
 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالي
 

 آموزشمعاونت 
 دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 
 

 آموزش شغل استاندارد 
 
 
 

 

  سنتي سرمه دوز

 

  

 

  گروه شغلي

      ( يسنت ) دوخت هایيع دستيصنا
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  دفتر طرح و برنامه های درسي : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب 
 8111-11-121-1كد ملي شناسايي آموزش شغل:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسي

 پالك ، ای كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادی    –تهران 
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 66964411 – 4تلفن                                                     66444118دورنگار       

 Daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونيكي : 

 

 صنايع دستي ) دوخت های سنتي (اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزی درسي رشته 

 عيری: مدرس دوخت های سنتيصديقه م-

 فاطمه يعقوبي: مدرس دوخت های سنتي - 

 صنم ايوزيان: كارشناس ارشد صنايع دستي-

 هنرمند دوخت های سنتي فرحناز ممتاز جهرمي -

 فرحناز كاوياني هنرمند دوخت های سنتي -

 افسر يوسف زاده مقدم هنرمند دوخت های سنتي  -

 

 

 

 

كليه حقوق مادی و معنوی اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه ای   

 فاده مادی و معنوی از آن موجب پيگرد قانوني است .كشور بوده و هرگونه سوء است
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 تهيه كنندگان استاندارد شغل 

 نام و نام خانوادگي رديف
آخرين مدرك 

 تحصيلي 

رشته 

 تحصيلي
 شغل و سمت 

سابقه كار 

 مرتبط
 ايميل تلفن و، درس  آ

 ين کاردانينسر 1
 ياصفهان

 آموزشگاه ير موسس ومربيمد اقتصاد پلميد
 يانجمن صنف هیئت مديرهعضو-

 استان اصفهان
 ان برتریداور مسابقات مرب-

 78رنمونه ساليمد-

 0511-6260562تلفن ثابت : سال11

 :ايمیل 02156666661تلفن همراه :
info@kardani-homa.com 

  1پالک -يخشوع يکو-حمدآبادا-آدرس:خ

 محبوبه 6
 يريپورقد

 يتیعلوم ترب سانسیل
ت يري)مد

وبرنامه 
 (يزير

 وموسس آموزشگاه ير مربيمد-
 موزش وپرورشدر آ يمرب-

 0511-5566720تلفن ثابت : سال 8

 02156626162تلفن همراه : 
بن بستت  18کوچه-يدان غربیشه-خ:آدرس
 21سرخ پالک  گل

m-porghadiri@yahoo.com 

 مدير مربي وموسس آموزشگاه- اقتصاد ديپلم ناهید معقولي 5
 مربي مراکز فني وحرفه اي-

 

 0511-6616180تلفن ثابت : سال 2

 02156107215تلفن همراه:
  salehat110@yahooايمیل:

کوچه شهید ناصرخزاعي -آدرس :خوراسگان
  62پالک
 

 
 

طراحي  فوق ديپلم مريم يزدخواستي 1
 دوخت

 مربي :-
 ايع دستيصن

 0511-6665082تلفن ثابت : سال 10

  02157267828تلفن همراه :
کوچتته شتتهید قاستتم  -آدرس :خ بزرگمهتتر
  102حمیدي پالک

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

طراحي  ديپلم آذردخت صالحي
 دوخت

مربي موسس ومدير مجتمع -
 آموزشي

استاد درسطح ارتقاء مهارت -
 دبیران آموزش وپرورش

مربي آموزش فني وحرفه اي -
 هزيستيوب

داورمسابقات ملي مهارت -
 وجشنواره ها

 

 0511-8861077تلفن ثابت: سال 56
 02151115121تلفن همراه:

-کوچتته-فلکتته ارتتت  -آدرس:اصتتفهان
 12شهیدجمشید کريمي پالک

 ايمیل:

 مربي: علوم قرآني فوق ديپلم زينت يزدخواستي 2
 صنايع دستي-
 آموزش وپرورش-
 هالل احمر-
 شهرداري-
 هداور جشنوار-

 

 0511-6687672تلفن ثابت   سال 66

 02158272007تلفن همراه : 
فرستتان شتتمالي  -خ -عستتگريه-آدرس:خ

  102کوچه شهداي اسالم پالک
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 سال65 ريیس گروه صنايع دستي و هنر  شیمي لیسانس صديقه رضاخواه

 22622200تلفن ثابت : 

 تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس :
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 نام شغل: 

 سنتي  سرمه دوز

 :شغلشرح 

شغلي است در گروه صنايع دستي دوخت های سنتي و شامل شايستگي های انجام مقدمات و فنون سنتي  رمه دوزس

نمودن دوخت های تركيب  دوخت انواع برگ و گلبرگ زيركشي و ساقه دوزی آماده سازی پارچه سوزن دوزی ها 

بلرسان و مهره تزييني  دوخت پيله  دوخت منجوق مرواريدی  اجرای توپر دوزی در سطوح طرح تزييني با سرمه

 ارچه های سرمه دوزی شده مي باشد و با توليد كنندكان البسه و ملزومات نوعروسان پگندمي و نگه داری سرمه از 

فيس و كارگاه های توليد سرمه و پارچه ترمه و نمايشگاه های صنايع تزيين و روكش اماكن متبركه و تابلوهای ن

 دستي در ارتباط مي باشند .

 :  ورودیويژگي های كارآموز 

   راهنماييپايان دوره ميزان تحصيالت :حداقل 

 جسمي و ذهنيكامل سالمت  توانايي جسمي :حداقل 

 نداردمهارت های پيش نياز اين استاندارد :

:وزش آمدوره  طول  

 ساعت  11 :     طول دوره آموزش  

 ساعت  16 ن آموزش نظری    :ی زما

  ساعت  69 آموزش عملي    : ی زمان

 ساعت  -       :     زمان كارورزی      -

              ساعت -        :              زمان پروژه-

 بودجه بندی ارزشيابي ) به درصد ( 

 %29آزمون نظری :  -

 %69مون عملي :آز -

 %11اخالق حرفه ای : -

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

 سال سابقه  2فوق ديپلم صنايع دستي يا طراحي دوخت با 

 سال سابقه مرتبط 4ديپلم با 
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( : ٭

                اطالق  يبه دوخت (س)سرمه به كسر ند ودرچشم كنندوياست كه بسا يسرمه به ضم )س(سنگ:یسرمه دوز

بر مخمل در استان "نه ترمه وبعضايبرزم ييمغز وانجام دوختها يب یفلز یدن رشته هايگردد كه بااستفاده از چ يم

 یزبانام سرمه دوزيون مرسوم بوده یزد وكرمان بانام ترمه دوزي یودراستان ها يسنت یله دوزيبانام مل اصفهان

 گشته است. يجهان

 

 

 صطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( :ا ٭

Traditional Braiding                                             

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 ک ودويدرجه  يسنت یرودوز-1

 یبه دوزيكت-2

 یونقده دوز یک دوزيده -1

  

 

 

 

 ه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :جايگا ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادی و كم آسيب  

 طبق سند و مرجع ......................................               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 طبق سند و مرجع ........................................          سخت و زيان آور   ج : جزو مشاغل

 د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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 استاندارد شغل 

 شايستگي ها  -

 عناوين رديف

  ها يسوزندوز فنون انجام مقدمات 1

 پارچه  يآماده ساز 2

 يوساقه دوز ير کشيز 1

 وگلبرگ وخت انواع برگد 4

 سرمه با ينيیتز يدوخت هاب نمودن یترک 9

 طرحها درسطوح  يتوپردوز ياجرا 6

 يديدوخت منجوق مروار 8

  يگندم ينيیو مهره تز بلرسان له ،یدوخت پ 1

 شده يپارچه سرمه دوز از سرمه و ينگه دار 4
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
   ها فنون سوزندوزی انجام مقدمات

