
 

 

 

  
  

 

  بسمه تعالي

  معاونت آموزش
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  
  

   شغلآموزش استاندارد 
  
  

  
  زرتشتي دوز

  
  
  

  گروه شغلي      
 )دوخت هاي سنتي(صنايع دستي 

  
  

  شغل آموزش كد ملي 
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   اي درسيدفتر طرح و برنامه ه :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  
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 :رنامه ريزي درسياعضاء كميسيون تخصصي ب
  علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  ر مديركل استان يزد گحبيب كار
  رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  صديقه رضا خواه مسئول گروه صنايع دستي و هنر 
 

 :حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل
  حرفه اي استان يزد  و اره كل آموزش  فني اد -
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي   
  .و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است  كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي

 



 

 
 
 
 
 

   شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

آخرين مدرك   نام و نام خانوادگي  رديف
سابقه كار   شغل و سمت   رشته تحصيلي  تحصيلي 

  ايميل تلفن و، آدرس    مرتبط

مهندسي كارشناسي  فهيمه زارع بيدكي 1
  نساجي

  09132595521:ن همراه تلف  سال12 مربي
   fhim.zare@yahoo.comايميل 

  : آدرس 

طراحي ديپلم فاطمه فردوسيان 2
 دوخت

مدير و موسس
  آموزشگاه

رييس انجمن صنفي 
صنايع دستي 

 )دوختهاي سنتي (

  :تلفن ثابت  سال35 
 09133582918:همراه  تلفن

  : ايميل 
  : آدرس 

  

مدير و مربي حسابداري كارشناسي زهرا كوشايي فرد 3
  آموزشگاه

استاد دانشگاه 
الزهرا و شهيد 

بهشتي و طراحي مد 
 كشور دبي 

  :تلفن ثابت  سال35
 : تلفن همراه 

  : ايميل 
  : آدرس 

  
  
 

رئيس گروه صنايع  شيمي ليسانس  صديقه رضاخواه 4
  دستي 

  66569900:تلفن ثابت  سال  24
 : تلفن همراه 

  : ايميل 
  :آدرس 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

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

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  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 
ل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغ

  . 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 

  . از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه 
  :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     
نند آموزش يك شايستگي كه فـرد در محـل آمـوزش بـه صـورت      ما.(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

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

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . 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 
  . ستاندارد توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر ا

  : دانش 
( كـه مـي توانـد شـامل علـوم پايـه       . حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي 

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

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

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

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



 

 
 
 
 

  :  غلشاستاندارد آموزش نام 

  زرتشتي دوزي

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

بكارگيري فنون سوزندوزي تگييكي از مشاغل صنايع دستي دوختهاي سنتي مي باشد و شامل شايس زرتشتي دوز
برروي نقوش سنتي زرتشتي به وسيله نخ هاي ظريف پشمي و پنبه اي و ابريشمي ميباشد كه دوخت ها به همراه نقوش 

  .چاپ شده برروي پارچه و تكه هاي پارچه هاي گلدار و ساده الوان برروي انواع لباس زرتشتيان تزيين ميشود
  :وروديويژگي هاي كارآموز 

  پايان دوره ابتدايي: ميزان تحصيالت اقلحد
  سالمت كامل جسمي و ذهني : و ذهني توانايي جسميحداقل 

  ندارد: مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت  160:  طول دوره آموزش                   
  ساعت    32 :   ـ زمان آموزش نظري               

  ساعت 128:              ـ زمان آموزش عملي      
  ساعت     -   :   كارورزي                       زمان ـ 

   ساعت     -   :  ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65 :عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 سال سابقه كار2صنايع دستي طراحي دوخت با فوق ديپلم
  سال سابقه مرتبط 5ديپلم با 

 
 

  
 

 



 

 

 

 

 

  ) :اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

اطالق ميگردد كه قبل از اسالم در  ابريشمي به وسيله انواع نخ هاي ظريف ظريف عي دوخت هايزرتشتي دوزي به نو
زرتشتيان هنگام تولد نوزاد دختر ، كار دوختن جامه عروسي او را آغاز مي  طبق رسوم. رايج بوده است ميان زرتشتيان 

به جز جامه عروسي اين تزيينات برروي لبه . كردند وطي چندسال جامه عروس با گلدوزي هاي زيبا به پايان مي رسيد 
 چك مي گويند ، انجام و وسط روسري هاي بلند كه زرتشتيان به آن ل، كاله داماد شلوار ، آستين لباس ،دامن لباس 

