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  سرمه 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
خط ‘ كادر كشي و طرح اندازي به روي پارچه‘ ه آماده سازي زمينه كار است كه از عهديسرمه دوز كس

پرنده و حبه هاي انگور وانواع طرح  و ‘غنچه و انواع دوختهاي تزئيني‘پرچم‘گلها‘دوخت انواع برگها‘دوزي
 .نقشه هاي سنتي با انواع سرمه برآمده و همچنين از حوادث احتمالي در كارگاه پيشگيري نمايد

  : ورودي كارآموزويژگي هاي 
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه: توانايي جسميحداقل 

   ندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
    : موزشيآ دوره طول
  ساعت    144     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      26    :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     118  :                 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(جش نظريسن 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 مرتبط5م طراحي و دوخت با  فوق ديپل-                                  
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  سرمه دوز: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي آماده سازي زمينه كار  1
  توانايي كادر كشي و طرح اندازي به روي پارچه  2
  توانايي رعايت نكات بهداشتي در حين كار  3
  توانايي خط دوزي  4
  خت انواع برگهاتوانايي دو  5
  توانايي دوخت انواع گلها  6
  توانايي دوخت انواع پرچم  7
  توانايي دوخت انواع غنچه  8
  توانايي انجام انواع دوختهاي تزئيني  9
  توانايي دوخت انواع پرنده  10
  توانايي دوخت حبه هاي انگور  11
  توانايي اطو كشي و نگهداري از سرمه دوزها  12
  ي از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشتتوانايي پيشگير  13
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  سرمه دوز:  ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  13  8  5  توانايي آماده سازي زمينه كار  1
        آشنايي با تاريخچه سرمه دوزي و نقش و كاربرد ان  1-1
         و نقوش مورد استفاده در سوزن دوزيهاآشنايي با طرحها  2-1

        آشنايي با انواع پارچه زمينه  3-1
        مخمل -  

        ترمه -  

        آشنايي با ابزار و مواد مورد نياز در سرمه دوزي  4-1

شناسايي اصول آماده كردن نـشاسته و سـريش و زدن بـه پـشت پارچـه                   5-1
  اصلي

      

        ينهوكشي پارچه زمتشناسايي اصول ا  6-1

        شناسايي اصول به كارگاه كشيدن پارچه ها  7-1

        شناسايي اصول پياده كردن طرح  8-1

 ،  جانمازهـا  ،   شناسايي اصل طرح اندازي و كادر كـشي پـشت بقچـه هـا               9-1
  جلد قرآن ‘ پرده ‘ روميزي ‘ سجاده

      

        شناسايي اصول دوخت جلد قرآن  10-1

        كار در پارچه هاي مخمل و ترمهشناسايي اصول دوخت زير كش   11-1

  9  6  3  كشي و طرح اندازي به روي پارچهتوانايي كادر  2

        آشنايي با كادر كشي و مفهوم آن در ابعاد بزرگ و كوچك  1-2

        شناسايي اصول كادر كشي در پارچه هاي با حاشيه باريك و پهن  2-2
        شناسايي اصول طرح اندازي در گوشه كادر  3-2
        آشنايي با روشهاي طرح اندازي روي پارچه هاي مختلف  4-2

        طرح اندازي توسط ميز نور -  
طرح اندازي به شيوه رولت كشيدن خطوط طـرح و اسـتفاده از محلـول      -  

  نفت و مل يا نفت و نيل
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  سرمه دوز: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        استفاده از پودر تالك يا پودر زغال -  
        استفاده از كاربن -  

        شناسايي اصول طرح اندازي روي پارچه هاي مختلف  5-2

        آشنايي با انواع طرحهاي مورد استفاده در سرمه دوزي  6-2
شـاه  ،  گلهـاي ختـايي   ،  گـل و مـرغ    ،  بتـه جقـه اي    (انواع نقوش سـنتي    -  

  )پر4گلهاي ، طرح هاي اسليمي، رگشاخ و ب، پرنده، اناري،عباسي
      

        شناسايي اصول انتخاب طرح با توجه به جنس پارچه زمينه و كاربرد آن  7-2

  2  1  1  توانايي رعايت كردن نكات بهداشتي در حين كار  3

        آشنايي با نكات بهداشت فردي  1-3

        طرز صحيح نشستن -  

        ) چشمانجام ورزش ماهيچه هاي(رعايت بهداشت چشم -  

        پيشگيري از خستگي مهره هاي گردن و عضالت كتف و پشت -  

        آشنايي با نكات بهداشت محيط  2-3

        هواي سالم‘ انتخاب محل مناسب با توجه به نور محيط -  

شناسايي اصول رعايت كردن نكات بهداشت فـردي و محيطـي در حـين                3-3
  كار

