
 

 

 

  
  

 

  بسمه تعالي

  آموزشمعاونت 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  
  

  شغل آموزش استاندارد 
  
  
  

  پيشرفته روبان دوز
  
  
  

  گروه شغلي      
 )هاي سنتي دوخت(صنايع دستي 

  
  

  شغل آموزش كد ملي 
  

  
 

  01/12/1393 :تاريخ تدوين استاندارد 
 

1-014-81-7318 



 

 
 

      
   و برنامه هاي درسي دفتر طرح :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  

  7318-81-014-1:شغل آموزش كد ملي شناسايي 
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  : )هاي سنتيدوخت(صنايع دستياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  علي موسوي 

  رامك فرح آبادي 
  صديقه رضاخواه

 

 :همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغلحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  اي استان اردبيل اداره كل آموزش فني و حرفه -
  اي استان اصفهان اداره كل آموزش فني و حرفه -
  اي درسيه هاي سنتي دفتر طرح و برنامه كميته تخصصي صنايع دستي دوخت -

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-   
-  
 



 

 

 
 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

قه كار ساب  شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف
  ايميل تلفن و، آدرس    مرتبط

  كامپيوتر  دانشجو  سيده كلثوم موسوي  1

  نويسنده
  مؤسس 
  مدير
  مربي

23  

 045ـ33511821 :تلفن ثابت 

  09144573176: تلفن همراه 
 info@novinhonar.net: ايميل 

  51ـ پ  10اردبيل خ والي كوچه قدس : آدرس 

 فوق ديپلم  ينسرين كارداني اصفهان  2
طراحي 
 لباس

  مؤسس
  مدير
  مربي

عضو هيئت 
مديره انجمن 

صنفي دوختهاي 
  سنتي

 سال  20

 0311ـ2282638 :تلفن ثابت 

  09132255224: تلفن همراه 
 info@kardanihoma.com: ايميل 

اصفهان خيابان احمد آبـاد كـوي خشـوعي    : آدرس 
  1پالك  54
  

  

 هنر  ليسانس   ناهيد مغزز  3
مدير آموزشگاه 
 سال  20  هنرهاي تزئيني

 02188349605:تلفن ثابت 

  09123019441: تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

 دانشجو  امير بيگ زاده نُنه كران  4
رياضي 
 فيزيك

  سال  5  هنرمند

 045ـ  33511821: تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
 amirbeigazadeh@gmail.com: ايميل 

  استان اردبيل: آدرس 

 يشيم ليسانس  صديقه رضاخواه  5

مسئول گروه 
صنايع دستي و 

  هنر
 سال  23

 66569900 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
  :آدرس 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . ستگي هاي موجود در استاندارد شغل ي يادگيري براي رسيدن به شاي نقشه

  :  نام يك شغل 
  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

  : شرح شغل 
يگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل د

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي 
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . وره آموزش انتظار مي رود حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به د
  :كارورزي

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     
حـل آمـوزش بـه صـورت     د در ممانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد تئوريك
  : ارزشيابي 

ـ  ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ي و اخـالق  كتبـي عمل
  . اي خواهد بود  حرفه

  : صالحيت حرفه اي مربيان 
  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 

  : شايستگي 
  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 

  : دانش 
، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي حداقل مجموعه

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 
  : مهارت 

  . به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود  معموالً. حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 
  : نگرش 

  .  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد 
  : ايمني 

  .د مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شو
  :توجهات زيست محيطي 

 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد



 

 
 
 

 

   :شغل استاندارد آموزش نام 

  پيشرفته روبان دوز

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

و  ، رنگابر، اليافنخ، با استفاده از روبان، سوزن، شامل وظايفاست وع دستيصنايدوختهاي سنتي وروبان دوزي جز
ها را  انواع برگها، گلها، ساقهبه صورت پيشرفته و با كسب مهارتهاي الزم بتواند از دوختها و بافتها بهره بگيرد و پارچه 
  .اظر طبيعي و فانتزي را بدوزداشياء، منحيوانات، پرندگان، همچنين با برجسته كردن، انواع آيات،  .بسازد