شده اما  ميابريشمي انجام تنها به وسيله نخ هاي ظريف البسه زرتشتيان  انواع دوخت هابرروي در گذشته . مي شود 
اين دوخت ها برروي نقوش سنتي ازجمله سر شير و .ظريف نيز استفاده مي گرددپنبه اي و پشمي امروزه نخ هاي 

گردد ودراطراف اين نقوش به وسيله دوخت هاي ريز و كوچك مثل ستاره يا گل  اجرا مي.... طاووس و درختان سرو و 
    .الزم مي شودردد كه گاهي براي ديدن اين نقوش استفاده از ذره بين گتزيين مي 

  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Zoroastrian stitch   
  
  
  : مرتبط با اين استاندارد  مهم ترين استانداردها و رشته هاي ٭
     سنتي  دوز سوزن-
  پته دوز -
  
  
  :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 

 
 
 



 

  
  
  تحليل شايستگي  برگه -

 شايستگي رديف

 كارگيري فنون سوزندوزي و مقدمات دوختيب 1

 بكارگيري فنون دوخت هاي پايه 2

 نقوش مورد استفاده در زرتشتي دوزي و نماد نقوش به كارگيري 3

 انتقال نقوش بر روي پارچه 4

 نقوش پارچه  روي اجراي تكنيك هاي دوخت هاي تركيبي  5

 ي بكارگيري فنون چاپ و رنگرزي پارچه با تلفيق دوخت 6

 رنها در لبه كاآاجراي تكنيك هاي ساخت يراق و نوارهاي باريك پارچه اي و دوخت  7

 لباسها و دوخت هاي زرتشتي دوزينگهداري و شستشوي  8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  :عنوان 
  بكارگيري فنون سوزندوزي ومقدمات دوختي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

7 5 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

گرد ، (كارگاه گلدوزي      7  :دانش 
  ..)بيضي و 

  انواع نخ هاي ابريشم خام 
  انواع نخ هاي گلدوز دستي
  انواع نخ هاي پلي استر

ريشمي و انواع نخ هاي اب
  پشمي و پنبه اي ظريف
انواع نخ هاي گالبتون 

  ظريف
انواع پارچه هاي ساده 

رنگين و گلدار ابريشمي 
پشمي و پنبه اي و انواع 
 پارچه هاي زربافت ابريشمي

  انواع سوزن 
  ميز كار ونور 
  اطو و ميز اطو 
  فندك يا كبريت

  خط كش
  سوزن نخ كن 

  انگشتانه
  ذره بين

  چراغ مطالعه

       يژگي هاي انواع پارچه هاي دست بافتوصيف و-

       توصيف ويژگي هاي انواع نخ هاي زرتشتي دوزي-

 نها آرنگهاي مورد استفاده و نماد  -

  توصيف وسايل و ابزار كاربردي -
سوزن،نخ،كارگاه،قيچي،انگشتانه،اتوي مناسب پارچه،سوزن نخ (

 ...)كن،ذره بين و

  تعريف طول و عرض و راه خواب پارچه

     

     
     

   5    :مهارت 

       نحوه صحيح استفاده از ابزار كاربردي-

       استفاده از اتوي مناسب كار-

تشخيص پارچه هاي پشمي ،ابريشمي و پنبه اي بوسيله  -
  سوزاندن

     

  :نگرش 
  افزايش مهارت سوزندوزي-
  صرفه جويي در مصرف مواد اوليه -
  صرفه جويي در مصرف انرژي -
  يت اصول اخالق حرفه اي رعا-

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت نكات ايمني و بهداشتي -
  رعايت اصول ارگونومي -

  :توجهات زيست محيطي 
  مديريت پسماند خانگي -
  تفكيك پارچه و كاغذهاي اضافي و جمع آوري از محيط -

 
 

 



 

 
 استاندارد آموزش                                                                                                               

  ي تحليل آموزش  برگه -        
  :عنوان

   بكارگيري فنون دوخت هاي پايه 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

438 42 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 ..)گرد ، بيضي و (كارگاه گلدوزي      4  :دانش
  انواع نخ هاي ابريشم خام 
  انواع نخ هاي گلدوز دستي
  انواع نخ هاي پلي استر