      

  12  10  2  توانايي خط دوزي  4

نقـده   ‘جلوه دوزي ‘زغره ‘ترمه‘ و انواع آن  ) سرمه( شنايي با مفاهيم مليله   آ  1-4
  )گالبتون و گالبتون دوزي ‘و نقده دوزي

      

        انواع و كاربرد آن‘آشنايي با خط دوزيها  2-4
        خط دوزي با بلرسان -  
        خط دوزي با تراش -  

        فاساقه دوزي باسرمه تراش يا ص -  
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  وزسرمه د:  ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        )محرر دوزي( ساقه دوزي ظريف و پهن -  
        دوزي مسطح و برجسته دوزي دالبر -  
        ) كتيبه دوزي و كمند دوزي( دوزي زنار -  

        خط دوزي حلقوي -  
        شناسايي اصول خط دوزي با بلرسان  3-4

        يي اصول خط دوزي با تراششناسا  4-4

        شناسايي اصول ساقه دوزي با سرمه تراش يا صاف  5-4

        )محرر دوزي(شناسايي اصول ساقه دوزي ظريف و پهن  6-4

        شناسايي اصول دالبردوزي مسطح و برجسته  7-4

        )زنار دوزي( ساقه دوزي پهن يا برجسته شناسايي اصول  8-4

        زي حلقويشناسايي اصول خط دو  9-4

        پرده‘ روميزي‘بقچه‘شناسايي اصول دوخت حاشيه جانماز  10-4

  22  20  2  توانايي دوخت انواع برگها  5

        آشنايي با انواع دوخت برگ جوانه  1-5

        با بلرسان -  

        با سرمه تراش -  

        با سرمه صاف -  
        شناسايي اصول دوخت انواع برگ جوانه  2-5
        )دور دوزي( اصول دوخت برگهاي بزرگشناسايي   3-5

        شناسايي اصول دوردوزي يا محرر دوزي با سرمه صاف يا تراش  4-5
        شناسايي اصول دور دوزي برگ به روش ساقه دوزي پهن  5-5

        شناسايي اصول دوردوزي برگ كنگره اي  6-5
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  سرمه دوز: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 ن آموزشزما
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول دوخت برگ يكطرفه به دو شيوه  7-5
        شناسايي اصول دوخت برگ دو طرفه  8-5
        شناسايي اصول دوخت برگ كنگره اي يك طرفه  9-5

        شناسايي اصول دوخت برگهاي الله  10-5
        )پنجه اي‘شناسايي اصول دوخت برگ مو  11-5

        ول دوخت برگ نيلوفرشناسايي اص  12-5

  34  32  2  واع گلهانتوانايي دوخت ا  6

        ها و كاربرد هر كدام آشنايي با انواع گل  1-6

        شناسايي اصول دوخت گل عروس با سرمه صاف  2-6

        هاي شكوفه شناسايي اصول دوخت گل  3-6

        به صورت مسطح و برجسته -  

        )با سرمه صاف يا تراش( به صورت افقي -  

        )با سرمه صاف يا تراش( به صورت عمودي -  

        با مرواريد يا منجوق -  

        )با سرمه تراش( به صورت حلقوي -  

        شناسايي اصول دوخت گل داودي  4-6

        شناسايي اصول دوخت گل اختر  5-6
        شناسايي اصول دوخت گل كوكب  6-6
        شناسايي اصول دوخت گل مينا  7-6

        ايي اصول دوخت گل آفتابگردانشناس  8-6
        شناسايي اصول دوخت گل رز  9-6

        شناسايي اصول دوخت گل نسترن  10-6

        شناسايي اصول دوخت گل الله  11-6

        )فرفره اي(شناسايي اصول دوخت گلهاي پنج پر  12-6
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  سرمه دوز: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي رينظ

        شناسايي اصول دوخت گل صد برگ  13-6
        شناسايي اصول دوخت گلهاي بزرگ يكطرفه  14-6
        شناسايي اصول دوخت گل ميخك  15-6

  17  15  2  توانايي دوخت انواع پرچم  7
        انواع و كاربرد آنها ‘آشنايي با دوخت پرچم  1-7

