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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي
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عنوان آموزش شغل
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تاريخ تدوين استاندارد :
مدت اعتبار استاندارد  :از تاريخ 11/1/1

تا تاريخ 19/1/1

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل/1/9:الف1-91/94/

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته دوخت هاي سنتي :

حوزههاي حرفهاي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل :
-

فرآيند اصالح و بازنگري:
 دفتر طرح و برنامه های درسی-

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران  :خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 4سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور  ،پالك
451
دورنگار

11199116

تلفن 11511166 – 1

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :
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تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل

 شايستگي 

رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

شغل و سمت

سابقه كار مرتبط

1

منصوره نيكخواه

ليسانس

آموزش ابتدايي

هنرآموز

41

آدرس  ،تلفن و ايميل

تلفن ثابت 7433703-8220:

4

معصومه معصومي
گودرزي

روانشناسي
ليسانس

هنرآموز

كودكان

3

استثنايي

3

بدرالسادات موسوي

ليسانس

9

فريده رئيسي ماكياني

ليسانس

طراحي و

كارشناس

دوخت

كاردانش

آموزش ابتدايي

كارشناس
حرفهآموزي

تلفن همراه 83423270070 :
ايميل :
درس :
ثابت 33037722-824:
آتلفن
تلفن همراه 83423044800 :
ايميل :
آدرس

24

تلفن ثابت 02207471-824:
تلفن همراه 83704221770 :
ايميل :
آدرس :

23

تلفن ثابت 02201440-824:
تلفن همراه 83423347707 :
ايميل :
آدرس :

5

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

1

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

6

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

2

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيي كيار را گوينيد در بعايي از ميوارد اسيتاندارد حرفيه اي نيي گفتيه
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
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 :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي  ،مسئوليت هيا ،
شراي 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 :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ميي گييرد و ويرورت
دارد كه در آن مشاغل خاص محي واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محيل آميوزش بيه صيورت
تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و قااوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شيامل سيه بخيش عمليي  ،كتبيي عمليي و اخيالق
حرفهاي خواهد بود .
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 محي ها و شراي گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي  .كيه ميي توانيد شيامل عليوم (اييه (
رياوي  ،في يك  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
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 :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محي كار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محي زيست وارد گردد.

3

نام استاندارد آموزش شغل:
عروسك دوزي گروه الف ( ويژه دانشآموزان با نيازهاي ويژه )

شرح استاندارد آموزش شغل:
عروسك دوز يكي از مشاغل در حوزه خدمات ميباشد .عروسك دوز وظايفي از جمله راهاندازي و كار با ماشينهاي
دوخت ،كاربا اتو ،انتخاب (ارچه  ،انتقال الگو ،برش و دوخت عروسكهايي مانند؛ عروسكهاي (وليشي و (ارچهاي دو
تكه و چند تكه ،عروسكهاي انگشتي ،دستكشي ،ت ئيني و  ...انجام مي دهد .در ومن اين شغل با مشاغلي از قبيل؛
فروشنده عروسك،مواد مصرفي و اب ار عروسك سازي ،تك دوز و سري دوز عروسك و  ...در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :سوم راهنمايي تحصيلي (يش حرفه اي ويا دورههاي معادل (سوم مهارتهاي حرفه اي ي سوم راهنمايي
تحصيلي )
حداقل توانايي جسمي و ذهني :مطابق با ال امات ورودي به رشتهي عروسك دوزي خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه شامل موارد
زير ميباشد:
*حداقل يك چشم سالم و نداشتن كوررنگي *داشتن حافظه و ادراک بينايي *حس المسه سالم
*قوام عاالني و دامنه حركتي مفاصل در حد طبيعي *كنترل سر و گردن و تعادل در نوشتن
*توانايي انجام مهارتهاي حركتي ظريف *سرعت عمل و تحمل كاري متناسب با رشته
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 1985ساعت