  .ارتباط دارد... عروس و ،و آشپزخانه، اتاق كودك بها، لباس عروس، سرويس خوا اين هنر با مشاغلي همچون دوزندگي

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

  روبان دوز مقدماتي : مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت 127:   طول دوره آموزش                   
  ساعت    27   :    ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت  100  :    ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت    ـ       :  كارورزي                       زمان ـ 
   ساعت    ـ     :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 چهار سال سابقه كارابديپلم
  سال سابقه كار 2فوق ديپلم با 

 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

هاي فانتزي و طبيعي به صورت آزاد، رودوزي و  ها،  دوختها و ساخت انواع گل، طرح  گيري از بافت روبان دوزي بهره
  .باشد برجسته مي

  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Advance ribbons embroidered 

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

  ـ سوزن دوز سنتي
  ـ روبان دوز مقدماتي

  )سوخت پارچه(ـ قطاعي پارچه 
  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

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

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

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



 

           نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
  
  

 

 

 

 شغل آموزش استاندارد 
  شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 به كار گيري مباني رنگ1
 )مناظر(آميزي بر زمينه پارچهانجام تكنيك رنگ2
 هاروبان دوزي پيشرفته ساقه  3
 روبان دوزي پيشرفته برگها و دوختهاي رو دوزي  4
 هروبان دوزي برگها و گل برگها به صورت پيشرفت  5
 هاي خاصروبان دوزي گلهاي آزاد با تكنيك  6
 هاي برجسته فرم دهي طرح  7
 دوزي دوخت طرحهاي برجسته روبان  8
 روبان دوزي تكميلي طرحهاي برجسته  9

 انجام عمليات شستشو و نگهداري  10
    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  :عنوان

  بكارگيري مباني رنگ
 ن آموزشزما

 جمع عملي نظري  

24 6 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  منابع آموزشي

  رنگ اكرليك   :دانش
  رنگ و روغن
  رنگ گواش

  حالل
  انواع قلمو

  مقوا
  جير

  پارچه مناسب

     5/0  رعايت معيارهاي رنگي-

     5/0 اصلي، ثانويه و مكمل هاي معيار رنگ-

     5/0  )سرد و گرم(دايره رنگي -

     5/0  مفهوم تونالينه رنگ-

-      

   :مهارت

    1  در دست)قلم گيري و رنگ زدن(گرفتن قلم مو -

    1  هاي اصلي، ثانويه و مكمل با رنگ گواش تهيه رنگ-

    1  تهيه دايره رنگي با رنگ آكرليك-

    1  توناليته رنگي با رنگ روغنتهيه-

 :نگرش
  كمك به اقتصاد خانواده-
- 

  : ايمني و بهداشت 
  بهداشت فردي-
  استفاده از نور كافي-
- 

  :توجهات زيست محيطي 
- 
 

 
 
 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  )مناظر(آميزي بر زمينه پارچه  انجام تكنيك رنگ

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 9 12 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  مداد، خودكار، دفتر يادداشت    :دانش 
  رنگ آكرليك
  رنگ روغن
  رنگ گواش

  حالل
  انواع قلم مو

  مقوا جير
  پارچه متناسب

  هسه پاي

     5/0  مفهوم پرسپكتيو -

     5/0  مفهوم كمپوزسيون -

     1  مفهوم زير رنگ -

     1  معيارهاي رنگ بر پارچه، بوم و مقواي جير -

     :مهارت 

    4   بر پارچه با آكرليك) فصل بهار(اجراي نقاشي منظره  -

    2   اجراي نماي ساختماني بر بوم با رنگ و روغن -

    3   ن گل بر جير با رنگ آكرليكاجراي طرح گلدا -

-        

-        

   :نگرش 
  رشد تعالي در اقتصاد -
-  

  : ايمني و بهداشت 
  شستشوي دست -
-  

  :توجهات زيست محيطي 
-  
-  

 