        به وسيله مرواريد و سرمه صاف -  

        سيله گندمي و سرمه صاف و تراشبه و -  

         و نگين تزئيني و سرمه صاف6به وسيله مرواريد شماره  -  

        )با بلرسان( هاي بزرگ و سطح مركزي كوچك  براي گل -  

        با تراش به صورت فشرده -  

        شناسايي اصول دوخت پرچم ها  2-7

        ا و برگها و پرچمهاشناسايي اصول انجام يك كار تكميلي از انواع گله  3-7

  6  5  1  توانايي دوخت انواع غنچه  8

        انواع و كاربرد آنها، آشنايي با غنچه  1-8

        شناسايي اصول دوخت غنچه گل رز  2-8

        شناسايي اصول دوخت غنچه گل نيلوفر  3-8

         غنچه گل پنبهدوختاصول شناسايي   4-8

  6  4  2  توانايي دوخت انواع دوختهاي تزئيني  9
        آشنايي با دوختهاي تزئيني و مفهوم آن  1-9

        شناسايي اصول گندمي دوزي  2-9
        شناسايي اصول تگرگ دوز  3-9

        شناسايي اصول دوخت برگهاي تزئيني  4-9

        شناسايي اصول دوخت گلهاي نگيني  5-9

        شناسايي اصول دوخت گلهاي قاصدك  6-9
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  سرمه دوز: ام شغلن
 برنامه درسي اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول دوخت گل چتري  7-9
  6  5  1  توانايي دوخت انواع پرنده  10

        آشنايي با قسمتهاي مختلف پرنده و دوخت هر قسمت  1-10

        پر پرنده -  
        پا و نوك پرنده -  

        بدن پرنده -  

        چشم پرنده -  

        رندهتاج پ -  

        شناسايي اصول دوخت پر پرنده  2-10

        شناسايي اصول دوخت پا و نوك پرنده  3-10

        شناسايي اصول دوخت بدن پرنده  4-10

        شناسايي اصول دوخت چشم پرنده  5-10

        شناسايي اصول دوخت تاج پرنده  6-10

        شناسايي اصول دوخت يك پرنده به طور كامل  7-10

  6  5  1   دوخت حبه هاي انگورتوانايي  11

        آشنايي با دوخت انگور بر حسب بزرگي و كوچكي حبه هاي آن  1-11

        شناسايي اصول دوخت انگور  2-11
        به صورت مسطح -  
        به صورت برجسته -  

        به صورت برجسته آويزان -  

  5  3  2  توانايي اتوكشي و نگهداري از سرمه دوزها  12

         شيوه اتوكشي پارچه هاي مختلفآشنايي با  1-12

ــي و      2-12 ــات ايمن ــت نك ــا رعاي ــرمه دوزي ب ــشي س ــول اتوك ــايي اص شناس
  دستورالعملهاي مربوطه
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  سرمه دوز: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        هاي مخمل اتوكشي سرمه دوزي -  
        رمههاي ت  دوزياتوكشي سرمه -  

        شناسايي اصول رعايت موارد بهداشتي در شستشو  3-12

        هاي غير قابل شستشو شناسايي اصول گردگيري سوزن دوزي  4-12
        ها شناسايي اصول لكه زدايي سرمه دوزي  5-12

        لكه زدايي حاصل از ماندن در صندوق -  

        لكه حاصل از شمع -  

        كه خودكار و جوهر ل-  

        ها شناسايي اصول محافظت از سرمه دوزي  6-12

ــي و    13 ــشگيري از حــوادث و رعايــت نكــات ايمن ــايي پي توان
  بهداشتي

2  4  6  

        آشنايي با حوادث احتمالي در كارگاه و راه هاي پيشگيري از آن  1-13

        آشنايي باكمك هاي اوليه و اصول انجام آن  2-13

         انجام آنآشنايي با وسايل اطفاءحريق و اصول  3-13

        پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشتيشناسايي اصول   4-13

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 10

  سرمه دوز: نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      )مخمل و ترمه( پارچه زمينه  1
      انواع قيچي  2
      )گرد و چهارگوش( رگاهانواع كا  3
      انواع سرمه   4
      سرمه صاف طاليي و نقره اي  5
      سرمه تراش طاليي و نقره اي  6
      بلرسان  7
      مرواريد در شماره هاي مختلف  8
      نخ كوك  9
      نخ پلي استر  10
      متقال  11
      نخ نامرئي  12
      كاربن در رنگهاي مختلف  13
      نشاسته  14
      طيسوزن خيا  15
      سوزن منجوق دوزي  16
      )متقال يا چلوار(پارچه براي اليي  17
      اليي چسبي  18
      خط كش يا سانتي متر  19
      رولت  20
      پودر تالك  21
      پودر زغال  22
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  سرمه دوز: نام شغل 

    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  ارهشم  تعداد   مشخصات فني  رديف
      )الجورد(نيل  23
      مل  24
      نفت  25
      پنبه  26
      طرح مورد نظر  27
      آبي ‘ قرمز ‘ سفيد ‘كاربن زرد  28
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