:

ـ زمان آموزش نظري

:

 466ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 1415ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي  27 :درصد عملي  08 :درصد اخالق حرفه اي  47 :درصدصالحيت هاي حرفه اي مربيان :
 ميزان تحصيالت  :فوق ديپلم و باالتر در رشته تحصيلي مرتب و يا فوق ديپلم و باالتر در رشتههاي تحصيلي مرتب با آموزشكودكان استثنايي ( علوم تربيتي  ،روان شناسي و )...مشروط بر داشتن گواهينامههاي معتبر استاندارد مهارت و آموزش مربوط به طراحي و
دوخت حداقل به مدت ساعت از سازمانهاي متولي.
 -سابقه كار :حداقل  7سال

 -ساير شراي :

4

٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

Embroidered Doll

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

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

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................

طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگيهارديف

1
4
3
9
5
1
6
8

عناوين

كار با ماشين دوخت
انتخاب پارچه
انتقال الگو روي پارچه
دوختهاي اوليه
دوخت پوشش بدن عروسك
آماده سازي عروسك

شخصيت پردازي عروسك
برش ،دوخت و تزيينات لباس عروسك

1
16
11
14
13
19
15

6

استاندارد آموزش عروسك دوزي (گروه الف)
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كار با انواع ماشين دوخت

نظري

عملي

جمع

22

38

442

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
(

 -انواع ماشين دوخت ( ساده ،همه كاره خانگي ،صنعتي)

1

 -سوزن ماشين دوخت

 -ماشين سردوز سه نخ

7

سرسوخته ،سرتخت ،سرگرد كوتاه

 -انواع سوزن مخصوص ماشين دوخت( سرسيوخته ،سيرتخت ،سيرگرد كوتياه

7

اورلوک ،سرگرد بلند راسته صنعتي
 -انواع (ايهي ماشين دوخت

اورلوک ،سرگرد بلند راسته صنعتي)
 -انواع نخ و دوک معمولي

2

دگمه،جادگمه ،زيپ دوزي ،لبه

 -انواع (ايه ماشين دوخت (زيپدوزي ،دگمهدوزي ،جادگمه ،لبه دوزي و)...

7

دوزي و)...

 -نحوهي جاگذاري سوزن در انواع ماشين دوخت

7

 -روغندان

(

 -برس تمي كردن

مهارت :
 -راه اندازي و تنظيم ماشين دوخيت ( (ركيردن ماسيوره  ،نيخ كيردن ماشيين

27

دوخت ،جا انداختن ماسوره  ،تنظيم كشش نخ  ،تعويض (ايهها و )...

 (يچ گوشتي ماشين دوخت -ماشين دوخت خانگي

 -كار با ماشين سردوز

47

 -ماشين دوخت راسته ساده صنعتي

 -جا سوزن در ماشين دوخت

47

 -ماشين سردوز سه نخه (اورلوک)

 -كار با انواع (ايه دوخت (زيپدوزي ،دگمهدوزي ،جادگمه ،لبه دوزي و)...

27

 -ماسوره و ماكو ماشين دوخت

 -نگهداري ماشين دوخت ( روغن كاري قسمتهاي مختليف ماشيين دوخيت،

48

 -انواع نخ و دوک معمولي

تمي كردن)

نگرش :
 دقت و توجه هنگام كار -عدم استفاده از ماشينهاي دوخت در اوج مصرف برق

ايمني و بهداشت:
 رعايت اصول و نكات ايمني كار با ماشين دوخت و عدم استفاده از سوزن خم شده ،اطمينان از سالم بودن سيم ودو شاخه و خاموش كردن ماشين دوخت

توجهات زيست محيطي:
-

7

استاندارد آموزش عروسك دوزي (گروه الف)
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انتخاب (ارچه

نظري

عملي

جمع

27

78

37

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -انواع رنگ بندي در(ارچه ها (با توجه به نوع عروسك)

7

 -انييواع (ارچييه بييا جيينسهيياي

 -ويژگي انواع جنس (ارچه (بر اساس الياف و شكل ظاهري)

0

مختلف (كتان ،چرم ،مخمل ،جيير،

 -انواع جنس (ارچه(چرم ،مخمل ،جير( ،وليشي ،سوزني و )...