 
 
 

 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  :عنوان
  ها پيشرفته ساقه روبان دوزي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

28 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  منابع آموزشي

  )نوك پيكان(سوزن اليي يا بارپيچي    :دانش
  )گوبلن دوزي(سوزن تپستري 

  سوزن رفو
  )شارپ(سوزن دوخت 

  )بيدنيگ(سوزن منجوق 
  روبان حرير
  روبان ساتن

  ان طرحدارروب
  كارگاه
  كاربن
  مداد

  الك غلط گير
  هاي متنوع پارچه

  )ميلي 3ـ5(ابر ورقي 
  اليي چسب
  زانفيكس

  كاغذ پوستي
  فندك

     5/0 تشخيص جنس، پهنا و كيفيت و ثبات رنگ روبان-

هـايهـا و معايـب روبـانو كارگـاه هـا  ها، قيطان شناخت نخ-
 سيمي

5/0     

     5/0  مفهوم ابر و الياف -

     5/0 شناخت معايب استفاده از پنبه-

   :مهارت

    5/0  هاي متنوع انتقال طرح روي پارچه-

    5/0  استفاده از ابر و الي چسب زير پارچه-

    2  ها با دوختهاي مناسب دوخت ساقه و شاخه-

    2  حجم دادن به ساقه و شاخه با ابر و الياف-

    1   كردن و بافتن روبان و نخدوخت ساقه و شاخه با چند ال-

    1  هاي پهن و باريك دوخت انواع ساقه و شاخه-

    1  هاساخت ساقه و شاخه با انواع سيم-

 :نگرش
  طرحهاي جديد و ابداعي-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت نكات بهداشتي و ايمني-
- 

  :توجهات زيست محيطي 
  عدم آلودگي-
- 

 

 

  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ي رودوزيبرگها و دوختهاپيشرفته  روبان دوزي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 10 12 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ه مناسبپارچ    :دانش 
  اليي سوزن

  پستريسوزن ت
  چنايلسوزن 

  روبان حرير
  روبان طرحدار

  كارگاه
  نخ پلي استر
  نخ گالبتون

  ينخ زر
  نخ دمسه
  اي نخ عمامه

  فندك
  

     5/0  شناسائي انواع برگها -

     1  مفهوم برگ رو دوزي -

     5/0  شناخت پهنا و اندازه روبان مناسب -

-       

     :مهارت 

    1   ا توجه به جنس، پهنا و رنگانتخاب روبان مناسب ب -

برگ مـو،برگ جنـاقي   (دوخت انواع برگ به صورت پيشرفته  -
  ...)سايه روشن و

 4    

    2   ...)ها و ها و پرچم گره(دوخت و وصل اجزاي مختلف  -

    3  ها ها و منظره دوخت برگها، گلبرگها، كاسبرگها، سنبل و طرح -

  :نگرش 
  رعايت پرسپكتيو توجه به مناظر طبيعي و -
-  

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت نكات ايمني و بهداشتي -
-  

  :توجهات زيست محيطي 
  عدم آلودگي محيط زيست -
-  

 
 
 
 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  به صورت پيشرفته برگها و گل برگهاروبان دوزي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 11 14 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  قيچي دالبر    :دانش 
  اتو

  روبان حرير
  روبان ساتن
  روبان سيمي
  روبان تيتانيوم
  دار روبان طرح
  نخ قرقره

  سوزن دوخت
  پرچمهاي آماده

  مهره
  منجوق
  هاي آماده  شاخه
  م روكشدارسي

  سيم گالوانيزه
  ينتراگ رنوا
  تزئيني تور

  چسب حرارتي
  فندك

      1  كريشه كردن روبانمفهوم  -

      1  شناخت انواع برگ و گل برگ و گل آزاد -

      1  شناخت اندازه و پهناي روبان مناسب -

-        

     :مهارت 

    2    )پهناو طول (ساخت گل برگها و برگهاي آزاد با در نظر گرفتن اندازه  -

تـك ال، چنـد ال، مثلثـي، هاللـي     (شه كردن روبـان و تـا كـردن    يكر -
اركيـده،  مانند (روبان براي ساخت برگ و گل برگ و گل ...) اي و ذوزنقه
  ...)و مريم