 

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

6 2 7 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

کارگتتاه گتترد)کم ياکمتته( يتتا  -    دان  :
بیضتتي،کارگاه ستتنتي ختترک   

 وجريده، چهار چوب
 پونز، میخ -
 منگنه بادي -
 قیطان -
 پارچه کتان،پشمي -

 ،پنبه اي،زربفت و ابريشمي
 انواع سوزن -
 انواع الیاف -
 خودکتتار ، ابزاراثرگتترار)رولت-

ويس مخصتتو  نتت روان متتداد،
پارچتته وچرم،گواش،پودرزغتتال 

 وگچ 
 میز کارونور -

 دفتر يادداشت، -
 کاغرطراحي:پوستي،-

 روغني،کالک
 خط ک  ،سانتیمتر -

 صفر،پالت 1 قلمو -

 شابلون طراحي -

الي ها)زانفیکس،الي چسب -
الي -کاغتتتري،نوار زانفتتتیکس

 حرير(
–صتفحه ستوزني   -میزاتتو -اتو-

 دستمال تنظیف
  قالب انواع  -

توصتتیف وييگتتي هتتاي پارچتته هتتاي دستتت بافت،تاريخ تته -
برجسته  دوخت،نقوش  سنتي،کارگاه،الیاف،قی ي ،انگشتانه،مواد

 پارچه،سوزناتوي مناسب  کننده دوخت،

1 
 

  

   دقیقه16 تعريف طول وعرض  وراه خواب پارچه -

مفهوم فاصله بین طرح ولبه پارچه وروش هاي  ايجاد نقوش  -
 )مستقیم،گرته زني،باسمه زني،کوک طرح، شابلون

   دقیقه16

    

    مهارت :

بکارگیري:کارگاه،ستوزن ،الیاف،انگشتانه،موادبرجستتته کننتتده   -
 نقوش کاربردي،قی ي،الي ها،اتوي مناسب پارچهدردوخت و

 5  
 

 

اجراي کادرکشي وشیوه هاي نقت  انتدازي )مستتقیم،گرته     -
 زني،باسمه زني،کوک طرح،شابلون برپارچه

 5  

    

 نگرش :

 رعايت اخالق حرفه اي  -
 تحول در ابزار مصرفي با هدف بهبود در کیفیت دوخت وسرعت عمل-
 ف مواد اولیهصرفه جويي در مصر-

 ايمني و بهداشت : 

 بهداشت فردي )استفاده از ماسک ودستک (رعايت  -

 

 توجهات زيست محیطي :

 ندارد-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 آماده سازي پارچه 

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

1 5 1 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

نمونتته پارچتته نمونتته انتتواع  -    دان  :
پارچه هاي ترمه دستت بافتت   

پارچه هتاي مخمتل   -وصنعتي
 مناسب
 پارچه هاي ساتن وشیشه نما-
 پارچه هاي متقال وآستري-
 ترمه
 نمونه پارچه مخمل-
 نمونه متقال-
 پودرسري -
 60وشمارهقلم-
 ظرف مناسب-
 کاغر باطله-
 آب-
 الي چسب-
 چوبک-

 

تعريف اصطالح) ملیله دوزي سنتي اصفهان و ترمته دوزي   -

 (سرمه دوزيطريق کرمان ويزد به 

6/0   

   6/0 تهیه سري  وآستر کشي اولیه  نحوه  -

-    

-    

    مهارت :

  6/0  فرآوري سري  -

  1  آسترکشي با الي چسب -

  6/1  آستر کشي با سري  -

-    

 نگرش :

 بهبود کیفیت سري  از نظر حباب هوا ومواد گلوله شده -

 دقت در انجام کار-

 ايمني و بهداشت : 

 استفاده از ماسک وروپوش کار -

 توجهات زيست محیطي :

