شـيوه                 4-4
  سنتي

      

آشنايي با تشخيص عدم استفاده از اليي چسبان يـا سـريش در برخـي از                  5-4
  ه هاپارچ

      

آشنايي با در نظر گرفتن شيوه هاي خاص اليـي زدن بـه شـيوه سـنتي و           6-4
 عدم چروك آن پس از خشك شدن 

      

       شناسايي اصول اليي زدن پارچه   7-4

  8  6  2  توانايي طراحي نقوش سنتي جهت كار   5

        شناسايي اصول طراحي نقوش سنتي گل و برگ  1-5

        ي ختايي به صورت حاشيهشناسايي اصول طراحي گلها  2-5

       شناسايي اصول طراحي گلهاي شاه عباسي و اناري  3-5

       شناسايي اصول طراحي اسليمي  4-5

       شناسايي اصول طراحي انواع بته و جقه و شناخت آنها   5-5
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       آشنايي با نقوش به صورت لچك ترنجي، سرترنجي و شمسه  6-5

  1سرمه دوز درجه : نام شغل 

 ف و ريز برنامه درسي اهدا

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

همـراه گـل و بـرگ اسـليمي و          ) سـيمرغ (شناسايي اصول طراحي پرنـده        7-5
 ختايي

      

       شناسايي اصول طراحي نقوش سنتي جهت كار   8-5

  6  6  -  توانايي طرح اندازي دقيق با توجه به ابعاد پارچه   6

        ال طرح به شيوه سنتي با پودر تالك يا ذغال  شناسايي اصول انتق  1-6

        شناسايي اصول انتقال طرح با كاربن در برخي از پارچه ها  2-6

       شناسايي اصول انتقال طرح به صورت مستقيم روي پارچه با مهر  3-6

شناسايي اصول انتقال طرح به صورت مـستقيم بـا قلـم در صـورتي كـه                   4-6
  اشدپارچه ارگانزا يا تور ب

      

شناسايي اصول انتقال طرح با كاربن به پشت كار و انجام زيركش كـار در              5-6
  ترمه يا مخمل

      

        شناسايي اصول طرح اندازي دقيق روي پارچه   6-6

  4  2  2  توانايي انتخاب مواد و ابزار مناسب   7

        آشنايي با استفاده از سرمه هاي ظريف و سوزن و نخ مناسب آنها   1-7

       تشخيص استفاده از سرمه هاي صاف، تراش يا زيرخاكي  آشنايي با  2-7

        آشنايي با استفاده از منجوق هاي بسيار ريز هماهنگ با سرمه  3-7

        آشنايي با استفاده از نخهاي بسيار ظريف هماهنگ با سرمه و سوزن  4-7

       آشنايي با استفاده از سوزن هاي منجوق دوزي ظريف و بلند  5-7

آشنايي با استفاده از كارگاههاي بزرگ جهت انجـام كـار در ابعـاد بـزرگ                  6-7
)2×5/1) ( 3 ×5/2( 
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       شناسايي اصول انتخاب مواد و ابزار مناسب  7-7

  1سرمه دوز درجه : نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  10  8  2 مي و ترسيم آنها جهت دوخت توانايي طراحي طرحهاي اسلي  8

        آشنايي با طرحهاي اسليمي  1-8

       شناسايي اصول طرحهاي اسليمي در گوشه ها با استفاده از قرينه سازي  2-8

        شناسايي اصول دوخت طرحها با استفاده از مواد مناسب  3-8

و ) نقره اي طاليي و   (آشنايي با نشان دادن طرح با استفاده از مواد محدود             4-8
 )صاف،  تراش و زيرخاكي(

      

        شناسايي اصول دوخت يك طرح اسليمي به صورت تمريني  5-8

        شناسايي اصول ترسيم طرحهاي اسليمي و دوخت آن  6-8

  12  10  2  توانايي طراحي طرحهاي ختايي و ترسيم آنها جهت دوخت    9

        شناسايي اصول دوخت طرحهاي ختايي با تفكيك اجزا از يكديگر  1-9

        آشنايي با چگونگي استفاده از بلرسان ساده و پيچ  2-9

        آشنايي با تحليل اجزاء طرح و استفاده از  زرك دوزي در صورت لزوم   3-9

        شناسايي اصول دوخت يك پرنده به همراه گل و برگ ختايي  4-9

         چگونگي استفاده از بلرسان در قسمتهايي در بدن پرندهآشنايي با  5-9

شناسايي اصول دوخت يك حاشيه كوچك با استفاده از طرحهـاي گـل و                6-9
  برگ ختايي

      

        شناسايي اصول ترسيم طرحهاي ختايي و دوخت آن  7-9

توانايي طراحي گلهاي شاه عباسي و انـاري و ترسـيم آنهـا               10
  جهت دوخت 