  4    

    2    ها جمع كردن، اتصال و دوخت برگها به ساقه و شاخه -

    3    )مسطح، برجسته(ساخت انواع غنچه و گل  -

  :ش نگر
  تلفيق و خلق برگ و گل جديد -
  معرفي روبان دوزي به صورت پيشرفته -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ايمني و بهداشت -
-  

  :توجهات زيست محيطي 
-  
  

 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  تكنيك خاصگلهاي آزاد با روبان دوزي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 10 13 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  روبان حرير   :دانش
  روبان ساتن

  روبان تيتانيوم
  دار روبان طرح

  هانوار
  قيطان

  نخ پلي استر
  نخ گالبتون

  ينخ زر
  نخ دمسه
  نخ قرقره

  سيم گالوانيزه
  هاي روكشدار يمس

  هاي آماده شاخه
  ترينگانوار 

  پرچمهاي آماده
  مهره

  مرواريد
  منجوق
  فندك

هـايبا تكنيـكمسطح و برجسته،گل آزادروبان دوزي مفهوم-
  خاص

1     

     1 شناخت اجزاي مختلف انواع گلها-

      5/0 گلهاروبان براي شناخت متراژ و پهناي-

      5/0 مناسبابزار  و  شناخت انواع سيم-

    :مهارت

    2  ساخت گل با در نظر گرفتن متراژ، پهنا و چين روبان-

اشـكالويه، چند اليه، دوالدهيچين، پيلي، كريشه، فرمنحوه-
  روبان اي كنگره

 2    

هـا بـهو شـاخههـا، غنچـههـاها، كـاس بـرگ اتصال گل برگ-
  همديگر

 2    

هاي طبيعـيمنظره، روبان دوزي انواعچين سوزني هايانواع گل-
بـا اسـتفاده از   به صورت تابلويي و وسايل كاربردي ديگر و فانتزي 

  هاي فوق مهارت

 4    

  :نگرش
 خلق گلهاي جديد در تزئينات-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت نكات ايمني و بهداشتي-
- 

  :توجهات زيست محيطي 
 تعدم آلودگي محيط زيس-
- 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  برجسته هايطرحدهي  فرم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 8 11 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  )ميلي 3ـ5(ابر  ورقي      :دانش 
  ي استرالياف پل

  پنبه
  قيچي نوك كج

  مناسب هپارچ
  كارگاه

  اي چهارچوب تخته
  سنجاق زن
  ييسوزن ال
  پستريسوزن ت

  سوزن چنايل
  سوزن معمولي دوخت

  روبان حرير
  روبان ساتن
  دار روبان طرح

  قيطان
  نخ پلي استر

  نخ زري
  نخ دمسه

  خ گالبتونن
  كاموا

  نخ قرقره
  چشمهاي عروسك

  مهره
  مرواريد
  منجوق

     1  ح برجستهمفهوم طر -

     1  شناخت حجم نواحي مختلف طرح برجسته -

     1  ...)مناظر، حيوانات، وآيات، (شناخت انواع طرحهاي برجسته -

-        

    :مهارت 

    1   هاي متنوع انتقال طرح برجسته روي پارچه -

    1   )سپابا توجه به اندازه زا(برش الگوي طرح برجسته روي ابر  -

    4   يح ابر برش يافته به پارچهاتصال صح -

    2   پر كردن ابر با الياف با توجه به طرح -

  :نگرش 
  استفاده از روشهاي ابتكاري براي انتقال طرح در مواقع نياز  -
-  

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از الياف بهداشتي -
-  

  :توجهات زيست محيطي 
-  
-  

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  رگهب -
  

  : عنوان
 زمان آموزش  برجسته هايطرح روبان دوزي

 جمع عملي نظري  

3 17 20 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  منابع آموزشي

  )ميلي 3ـ5(ابر ورقي     :دانش
  الياف پلي استر
  قيچي نوك كج

  تيز قيچي نوك
  كارگاه

  چهارچوب
  سنجاق زن
  روبان ساتن
  روبان حرير
  نخ پلي استر
  نخ گالبتون
  نخ دمسه