 زباله ها جدا سازي مازاد سري  از ديگر -

- 
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 وزش استاندارد آم 
 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 زير كشي وساقه دوزی

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 10 16 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

سوزن دارنینگ ياسوزن -    دان  :

 فوالدي

 سوزن ته گرد-

 انگشتانه -

 موم-

 سرمه ساده-

 سرمه تراشه-

 سرمه بلرسان-

 قی ي مخصو  برش سرمه-

 قی ي مخصو  نخ چیني-

 دفتر ياد داشت-

 مداد وخودکار-

 ويس مخصو  پارچهن روان-

 کاربن سفید-

 A1کاغر -

پارچه ترگال مشگي جهت -

 تمرين

 کارگاه کمه ياچهارچوب-

طرح مناسب وکوچک جهت -

 تمرين

 الي چسب-

 نخ پرک-

 انهانگشت-

   1 ف واژه نخ پرک وزناريتعر -

   6/0 مفهوم زير کشي -

   6/0 معیار ساقه دوزي)ساده وپیچ( -

-    

    مهارت :

  1  زيرکشي با نخ پرک -

  6  ساقه دوزي بر خطوط ممتد وصاف -

  6  ساقه دوزي بر خطوط منحني -

  6  ساقه دوزي بطور قرينه -

  6  ساقه دوزي پیچ -

  1  دوزي زنار -

 نگرش :

 رعايت اخالق حرفه اي -

 کنترل کیفیت دوخت-

 رعايت معیارها ي دوختي درتشابه نام ها-

 بهادادن به مهارت وذوق وسلیقه هنر آموز -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت نکات بهداشتي و ايمني  -

 توجهات زيست محیطي :

 جمع آوري اضافات نخ از محیط-
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  ستاندارد آموزش ا
 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت انواع برگ وگلبرگ

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 18 60 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

سوزن هاي مناسب دوخت -    دان  :

 سرمه

 انواع سرمه-

قی ي مناسب سرمه ونخ -

 چیني

 موم-

 دفتر ياد داشت-

 خودکار ومداد-

 ويس مخصو  پارچهن روان-

 نخ مناسب-

 پارچه تمرين-

 پارچه مناسب-

 کارگاه مناسب-

 کاربن مناسب-

 

 

ستاده،جوانه کنگتره اي،پنجته اي نتوک      )انواع طرح بترگ  -

 (يکطرفه تیز)مو(

1   

،گل ختتايي،گلبرگ هتاي نتوک    بادامي)انواع طرح گلبرگ  -

 (قلبي تیز،گلبرگ هاي

1   

   1 اشکال محیط دواري -

    مهارت :

دوختن برگ ساده درسه سايز:)کوچک ياجوانه اي،متوسط و  -

بزرگ(برگ کنگره اي،بترگ  پنجته اي نتوک تیز)متو(وبرگ     

 يکطرفه

 10  

دوختتتن گلبتترگ بادامي،گتتل ختتتايي، گلبتترگ هتتاي نتتوک    -

هاي قلبي ،دوختن محیط هاي دواري)مرکز گل هاي تیز،گلبرگ 

 بزرگ(

 8  

 نگرش :

 دقت و سرعت در کار -

 کنترل کیفیت دوخت-

 رعايت اخالق حرفه اي-

 تبعیت از محورهاي دوخت سنتي-

 ايمني و بهداشت: 

 نکات بهداشت فردي و کارگاهي رعايت  -

 توجهات زيست محیطي:

 ندارد -
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 زش استاندارد آمو

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تركيب بندی دوختهای تزييني با سرمه 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 7 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع سرمه تراشه وساده-    دان  :

 کسنخ پرک ونخ رت-

 سوزن مناسب-

 قی ي مناسب-

 خودکار ومداد -

 پارچه تمرين-

 منجوق مرواريدي-

 16مرواريد شماره -

 انگشتانه-

تناسبات دردوخت هاي: محرر،تگرگ ،تتودوزي،کنگره،زرک بتا    -

 طرح

1   

   6/0 معیارهاي  دوخت طرح حبه انگور -

   6/0 تعريف نخ رتکس -

 مهارت :