انواع نخ هاي ابريشمي و پشمي و 
  پنبه اي ظريف

  انواع نخ هاي گالبتون ظريف
انواع پارچه هاي ساده رنگين و 

نبه اي و گلدار ابريشمي پشمي و پ
 انواع پارچه هاي زربافت ابريشمي

  انواع سوزن 
  ميز كار ونور 
  اطو و ميز اطو 
  فندك يا كبريت

  خط كش
  سوزن نخ كن 

  انگشتانه
  ذره بين

  چراغ مطالعه

 مفهوم واژه كوك،شالل و بخيه-
موشي،زنجيره،پريوار ع دوختهاي بخيه ،زيگزاگ،دنداناانو-

 اي هي،بست زني،مثلث جادگم،پاپيوني،روماني،ستاره دوز
دوخت  برگ دوزي، دانه دوزي، تنبل دوزي، دوزي، ،نقطه

،دوخت  پتك دوزي دوخت مورب، دوخت سروي، شويدي،
 كردانه

     

    38   :مهارت
بخيه دونده ، بخيه پشت دونده ،بست( دوخت انواع بخيه ها 

دوزي،بخيه خوابيده ،ساقه دوزي،ساتن دوزي،بخيه مستقيم 
 )آجري،بخيه روماني،بخيه

زنجيره ساده ،تك زنجيره باز( انواع زنجيره  دوخت-
 )، زنجيره به شكل گل)دوخت پروانه اي(

     

شالل ساده ،شالل مستقيم،شالل(  انواع شالل دوخت
  )بلند –كوتاه

     

دندان موشي به(يا دندان موشياي  دوخت انواع جادگمه-
 )يني هم چسبيده،دوخت پتويي تزي

 )پتك چهارگوش،پتك دراز،پتك بعالوه(انواع پتك  دوخت-
بدون كارگاه و دقت در  نحوه صحيح گرفتن كار در دست

 تميزي كار بدون چين خوردگي در كار
هاي  تزيين قسمتهايي از دامن وشلوار و دوخت تكه:ه پروژ

  پارچه چيت گلدار 

     

  :نگرش
  احياء دوخت هاي اصيل سنتي-
  ر مصرف مواد اوليه صرفه جويي د-
  صرفه جويي در مصرف انرژي -
 رعايت اصول اخالق حرفه اي-

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از نور مناسب-
 رعايت نكات ايمني و بهداشتي-
  رعايت اصول ارگونومي-

  :توجهات زيست محيطي 
  مديريت پسماند خانگي -
   ز محيطتفكيك پارچه و كاغذهاي اضافي و جمع آوري ا-
 



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  نقوش مورد استفاده در زرتشتي دوزي و نماد نقوش 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 3 7 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  نواع نقوشا-     4  :دانش 
       تاريخچه زرتشتي دوزي-  انواع طرح مورد نياز -

نقوش هندسي ،نقـوش محرمـاتي   (انواع نقوش در زرتشتي دوزي -
ــت   ــاوير درخـ ــوش لچكي،تصـ ــا(،نقـ ــرو ،برگها،گياهان،گلهـ ) سـ

ــم    ــيد وطلس ــورت شير،خورش ــه ،پرنده،ماهي،چهره،ص طاووس،گرب
  )عروس و داماد (بشكل صورت 

     

 نواع نقوش مفهوم نمادين ا-

  مفهوم نقوش محرماتي و انواع آن-
     

     
   3    :مهارت 

       انتخاب طرح متناسب با كاربرد آن-

       انتخاب طرح متناسب با رنگ و پارچه و نخ-

       انتخاب تعداد رنگ در يك كار-

  :نگرش 
  دقت در انتخاب نقوش-
  احياءطرح هاي رايج زرتشتي دوزي-
  ف مواد اوليه صرفه جويي در مصر-
  صرفه جويي در مصرف انرژي -
  رعايت اصول اخالق حرفه اي-

  :ايمني و بهداشت 
  استفاده از نور مناسب-
 رعايت نكات ايمني و بهداشتي-
  رعايت اصول ارگونومي-

  :توجهات زيست محيطي
  مديريت پسماند خانگي -
  تفكيك پارچه و كاغذهاي اضافي و جمع آوري از محيط-

  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  انتقال نقوش بر روي پارچه 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 7 9 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كاغذ     2  :دانش 
انواع مهر هاي چاپ رنگهاي 