7

 -كيفيت (مرغوبيت) (ارچه مصرفي

3

حولهاي ،ابري( ،وليشي ،سيوزني و
)...
 انواع (ارچه با طرحهاي مختلف مقوا -چسب مايع

مهارت :

 -مواد شستشو

 -هماهنگ كردن (ارچهها بر اساس رنگ عروسك مورد نظر

47

 -تهيه آلبوم بر اساس ويژگي هاي ظاهري

48

 تعيين كيفيت (مرغوبيت)بر اساس روشهاي؛ كشيدن (ارچه ،تنيدگي بافت(شت (ارچه ،عدم ري ش (رزها در اثر كشيدگي ،آزميايش رنيگ (رييدگي در

47

آفتاب و )...

48

 -انتخاب (ارچه مناسب براي انواع عروسك( براساس شكل ،اندازه و)...

نگرش :
 دقت در به كارگيري (ارچه مصرفي در خصوص كيفيت آن -دقت در حين كار

ايمني و بهداشت:
توجهات زيست محيطي:
-

8

 -لگن مخصوص شستشو

استاندارد آموزش عروسك دوزي (گروه الف)
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انتقال الگو روي (ارچه

نظري

عملي

جمع

78

38

428

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -انواع الگو (عروسك حيوان ،انسان يا گياه)

7

 -انواع كپي برداري از الگوي آماده

0

 -طريقهي انتقال الگو روي (ارچه

48

 -مل ومات انتقال الگو( صابون ،مدادرنگي،سنجاقتهگرد)

1

 -انواع مل ومات آرشيو و نگهداري الگو

7

 كاربن مداد رولت كاغذ (وستي چند نمونه الگو مقوا انواع (وشه الگو هاي آماده برش انواع (ارچه -انييواع قي ييي ( سيياده ،بييرش

مهارت :

كوچك ،زيگ اگ ،نوک تي )

 -كپي برداري از الگوي آماده

78

 -انتقال الگو روي (ارچه

28

كش و) ...

 -نصب مناسب الگوي آماده روي (ارچه

47

 -سوزن ته گرد

 -تهيه آرشيو از الگوها

27

 -وسايل اندازهگيري ( متر،

 مي برش مي نور سنجاق تهگرد -صابون و مل خياطي

نگرش :

 -مداد رنگي

 -صرفه جويي در مصرف (ارچه

 -انواع (وشه

ايمني و بهداشت:
 -رعايت نكات ايمني در استفاده ازسوزن وقي ي

توجهات زيست محيطي:
 -ريختن وايعات (ارچه درون ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخۀ بازيافت

9

خ

استاندارد آموزش عروسك دوزي (گروه الف)
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوختهاي اوليه

نظري

عملي

جمع

36

186

416

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -قي ي مناسب (ارچه

دانش :
انواع دوختهاي اوليه با دست( :كوک ،بخيه ،شالل ،دندان موشي ،زيگي اگ،(سدوزي ،زنجيره دوزي)
انواع دوختهاي اوليه با چرخ( :راسته ،مغ ي ،نواردوز ،ارييب دوزي ،بنيدينك،دگمه ،جادگمه ،تور دوزي و زيپ)

 -نخ چين دستي

47

 صابون خياطي -سنجاق ته گرد و جا سنجاقي

47

 اليي زانفيكس نخ دوخت نخ كوک سوزن دوخت -انگشتانه

مهارت :