 زناز دوزي-

 1  

  1  ردوزيمحر -

  1  تگرگ دوزي)گنبدي وگرد( -

  1  تودوزي )ساده وتزيیني( -

  1  کنگره دوزي -

  1  زرک دوزي -

  1  سرمه دوزي ايستاده)مرکز گل( -

  1  دوخت حبه انگورمتصل به پارچه وآزاد -

 نگرش :

 دقت و سرعت در کار -

 کنترل کیفیت دوخت-

 رعايت اخالق حرفه اي-

 دوختهاي متنوع سنتي با سرمهي حیاا -

 ايمني و بهداشت : 

 و کارگاهي بهداشت فرديرعايت  -

 استفاده از انگشتانه-

 عدم دورريز زائدات نخ وسرمه -توجهات زيست محیطي: 
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 استاندارد آموزش 
 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اجرای توپر دوزی ها درسطوح طرح -

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 7 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع سرمه-    دان  :

 پارچه تمرين-

 کاربن مناسب-

 قی ي مناسب-

 سوزن  مناسب-

 نخ پرک-

 مداد وخودکار-

 دفتر ياداشت-

 ويس مخصو  ن روان-

 پارچه

 پشم شیشه-

 پنبه-

 اسفنج-

 مقوا-

 پیله-

 قیطان-

 مرواريد-

   6/0 معیار جهت گیري درتوپردوزي -

   6/0 برجسته وخطي(-وييگي توپردوزي)مسطح -

بترگ ومرکتز   -تناسبات جهت گیري درتوپردوزي  )گلبرگ  -

 گلها(

1   

-    

    مهارت :

  5  توپر دوزي مسطح -

  5  توپر دوزي برجسته  -

  6  برجسته دوزي خطي بر قیطان)بصورت زنار افقي( -

-    

 نگرش :

 باال بردن سطوح کیفیت دوخت ها -

 دقت و سرعت در کار-

 رعايت اخالق حرفه اي-

 ايمني و بهداشت : 

 مراقبت از دست وسوزن -

 رعايت بهداشت محیط کار -

 توجهات زيست محیطي:

 ندارد -
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 دارد آموزش استان
 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت  منجوق مرواريد

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 6 8 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 منجوق مرواريد-    دان  :

 گندمي-

 نخ پلي استر-

 نگسوزن بیدي-

 قی ي مناسب -

 کاربن–خودکار ومداد -

 دفتر ياد داشت-

 پارچه تمرين-

 کارگاه مناسب-

 الي چسب-

 

   6/0 مفهوم منجوق مرواريد -

   6/0 روش هاي دوخت منجوق مرواريد -

   1 ترکیب منجوق مرواريد با سرمه -

    مهارت :

  6/0  دانه دوزي با منجوق مرواريد -

  1  امنجوق  مرواريدساقه دوزي ب -

  6/0  توپر دوزي با منجوق مرواريد -

  6/1  دوخت بر قیطان)ترکیب منجوق وسرمه( -

  1  دوخت انگورآزادبامنجوق مرواريد -

  6/0  دوخت گلهاي نگیني -

 نگرش :

 دقت در کار-

 رعايت اخالق حرفه اي-

 رعايت معیار هاي دوخت -

 پیوند تجربه وهنر -

 يمني و بهداشت : ا

 رعايت بهداشت فردي -

 توجهات زيست محیطي:

 ندارد -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ومهره تزييني گندمي بلرسانسرمه  دوخت پيله ،-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 2 8 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 تبطمر توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 پیله ساده-    دان  :