  خصوص چاپم
 انواع رنگهاي مخصوص پارچه

  كاربن 
  خودكار
  مداد
  گچ

  مداد سفيد
  پودر تالك 
  پودرذغال

 انواع پارچه هاي رنگي و گلدار
  قيچي

 )مهرهاي چاپي با اشكال خاص،كاربن(رتوصيف ابزار اثرگذا-

  پارچه به روش ذهني اجراي نقوش برروي-
     

       ايجاد نقوش مفهوم فاصله بين طرح و لبه پارچه و روشهاي-

    7   :مهارت 

       بكارگيري فنون چاپ بوسيله مهرهاي تزييني-

       استفاده از رنگ مناسب پارچه جهت چاپ با مهر-

انتقال تكه هاي پارچه هاي گلدار و الوان و اجراي تكنيك -
  هاي دوخت برروي آن

     

       انتقال طرح بوسيله كاربن -

  :نگرش 
  ح ، احياء روشهاي سنتي چاپ با مهردقت در انتقال طر-
  صرفه جويي در مصرف مواد اوليه -
  صرفه جويي در مصرف انرژي -
  رعايت اصول اخالق حرفه اي-

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از دستكش وماسك هنگام استفاده از رنگ-
  استفاده از نور مناسب-
 رعايت نكات ايمني و بهداشتي-
  وميرعايت اصول ارگون-

  :توجهات زيست محيطي 
  استفاده از رنگهاي سازگاربا محيط زيست و جدا نمودن پساب رنگي حين كار-
 مديريت پسماند خانگي -
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان 

   اجراي تكنيك هاي دوخت هاي تركيبي بر نقوش پارچه 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 31 33 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

گرد ، بيضي (كارگاه گلدوزي      2  :دانش 
  ..)و 

  انواع نخ هاي ابريشم خام 
  انواع نخ هاي گلدوز دستي
  انواع نخ هاي پلي استر

انواع نخ هاي ابريشمي و 
  ظريفپشمي و پنبه اي 

  انواع نخ هاي گالبتون ظريف
انواع پارچه هاي ساده رنگين 
و گلدار ابريشمي پشمي و پنبه 
اي و انواع پارچه هاي زربافت 

  ابريشمي
  انواع سوزن 
  ميز كار ونور 
  اطو و ميز اطو 

  خط كش
  سوزن نخ كن 

  انگشتانه
  ذره بين

  چراغ مطالعه

دوخت توپردوزي يا ( مفهوم دوخت هاي تركيبي در نقوش-
ساتن،دوخت شالل،دوخت زنجيره ،دندان موشي،زيگزاگ،دانه 

دوزي،نقطه دوزي،برگ دوزي،دوخت سروي،دوخت 
  شويدي،دوخت مورب،ساقه دوزي و دوخت بخيه روماني

     

    31   :مهارت 

       انتخاب دوخت متناسب با طرح-

زنجيره بازودوخت پتويي تزييني، ( اجراي دوختهاي تركيبي-
دوخت ساتن وساقه دوزي ، بخيه روماني و دوخت سروي، 

  شالل ساده و ساقه دوزي و بخيه پشت دونده

     

اجراي دوخت هاي تركيبي برروي طـرح طـاووس بـر    : پروژه -
  روي لچك يا لباس

     

  : نگرش 
  احياء دوخت هاي سنتي زرتشتي دوزي-
  واد اوليه صرفه جويي در مصرف م-
  صرفه جويي در مصرف انرژي -
  رعايت اصول اخالق حرفه اي-

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از دستكش وماسك -
  استفاده از نور مناسب-
 رعايت نكات ايمني و بهداشتي-
  رعايت اصول ارگونومي-

  :توجهات زيست محيطي 
  مودن پساب رنگي حين كاراستفاده از رنگهاي سازگاربا محيط زيست و جدا ن-
 مديريت پسماند خانگي -



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  بكارگيري فنون چاپ و رنگرزي پارچه با تلفيق دوختي
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

7 25 32 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

انواع رنگ هاي مخصوص        :دانش 
  چاپ و رنگرزي

 انواع مهرهاي مخصوص چاپ
  مواد اسيدي و بازيك

گرد ، بيضي (كارگاه گلدوزي 
  ..)و 

  انواع نخ هاي ابريشم خام 
  انواع نخ هاي گلدوز دستي
  انواع نخ هاي پلي استر

انواع نخ هاي ابريشمي و 
  ظريفپشمي و پنبه اي 

  انواع نخ هاي گالبتون ظريف
انواع پارچه هاي ساده رنگين 
و گلدار ابريشمي پشمي و پنبه 
اي و انواع پارچه هاي زربافت 

  ابريشمي
  انواع سوزن 
  ميز كار ونور 
  اطو و ميز اطو 

  خط كش
  سوزن نخ كن 

  انگشتانه
  ذره بين

  چراغ مطالعه

       مفهوم تكنيك هاي چاپ و رنگرزي-

چاپ گره ، چاپ ترانسفر،چاپ باتيك و (اع چاپ توصيف انو-
(.... 