  نخ زر
  كاموا
  قيطان

  سوزن اليي
  سوزن تپستري
  سوزن چنايل
  سوزن دوخت

  مهره
  چشمهاي عروسك

  منجوق
  مرواريد

  پيله ابريشم
  

    5/1 )تار و پودي، شطرنجي(شناخت انواع بافتها -
     5/1 روبان دوزيهماهنگي رنگهاي -
-      
-      

    :مهارت
    3  هااستفاده از دوختها و بافتهاي مناسب برجسته-
    1  رعايت پهنا و اندازه روبان مناسب-
    4  رعايت جهت شروع و پايان دوختهاي مورد استفاده-
    4  رعايت كشش روبانها در حين دوخت-
وزن مناسـب بـه نسـبترعايت انتخاب نوع و اندازه سـ -   برجستگي

 1    

    4  روبان دوزي يك كوسن با طرحهاي آزاد-
  :نگرش

 حفظ صبر و افزايش دقت و اشتياق در حين كار-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 ضد زنگ)استيل(استفاده از سوزن بلند و مقاوم نوع-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 



 

 
  

  ش استاندارد آموز
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  برجسته هاي تكميلي طرح روبان دوزي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 18 22 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  )ميلي 3ـ5(ابر ورقي     :دانش 
  الياف پلي استر

  متنوع ياه پارچه
  پارچه درشت بافت

  رمهتپارچه 
  كارگاه

  چهارچوب
  سنجاق زن

  هاي متنوع نخ
  نخ پلي استر
  نخ گالبتون

  ينخ زر
  نخ دمسه

  هاقيطان
  روبان حرير
  روبان ساتن
  سوزن اليي

  تپستريسوزن 
  سوزن چنايل

  دوخت سوزن

     2  دوختها و تكنيهاي استفاده از روبانشناخت  -

     2  سب براي هر قسمت از طرحتشخيص دوخت و بافت منا -

-        

-       

    :مهارت 

دوال كـردن   و چين دادن، پيلي دادن، حالت دادن، تـا كـردن   -
 روبانهاي متنوع با تلفيق دوختها و بافتهاي مناسب روي طرحها

 3    

 حيوانـات و روبان دوزي انواع آيات، مناظر فـانتزي، طبيعـي،    -
  تمامي مهارتهاي ذكر شده برجسته با استفاده از پرندگان

 7    

    4   انجام روبان دوزي يك سرويس آشپزخانه -

    4   انجام روبان دوزي به صورت يك تابلو هنري -

  :نگرش 
  خلق طرحهاي ابتكاري -
-  

  : ايمني و بهداشت 
  وارگونومي نشستن صحيح روي صندلي -
  رعايت ايمني بهداشتي -

  :توجهات زيست محيطي 
  عدم آلودگي محيط زيست -
-  

 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ها دوزي از روبان شستشو و نگهداري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 5 7 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  اتو بخار    : دانش
  اتو خشك

  ميز اتو
  اي پارچه حوله
  پارچه نخي

  سركه سفيد و نمك

     5/0  مفهوم ثبات رنگ -

     5/0  كيفيت و جنس پارچه مفهوم -

     5/0  و كاربرد آنها مواد شوينده مناسب مفهوم -

     5/0  آب رفت پارچه مفهوم -

    :مهارت 

    5/0   ه ماليمشستشوي اثر در دماي مناسب و مواد شويند -

    5/0   خشك كردن اثر بدون آسيب رسيدن به آن -

    3   اتوكشي طرحهاي برجسته و مسطح -

    1   نگهداري طرحهاي برجسته و مسطح -

  :نگرش 
  نگهداري و حفظ ارزش اثر  -
-   

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از دستكش -
  رعايت نكات ايمني و بهداشتي -