 گواش رنگي-

 پودر رنگي-

 رنگ اکرلیک-

 پوکه ماژيک-

 تیغ-

 سوزن بیدينگ-

 نخ رتکس -

 نخ پلي استر-

 ظرف رنگرزي-

 گرد 6قلموشماره -

 خودکار ومداد-

 دفتر يادداشت-

 طرح مناسب پیله دوزي-

 کاغر کالک ياروغني-

 سب مايعچ-

 پالت-

 پارچه جیر-

 کاربن مناسب-

 گلوله پنبه-

 شعله حرارتي-

 فندک ياکبريت-

   دقیقه16 شاخص پیله مرغوب -

   دقیقه16 مفهوم سرمه بلرسان -

   دقیقه16 تعريف پیله دوزي تزيیني -

   دقیقه16 وييگي مهره تزيیني گندمي -

    مهارت :

  6/0  برش زدن پیله -

اي رنگرزي پیله با پوکه ماژيک ،اکرلیتک،گواش وپتودر   اجر -

 هاي رنگي

 1  

  6/0  دوخت پیله  ساده -

بتاروش بستت زنتي وردکتردن نتخ از       بلرسانسرمه دوخت  -

 درون بلرسان

 1  

  1  دوخت پیله تزيیني -

  6  ومهره تزيیني گندمي درطرح ترکیب پیله ،بلرسان -

 نگرش :

 تکنترل کیفیت دوخ-

 رعايت اخالق حرفه اي-

 احیائ دوخت هاي سنتي -

 ايمني و بهداشت : 

 استفاده ازدستک  ،ماسک وروپوش کار -

 توجهات زيست محیطي :

 ندارد
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 استاندارد آموزش 
 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

نگهداری ازرشته های  سرمه وپارچه های سرمه -

 دوزی شده

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 6 5 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لوله مقوايي-    دان  :

 پالستیک تیره-

 برگه نفتالین-

چسب نواري رنگي يا چسب -

 کاغري پهن

 اتو خشک-

 حوله-

 دستمال تنظیف-

 میز اتو-

 تخته سوزني-

 د لکه برموا-

 مواد شستشو دهنده-

 کاغر باطله-

 کاغر خشک کن -

 اردظرف درب -

 دستک  وماسک-

   6/0 پارچه وسرمه عوامل تاثیر گرار بر -

   6/0 روش نگهداري از سرمه دوزي  -

    

    

    مهارت :

  دقیقه16  نگه داري سرمه بدل -

  قهدقی16  نگه داري پارچه صنعتي -

  1  نگه داري پارچه هاي تزيین شده با سرمه بدل -

  6/0  هواگیري قاب هاي سرمه دوزي شده -

 نگرش :

 دقت در شستشوي سرمه دوزي و کنترل کیفیت آن-

 واستمرار دوخت هاي سنتي بقا-

 ايمني و بهداشت : 

 ماسک هنگام کار با نفتالین –استفاده از دستک   -

 داري سرمه از نور،حرارت ورطوبتدقت درنگه -

 عدم دسترسي کودکان به برگه هاي نفتالین -

 دقت درنگهداري پارچه ازرطوبت -

 توجهات زيست محیطي :

 ندارد-



 16 

 
 
 

 
 برگه استاندارد تجهیزات  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  6 1×5 میز کار 1

  1 60×80 نور میز 6

  16 پشت دار صندلي 5

  1 100×80 تخته وايت برد 1

  6 وايت برد ماژيک 6

  1 وييه سرمه دوزي البوم نمونه کار هاي قبلي 2

  1 استاندارد رايانه 8

  1 معمولي تابلوي دوختي 7

  1 ات  نشاني کپسول  2

  1 استاندارد جعبه کمک هاي اولیه 10

  1 تاندارداس اتو ومیز اتو 11

16 

15 

11 

 صفحه سوزني

 فیلم

 عکس

 مخصو  اتوي پارچه هاي مخمل

 وييه سرمه دوزي

 وييه سرمه دوزي 

1 

 تعدادي

 تعدادي

 

     

     

     

     

     

     

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  19تجهيزات برای يک كارگاه به ظرفيت  -
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 :ر ابزابرگه استاندارد  -   