( -ارچه مناسب

دوخت با دست (كوک بخيه با شالل  ،دنيدان موشيي ،زيگي اک( ،يس دوزيمخفي و آشكار ،زنجيره دوزي)
دوخت با ماشين دوخت(راسته ،مغ ي ،نوار دوزي ،بنيدينك ،دگميه ،جادگميه،توردوزي و زيپ)

488

 انواع زيپ -انواع دگمه

08

 انواع ق ن بشكاف -نخ چين

نگرش :

 -اتو

 -دقت و سرعت در حين كار

 -مي اتو

 -حداكثر استفاده بهينه از مواد مصرفي

 -انواع سوزن دستي و ماشيني

ايمني و بهداشت:

 -ماشين دوخت خانگي

 -استفاده از انگشتانه هنگام دوختهاي دستي

 -ماشين دوخت راسته دوزصنعتي

 رعايت اصول و نكات ايمني كار با ماشين دوخت و عدم استفاده از سوزن خم شده ،اطمينان از سالم بودن سيم ودو شاخه و خاموش كردن ماشين دوخت.

 ماشين سردوز سه نخه (اورلوک)( -ايه هاي مخصوص ماشينهياي

توجهات زيست محيطي:
-

دوخت خانگي و صنعتي
 -انواع نخ و دوک معمولي

11

استاندارد آموزش عروسك دوزي (گروه الف)
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوخت (وشش بدن عروسك

نظري

عملي

جمع

38

455

413

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
0

 نحوه ي برش الگو روي عرض هاي مختلف (ارچه -نحوهي دوخت و اتصال (وشش بدن عروسك با دسيت (بخييه ،دنيدان

 مي برش( -ارچه مناسب

48ساعت

موشي( ،س دوزي و چسباندن)

 -قي ي مناسب برش (ارچه

42

 -نحوه ي دوخيت و اتصيال (وشيش بيدن عروسيك بيا ماشيين دوخيت

 -نخ چين

(زيگ اگ و بخيه درشت)
 -نحوهي اتو كردن (وشش بدن عروسك

7

 -بشكاف

 -نحوهي باز گذاشتن قسمتي از بدن عروسك براي (ركردن

7

 انگشتانه -زيپ

مهارت :
 -استفاده صحيح از قي ي در هنگام برش (ارچه

43

 -برش الگو روي عرض هاي مختلف

70

 -برش قطعات كار

78

 -دوخت قطعات (وشش بدن عروسك

08

 -اتو كردن درزها در صورت ل وم

78

 -باز گذاشتن قسمتي از دوخت بدن عروسك براي (ركردن

18

 سنجاق ته گرد انواع سوزن دستي و ماشيندوخت
 نخ كوک انواع نخ (لي استر مناسبماشين دوخت
 انواع نخ ترويرا مناسب ماشينسردوز(اورلوک)

نگرش :

 انواع ماشين دوخت ( راستهصنعتي،اورلوک)

 صرفه جويي در (ارچه و كاغذ و نگهداري از وسايل كارگاهي -عدم استفاده از اتو و ماشينهاي دوخت در اوج ساعات مصرف برق

 -اتو

ايمني و بهداشت:

 -مي اتو

 -رعايت نكات ايمني در كار با ماشين دوخت  ،سوزن  ،قي ي و اتو

توجهات زيست محيطي:
11

استاندارد آموزش عروسك دوزي (گروه الف)
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

آماده سازي عروسك

نظري

عملي

جمع

96

146

116

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -مفتول فل ي ،سيخ نوک گرد

دانش :
 -نحوهي (شت و رو كردن (وشش بدن عروسك

7

 -نحوهي استفاده از اب ار در (شت و رو كردن (مفتول فل ي ،سيخ نوک گرد و قاشق)

7

 -نحوهي (ر كردن عروسك

48

يا قاشق
 انواع الياف طبيعي ،مصنوعي خرده (ارچه -انواع گرانولهاي طبيعي و

 نحوهي قرار دادن كيسههاي دانه گرانول و كيت موزيكال در بدن عروسك -نحوهي (رداخت كار و برس كشيدن

42

مصنوعي معطر و غير معطر از

0

جنس يونوليت  ،طلق( ،الستيك،
چوب و )...