 توصيف رنگرزي انواع پارچه ها -

 رنگهاي مناسب جهت چاپ و رنگرزي پارچه ها -

  توصيف دوخت هاي اجرايي اطراف قسمت هاي چاپ شده -

     

       :مهارت 

       اجراي تكنيك هاي چاپ و ثبات رنگي-

       ياجراي تكنيك هاي رنگرزي و ثبات رنگ-

       اجراي دوخت هاي پايه و تركيبي در كنار نواحي چاپ شده-

چاپ گره در قسمتهاي مختلف دامن زنانه و اجراي : پروژه -
  تكنيك هاي دوختي

     

  :نگرش 
  تنوع در مدل گذاري-
  صرفه جويي در مصرف مواد اوليه -
  صرفه جويي در مصرف انرژي -
  رعايت اصول اخالق حرفه اي-

  :  بهداشت  ايمني و
  استفاده از دستكش وماسك -
  استفاده از نور مناسب-
  رعايت نكات ايمني و بهداشتي-
  رعايت اصول ارگونومي-

  :توجهات زيست محيطي 
  استفاده از رنگهاي سازگاربا محيط زيست و جدا نمودن پساب رنگي حين كار-
  مديريت پسماند خانگي -
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان 

پارچه اي در لبه اجراي تكنيك دوخت يراق و نوار هاي باريك 
   پارچه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 15 18 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

رد ، بيضي گ(كارگاه گلدوزي       3  :دانش 
  ..)و 

  انواع نخ هاي ابريشم خام 
  انواع نخ هاي گلدوز دستي
  انواع نخ هاي پلي استر

انواع نخ هاي ابريشمي و 
  پشمي و پنبه اي ظريف

  انواع نخ هاي گالبتون ظريف
انواع پارچه هاي ساده  انواع 

  يراق يا قيطان
رنگين و گلدار ابريشمي 

پشمي و پنبه اي و انواع پارچه 
  افت ابريشميهاي زرب

  انواع سوزن 
  ميز كار ونور 
  اطو و ميز اطو 

  خط كش
  سوزن نخ كن 

  انگشتانه
  ذره بين

  چراغ مطالعه

        قسمت هاي مختلف لباس زنانهو مردانه زرتشتيان  -

توصيف ويژگي هاي يراق ها و نوارهاي باريك پارچه اي مصرفي -
  در لباس زرتشتيان 

      

جهت توليد نوارهاي )چيت گلدار(اسبانتخاب پارچه هاي رنگي من-
  باريك 

      

      

    15    :مهارت 

        دوخت نوار يا قيطان لبه كاله داماد-

        دوخت نوار باريك ابريشمي لبه شلوار يا لباس يا لچك زنانه-

و نصب نوار داماد  اجراي تكنيك هاي دوخت برروي كاله : پروژه -
  يا قيطان در لبه كاله 

      

   : نگرش
  احياء سنتهاي ايرانيان باستان-
  صرفه جويي در مصرف مواد اوليه -
  صرفه جويي در مصرف انرژي -
  رعايت اصول اخالق حرفه اي-

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از نور مناسب-
  رعايت نكات ايمني و بهداشتي-
  رعايت اصول ارگونومي-

  :توجهات زيست محيطي 
  سازگاربا محيط زيست و جدا نمودن پساب رنگي حين كار استفاده از رنگهاي-
  مديريت پسماند خانگي -



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  لباسها و دوخت هاي زرتشتي دوزي نگهداري وشستشوي
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 4 7 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط يتوجهات زيست محيط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  مواد شوينده      3  :دانش 
  مواد نفتاليني
  نخ و سوزن رفو

  ب خشك كنآكاغذ 
  دستمال تنظيف

  