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  1 درصورت موجود بودن در بازار پارچه ترمه دست بافت  1

  1 نمونه پارچه ترمه صنعتي 6

  1 نمونه پارچه مخمل وجیر 5

  1 نمونه پارچه ترگال مشگي 1

  1 نمونه پارچه متقال سفید 6

  1 نمونه پارچه آستري 2

  600 گرم سري  8

  1 متر الي چسب 7

  1 80×100 کارگاه سنتي 2

  1 50×10 چهار چوب 10

  1 65شماره کارگاه گرد 11

  6 صاف کوچک قی ي  16

  1 بسته سوزن بیدينگ 15

  1 بسته سوزن دارنینگ 11

  1 کالف ياقرقره نخ پرک 16

  6 سیگارت سیمین وزرين نخ رتکس 12

  1 مثقال سرمه ساده 18

  1 مثقال ه تراشهسرم 17

  1 مثقال بلرسان 12

  1 بند منجوق مرواريد 60

  1 متر)لول وصاف( گندمي 61

  1 متر قیطان 66

  1 گلوله پشم شیشه 65

  6/0 60شماره-گرد6-صفر 1 پنبه 61

  1 پالستیکي قلمو 66

  1 سفید ومشگي پالت 62

  1 ضد زنگ فلزي گواش 68

  1 معمولي پودرزغال 67

  60 معمولي پونز 62

  1 وييه خیاطي انگشتانه 50

  1 وييه خیاطي  سانتیمتر 51

 توجه :

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . - 
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 موادبرگه استاندارد -         

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  1 مختلف نقوش سنتي 1

  1 معمولي خودکار 6

  1 معمولي مداد 5

  1 معمولي کاغر باطله 1

  1 استاندارد کاغر طراحي 6

  1 وييه خیاطي رولت 2

  1 وييه خیاطي  ويس پارچهن روان 8

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . يکبه ازاء هر مواد -
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 هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ( منابع و نرم افزار  -

ناشر يا تولید  محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

 کننده

چاپ   منتخب صبا نگرشي برروندسوزندوزيهاي سنتي ايران 1

 82دوم

 منتخب صبا تهران

تحقیقات وپيوهشهاي ده ساله از بازار هاي  6

)کارگاههاي تولیدي سرمه -اماکن-نتيس

 -وپارچه ترمه(

کسب اطالعات از بانوان سرمه -هاموزه

 دوزاصفهاني

 

 توسط نسرين کارداني اصفهاني

 

    

 آموزش سوزندوزيهاي سنتي 5

 دائرةالمعارف هنرهاي صنايع دستي وحرف

 دان  اسالمي

 

 نامي اصفهان 85 

 سیماي دان  تهران 72  سیدابوالقاسم  سیدصدر مربوط به آن 1

 آموزش سرمه دوزي 6

 

 سرمه دوزي

 بتول پیشگاه هاديان

 شهین پزشکي

 

 

- 

81 

 

75 

مشخص 

 نیست

 مشهد

 سنايي

 

 آهنگ قلم

 نشر چشمه تهران 71 - علي حصوري مباني طراحي 2

 
 

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ) پیشنهادي گروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي   -

 مترجم/ مولف / مولفین سال نشر نام کتاب يا جزوه رديف

 مترجمین

 توضیحات ناشر محل نشر

 بازديد از مراکز 1

 صنايع دستي استانها

 بازديد از آموزشگاههاي

      

       آزادفني وحرفه اي 6

       بازديد ازموزه ها 5

بازديد از کارگاههاي تولیدسرمه  1

وپارچتته ترمتته دستتت بافتتت    

 تيوصنع

      

       بازديد از کارگاههاي تولید پیله 6

  نشاط اصفهان - مینا نصیري 86 هنر سوزن دوزي 2
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 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 رديف عنوان

www.kardani-homa.com                                       1 

www.soozandoozi.ir                                           6 
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