4  10  14  

        آشنايي با اندازه گل با توجه به سطح پارچه  1-10

        آشنايي با استفاده از مواد محدود براي دوخت يك گل شاه عباسي  2-10

  

 



 7

آشنايي با استفاده از حاشيه هاي مناسب و هماهنگ جهـت قـرار گـرفتن                 3-10
  گل شاه عباسي در گوشه كادر

      

  1سرمه دوز درجه : نام شغل 

  درسي اهداف و ريز برنامه

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

آشنايي با استفاده بجا از سـنگ هـاي تزيينـي، منجـوق و مرواريـد روي                   4-10
  گلهاي شاه عباسي

      

آشنايي با بكارگيري مواد مناسب جهـت تفكيـك اجـراء طـرح گـل شـاه                   5-10
  عباسي

      

        وشناسايي اصول دوخت يك گل شاه عباسي به صورت تابل  6-10

        شناسايي اصول ترسيم گل هاي شاه عباسي و اناري  7-10

توانايي شناخت پيله كرم ابريشم و نحوه برش آنهـا جهـت              11
  دوخت 

2  6  8  

        آشنايي با پيله مرغوب جهت برش گل و برگ  1-11

        آشنايي با استفاده از قيچي مناسب جهت برش پيله ها  2-11

       ترن شناسايي اصول برش گل نس  3-11

       شناسايي اصول برش گل مينا   4-11

       شناسايي اصول برش گل كوكب   5-11

        شناسايي اصول برش گل شكوفه  6-11

      شناسايي اصول برش گل اختر   7-11

       شناسايي اصول برش پروانه   8-11

       شناسايي اصول برش پرنده   9-11

       شناسايي اصول برش انگور 10-11
        ناسايي اصول برش برگ رزش 11-11

        شناسايي اصول برش برگهاي ريز جوانه  12-11
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       شناسايي اصول برش برگ كنگره  13-11

         قسمتي 4شناسايي اصول برش گلهاي بزرگ  14-11

  1سرمه دوز درجه : نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

شنايي با آماده سازي اجزاء برش خورده از پيله كرم ابريشم جهت اتـصال    آ 15-11
  به پارچه 

      

        شناسايي اصول برش كرم ابريشم جهت دوخت  14-11

توانايي نحوه اتصال گلهاي پيله كرم ابريـشم بـه پارچـه در               12
  اشكال مختلف

-  7  7  

        البتون يا سرمه شناسايي اصول اتصال گلهاي شكوفه با استفاده از نخ گ  1-12

        شناسايي اصول اتصال گل نسترن با استفاده از بلرسان و سرمه  2-12

        شناسايي اصول اتصال گل كوكب با استفاده از نخ گالبتون   3-12

شناسايي اصول اتصال پروانه با استفاده از بلرسان، نخ گالبتون و سرمه يا               4-12
  پولك

      

        نده با استفاده از نخ نامرئي يا بلرسان شناسايي اصول اتصال پر  5-12

        شناسايي اصول اتصال انگور با استفاده از نخ نامرئي يا بلرسان  6-12

        شناسايي اصول دوخت يك تابلو پيله دوزي در ابعاد دلخواه   7-12

        شناسايي اصول نحوه اتصال گلهاي پيله كرم ابريشم به پارچه   8-12

  12  10  2  وزي و چگونگي انتخاب طرح مناسبتوانايي زغره د  13

        آشنايي با وسايل و ابزار مورد نياز در زغره دوزي  1-13

 و سـرمه  3شناسايي اصول دوخت زغره با پولك و سرمه و مرواريد شماره    2-13
  صاف و تراش

      

 سـانتي  1 نمونـه جلـوه در فاصـله هـاي          9شناسايي اصول دوخت حداقل       3-13
  متري سانتي 2متري و 
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        شناسايي اصول دوخت يك حاشيه به وسيله زغره دوزي  4-13

        و چگونگي انتخاب طرح مناسب شناسايي اصول زغره دوزي  5-13

  1سرمه دوز درجه : نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  8  8  -  سانتي متر2ر و  سانتي مت1توانايي جلوه دوزي در حد فاصل   14

 1شناسايي اصول دوخت زغره با جلـوه حلقـوي در حـد فاصـل كمتـر از                    1-14
  سانتي متر

      

 1شناسايي اصول دوخت جلوه حلقوي و پيچ يـك طرفـه در حـد فاصـل                   2-14
  سانتي متر

      