       روشهاي شستشو و استفاده از مواد لكه بر-

       نگهداري و استفاده از مواد ضد بيد و حشره-

 تعريف رفو-

  طريقه اتو كشي البسه-
     

    4   :مهارت 

       رفوي پارچه هاي پشمي و ابريشمي-

       شستشوي البسه زرتشي دوزي شده-

       لكه گيري البسه-

       اتو كشي البسه و پارچه هاي دوخت شده-

  :نگرش
  صرفه جويي در مصرف مواد اوليه 

  صرفه جويي در مصرف انرژي -
   رعايت اصول اخالق حرفه اي-

  : ت ايمني و بهداش
  دقت در استفاده از مواد ضد حشره و بيد و مواد گندزدا-
  استفاده از نور مناسب-
  رعايت نكات ايمني و بهداشتي-
  رعايت اصول ارگونومي-

  :توجهات زيست محيطي 
  استفاده از رنگهاي سازگاربا محيط زيست و جدا نمودن پساب رنگي حين كار-
  مديريت پسماند خانگي -
  
  



 

  
  
 
 

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

    عدد  3 3*1 ميزكار  1
    عدد  3 70*50 ميزنور  2
    عدد  15 پشت دار صندلي  3
    عدد  1 70*100 تخته وايت برد  4
    عدد  5 وايت برد ماژيك  5
    عدد  1 نمونه كار قبلي آلبوم  6

    عدد  1 اهدستگ رايانه  7
    عدد  1 مناسب مكان اموزشگاه تابلوي دوختي  8
    عدد  1 استاندارد تش نشانيآكپسول   9
    عدد  1 استاندارد جعبه كمك هاي اوليه  10
    عدد  3 خشك و بخار اتو  11
    عدد  3 معمولي ميز اتو  12
    تعدادي  مرتبط با طرح دوخت كتب آموزشي  13
     تعدادي آموزشي فيلم  14
    تعدادي  آموزشي عكس  15

  
  : توجه 

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



 

 
 
 
 
 

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

    5 كالف نخ ابريشم خام 1
    15 قرقره ابريشم رنگي نخ 2
    15 كالف نخ گلدوز دستي 3
    5 قرقره نخ پلي استر 4
    5 قرقره نخ پنبه اي ظريف 5
    5 قرقره نخ پشمي ظريف 6
    5 سيگارت نخ گالبتون ظريف 7
    5/7 ابريشمي پارچه هاي زربافت 8
    15 پشمي پارچه 9
    15 پنبه اي پارچه 10
    5/7 الوان ورنگين پارچه 11
    15 متر انواع قيطان 12
    100 گرم رنگهاي مخصوص چاپ 13
     گرم رنگهاي مخصوص 14
    50 ميلي ليتر رنگررزي 15
    50 ميلي ليتر مواد اسيدي 16
     گرم مواد بازيك 17
    300  پودر تالك 18
    300 گرم پودر ذغال 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
   1 بسته سوزن كرول  1
   1 " سوزن شارپ  2
   1 " سوزن منجوق دوزي  3
   3 عدد انواع كارگاه خياط  4
   3 عدد سوزن نخ كن  5
   3 عدد انگشتانه  6
   1 بسته كاغذ طراحي  7
   1 " برشكاغذ  8
   1 70*50 ميز نور  9
 3*1 ميز برش  10

  
1   

11  
12  

 كاربن
  مهر هاي چاپ

 عدد
  عدد

2 
1  

  

   3 عدد 13قالب شماره  13
   1 دستگاه اطوي پارچه  14
   1 عدد ذره بين  15
   1 عدد مداد  16
   1 عدد خودكار  17

   1 بسته شابلون  18
   1 دستگاه چراغ مطالعه  19

  : توجه 
  .زاء هر سه نفر محاسبه شود ابزار به ا -
  
  
  
  
  

 
 



 

 
 
 
 
 

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

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

نگرشي برروند سوزندوزيهاي 1
 سنتي ايران

 منتخب صبا تهران 79م چاپ دو - منتخب صبا

 مهين فرخ سرشت سوزن دوزي درصنايع دستي 2
  ابوالفضل ذابح
  مريم بهنام

شركت چاپ و نشر   تهران  1369 -
  ايران

چاپخانه هانشي   1369 جي كالگ ارثراپهام پوپ   3
چي شاشين 
  اينساتسو توكيو

  ارثر اپهام پوپ

      سيري در صنايع دستي ايران 4

 
 
 

  عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(محتواهاي آموزشيساير منابع و -
 /مترجم مولفين/مولف سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف

 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

بازديد از مراكـز صـنايع دسـتي 1
  زرتشتيان

  بازديد از موزه
بازديد از انجمن بانوان زرتشـتي  

  استان يزد  

      

 
 

 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  

  رديف عنوان
www.google.com1 

www.wikipedia.com 2 

  