مهارت :

 -انواع كيت موزيكال

( -شت و رو كردن (وشش بدن عروسك

28

( -ر كردن عروسك

77

 -قرار دادن كيسهي دانههاي گرانول و كيت موزيكال در بدن عروسك

17

 -برس كشيدن صحيح روي (رزها و درزهاي دوخت عروسك

28

نگرش :
 دقت در بهكارگيري اب ار هنگام استفاده از آنها -استفاده از خرده (ارچهها در (ر كردن عروسك ها (صرفه جويي)

ايمني :
 -رعايت نكات ايمني هنگام استفاده از مفتول ،سيخ و ...

توجهات زيست محيطي :
 -جمعآوري و استفاده مجدد از خرده (ارچهها

12

 -برس دندانه درشت و ري

استاندارد آموزش عروسك دوزي (گروه الف)
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

 -شخصيت (ردازي عروسك

نظري

عملي

جمع

96

186

446

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 -انواع سوزن

 نحوهي استفاده مناسب از مواد ( الياف ،نخ عمامه ،كاموا ،روبان و نوارهاي ت ييني) جهتموي سر

 -انواع نخ قرقره و گلدوزي

48

 -نخ عمامه

 -نحوهي آماده سازي و چسباندن موي سر

48

 -انواع چشم ،لب ،بيني و (وزه عروسك

48

 -انگشتانه

 -انواع مواد مناسب تعيين شخصيت عروسك

48

 بشكاف -نخ چين

مهارت :

 -قي ي

 -آماده كردن،چسباندن ،دوختن موي سر متناسب با ويژگيهاي عروسك

78

 -فرم دادن به موي سر (صاف ،مجعد و )...

78

 -چسباندن يا دوختن چشم (با توجه به اصل قرينه سازي ) ،بيني ،لب و (وزه عروسك

38

چسباندن،دوختن و وصل كردن انواع مواد مناسب تعيين شخصيت عروسك

78

كاموا الياف نوارهاي ت ييني -روبانها

نگرش :

 -سنگ ،منجوق و (ولك

 -صرفه جويي در مصرف مواد

 -انواع چشم

 -داشتن دقت و ظرافت كافي در حين كار

 -انواع (وزه

 -اف ايش ميل و تحمل در برابر انجام كار

 -خودكار

ايمني :
 -رعايت نكات ايمني هنگام كار با سوزن و قي ي

توجهات زيست محيطي :
 -جمع آوري خردههاي (ارچه جهت استفاده مجدد از آنها

13

استاندارد آموزش عروسك دوزي (گروه الف)
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

 -برش ،دوخت و ت ئينات لباس عروسك

نظري

عملي

جمع

95

456

415

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 -انواع سوزن

 -انواع (ارچههاي مناسب لباس و ت ئينات عروسكي

 -انواع نخ قرقره و گلدوزي

0

 انواع لباسهاي ساده عروسكهاي انسان و حيوان (شال ،روسري ،كاله ،جليقه( ،يشبند ،دامن ،شلوار ،لباس محلي و )...

 انگشتانه47

 (ارچههاي مورد نياز -ماشين دوخت خانگي

 -انواع ت ئينات عروسك ((ا(يون ،كاله ،گل سر و )...