         سانتي متري2شناسايي اصول دوخت جلوه داربستي در حد فاصل   3-14

         سانتي متري1دوخت جلوه مارپيچ در حد فاصل شناسايي اصول   4-14

         سانتي متري2شناسايي اصول دوخت جلوه زيگزاگ در حد فاصل   5-14

         سانتي متري2شناسايي اصول دوخت جلوه حصيري در حد فاصل   6-14

        شناسايي اصول دوخت جلوه داربستي با استفاده از پولك به صورت بست  7-14

        ول دوخت جلوه به صورت ساقه دوزيشناسايي اص  8-14

        شناسايي اصول دوخت جلوه در گل و برگ  9-14

        شناسايي اصول جلوه دوزي  10-14

  10  8  2  توانايي اجراي طرح تلفيقي سرمه دوزي و زغره دوزي توأم  15

        آشنايي با طرح مناسب جهت اجراء و تلفيق سرمه و زغره   1-15

        خت تلفيقي سرمه و زغرهشناسايي اصول دو  2-15

        شناسايي اصول دوخت تلفيقي سرمه، زغره و پيله دوزي  3-15

        شناسايي اصول طرح تلفيقي سرمه دوزي و زغره دوزي   4-15

  7  6  1  توانايي  دوخت طرح تلفيقي پيله و سرمه توأم  16
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        آشنايي با طرح مناسب براي پيله دوزي و سرمه دوزي  1-16

        ايي اصول دوخت تلفيقي سرمه و پيلهشناس  2-16

  1سرمه دوز درجه : نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 نفـره و دوخـت      2 نفـره و     1توانايي تشخيص ابعاد روتختي       17
  يك كدام از آنها 

3  20  23  

         نفره 1آشنايي با جدول ابعاد پارچه جهت برش روتختي   1-17

         نفره2آشنايي با جدول ابعاد پارچه جهت برش روتختي   2-17

        شناسايي اصول اليي زدن و ميزان اضافه پارچه جهت اليي زدن  3-17

        شناسايي اصول برش آستري براي روتختيها  4-17

        شناسايي اصول آستركشي روتختي  5-17

تن و يـا هـر دو و ميـزان چـين             سا –شناسايي اصول حاشيه دوزي با تور         6-17
  دادن آن

      

         نفره2نفره و 1آشنايي با مدلهاي مختلف روتختي   7-17
آشنايي با طراحي و برآورد ميزان پارچه جهت دوخت يك سـرويس اتـاق                8-17

  خواب
      

شناسايي اصول طرحهاي مناسب جهت دوخـت سـرمه و زغـره بـه روي                 9-17
  روتختي

      

        شخيص ابعاد روتختيشناسايي اصول ت 10-17

توانــايي تــشخيص ابعــاد رو لحــافي و كيــف هــاي كوچــك   18
  )ميهماني شب(

2  3  5  

        نفره2نفره و 1آشنايي با ابعاد رولحافي   1-18

        شناسايي اصول انتخاب پارچه مناسب جهت رويه لحاف  2-18

        آشنايي با ابعاد مختلف كيف هاي ميهماني شب  3-18

        ول دوخت كيف اليي زدن و آستركشي آنشناسايي اص  4-18
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        آشنايي با طرح مناسب جهت دوخت كيفهاي كوچك  5-18
        آشنايي با ميزان فاصله طرح تزئيني با لبه پارچه جهت دوخت درز  6-18
        شناسايي اصول دوخت رولحافي و كيف هاي كوچك   7-18

  1سرمه دوز درجه : نام شغل 

 ي اهداف و ريز برنامه درس

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

ــي و    19 ــشگيري از حــوادث و رعايــت نكــات ايمن ــايي پي توان

  بهداشتي

1  2  3  

        آشنايي با حوادث احتمالي در كارگاه  1-19

        آشنايي با اطفاء حريق و اصول آتش نشاني  2-19

        آشنايي با رعايت نكات ايمني و بهداشتي در كارگاه  3-19

آشنايي با انجام نرمش و حركات مـوزون بـه هنگـام خـستگي عـضالني                  4-19
   كتف و كمر–گردن 

      

        آشنايي با رعايت نكات بهداشتي در هنگام خستگي چشم  5-19

        شناسايي اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشتي  6-19
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  1سرمه دوز درجه : نام شغل 

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

 1  خودكار يا مداد يا خودكار ژله اي  

 2  كاغذ طراحي  

 3  كاربن  

 4  طرح مورد نظر  

 5  سنجاق ته گرد  

 6  قيچي مخصوص برش پارچه  

 7  قيچي مخصوص برش نخ و پيله كرم ابريشم  

 8  انقيط  

 9  خط كش  

 10  سانتي متر  

 11  صابون خياطي  

 12  جعبه كمكهاي اوليه  

 13  كپسول آتش نشاني  

  14  جزوه و كتاب يا وسايل كمك آموزشي  

  15   يا مخمل جير– مخمل –پارچه ترمه   

  16  اليي چسب  

  17  )و نقره اي از هركدام طاليي(سرمه تراش   

  18  ) اي از هركدامو نقره طاليي(سرمه صاف   

  19  منجوق عروس  

  20  نخ كوك  

  21  نخ پوليستر  

  22  10نخ شماره   
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  23  پيله كرم ابريشم   

  
  