  :يست محيطي توجهات ز
  عدم آلودگي محيط زيست -
-  

 
 
 
 



 

 
 

 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

   1 70×100 تخته وايت برد  1
   1 50×70 ميز نوري  2
   2 1×2 ميز كار  3
   15 پشت دار صندل  4
   1 خشك اتو  5
   1 بخار اتو  6
   1 معمولي ميز اتو  7
   1 معمولي نشانيگپسول آتش  8
   1 معمولي جعبه كمكهاي اوليه  9
   1 وايت برد ماژيك  10
   1 معمولي چين سيم  11
   ـ  مرتبط با دوخت و روبان كتب آموزشي  12
   1 معمولي سه پايه  13

        

  
  

  : توجه 
  . شود  نفر در نظر گرفته 15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

 

 

 



 

 
 
 

 

  برگه استاندارد مواد  -                  
 توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق   نام  رديف

    هر كدام يك حلقه  دار ساتن، حرير، سيمي ـ تيتانيوم، طرح روبان 1
    هر كدام يك عدد  اليي، تاپستري، چنايل، رفو، دوخت سوزن 2
    هر كدام يك عدد  ...، قيطان، كاموا وپلي استر، گالبتون، زر، عمامه  نخ 3
    هر كدام يك عدد  ساده، نوك كج، دالبر قيچي 4
    هر كدام يك عدد  )چهارچوب(مربع، بيضي، چهارگوش و  كارگاه 5
درشت بافت، ترمه، ساتن، تترون، (مربوط به طرح پارچه 6

  ...)حرير، سياه و
    هر كدام يك متر

    متر 2  )ميلي 5الي  3(ورقي   ابر 7
    نيم كيلو  پلي استر  الياف 8
    1 معمولي سنجاق زن 9
    1  حرارتي چسب 10
    عدد 1 معمولي فندك 11
    عدد 3  )مومي(رنگي  كاربن 12
    عدد 3 معمولي كاغذ پوستي 13
    عدد  1  خياطي  رولت 14
    عدد 1 معمولي گير الك غلط 15
    عدد 1 معمولي  مداد 16
    عدد 1 معمولي صابون خياطي 17
    متر 2  )هاي آماده شاخه(روكشدار، گالوانيزه،   سيم 18
    عدد 1 معمولي نوار كاترين 19

  
  

  : توجه 
  .محاسبه شود  نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -

 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
 توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

    متناسب مربوط به طرح طرح و نقوش 1
    عدد 30 متفاوتسايز مهره 2
    عدد 30 سايز متفاوت رنگي مرواريد 3
    عدد 1از هر كدام   چهار ـ صفر ـ چهار ـ يك قلم مو گرد و تخت 4
    مقداري  اكريليك رنگ 5
    مقداري  روغن رنگ 6
    مقداري  گواش رنگ 7
    1  مرغي تخم دستمال تنظيف 8
    1  معمولي ره چكانقط 9
    1  كاغذي چسب  10
    5DN 1 چسب  11
       

  
  : توجه 

  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -
  

 
 



 

 
 

 

 

 

 ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-

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

 كتاب نوين هنر 
به روش  1روبان دوزي 

 برجسته 

 محقق اردبيلي اردبيل 1393 ـ سيده كلثوم موسوي

  هنرهاي ابريشم  اصفهان  1386  ـ  آفاق اميريان   4هنر روبان دوزي مدرن 

جامع روبان  المعارف  ةداير 

  و گلهاي روبانيدوزي 

 ناهيد معزز
  سروش نشر  اصفهان  1389  ـ

  نور گيتي  تهران  1386 ـ سيمين حسين خاني روبان دوزي 1تون خا 
 

 

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

 مولفين/ مولف  سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
  /مترجم

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

دوزي و كتابهاي مرتبط با سوزن 
  دوزي روبان

         

        

 

 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  رديف عنوان

www.novinhonar.net1 

www.kardani-homa.com 2 

 
 