0

 -روش انتقال الگوي آماده ،برش و دوخت لباس عروسكي

0

 -ماشين دوخت صنعتي

 -انواع مواد مصرفي و وسايل ت ئيني

0

 ماشين سردوز(اورلوک) بشكاف -نخ چين

مهارت :

 -قي ي

-انتخاب (ارچه مناسب با شخصيت عروسك

78

-انجام مراحل ( انتقال الگوي آماده روي (ارچه ،برش (ارچه)

18

 -نوارهاي ت ئيني

-اتصال قطعات و دوخت لباس براي دوخت لباس عروسكي

488

 -روبانها

-ت ئين لباس عروسك متناسب با شخصيت آن

08

 -سنگ ،منجوق و (ولك

 -كاموا

 -خودكار

نگرش :
 عدم استفاده از ماشين دوخت در ساعات اوج مصرف برق داشتن دقت و ظرافت كافي در حين كار -اف ايش ميل و تحمل در برابر انجام كار

ايمني :
 -رعايت نكات ايمني هنگام كار با سوزن ،قي ي وماشين دوخت

توجهات زيست محيطي :
 -جمع آوري خردههاي (ارچه جهت استفاده مجدد از آنها

14

 برگه استاندارد تجهيزات عروسك دوزي (گروه الف)نام

رديف

تعداد

مشخصات فني و دقيق

4

ماشين دوخت خانگي همه كاره

تمام اتوماتيك و ساده

7دستگاه براي هر كارگاه

2

ماشين دوخت راسته دوز

صنعتي

4دستگاه براي هر كارگاه

سه نخ

4دستگاه براي هر كارگاه
متناسب با هر دستگاه 4عدد

7

ماشين سردوزي

1

مي ماشين دوخت

متناسب با نوع ماشين دوخت

7

صندلي استاندارد بدون چرخ

با رويه چرمي( ،شت كوتاه و قابل تنظيم

متناسب با هر دستگاه 4عدد

0

اتو بخار ساده

دستي

 2دستگاه براي هر كارگاه

3

مل ومات اتو

ژانت ،بالشتك و ...

از هر كدام يك عدد براي هر
كارگاه

0

مي اتو با انواع ژانت

در ابعاد08× 100و ارتفاع 38سانتي متر

 2عدد براي هر كارگاه

3

مي برش با رويه MDF

در ابعاد  208× 100وارتفاع 38سانتي متر

 2عدد براي هر كارگاه

48
44

(اورلوک)

صندلي گردان

بدون (شتي و تكيه گاه با رويه چرم و قابل
تنظيم

 44عدد براي هر كارگاه

مي و صندلي معلّم

در حد استاندارد

از هر كدام يك عدد

تابلو اعالنات

با ويترين شيشهاي قفل دار

 4عدد براي هر كارگاه

مي نور

درابعاد 78 ×38وارتفاع 38سانتي متر

4عدد براي هر كارگاه

41

كمد دانشآموزان

فل ي ،شش خانه و داراي قفل سوئي ي

 2عدد براي هر كارگاه

47

كمد بايگاني دو درب

عمودي ،فل ي و قفل دار

4عدد براي هر كارگاه

كمد كتابخانهاي

قفل دار و داراي نماي شيشهاي

4عدد براي هر كارگاه

جعبه كمكهاي اوليه

با انامام كامل و وروري

4عدد براي هر كارگاه

تخته سفيد متحرک

در ابعاد  438× 428سانتي متر

4عدد براي هر كارگاه

كپسول آتشنشاني

0كيلويي (ودر خشك

 4دستگاه

42
47

40
43
40
43

توجه :
 -تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  11نفر در نظر گرفته شود .

15

توضيحات

 برگه استاندارد مواد عروسك دوزي (گروه الف)نام

رديف

تعداد

مشخصات فني و دقيق

نخ دوخت دستي

مرسري ه ،نايلوني ،عمامه ،قيطاني ،كالفي و ...در
رنگهاي مختلف

از هر كدام يك بسته از هر
شماره براي هر كارگاه
از هر كدام يك قرقره براي هر
نفر
از هر كدام يك قرقره براي هر
نفر

1

(ارچه ي مخصوص اتو

78 × 78سانتي متر

به مي ان الزم

7

انواع (ارچه و الياف

با جنسهاي مختلف

به مي ان الزم

0

مقوا و طلق و (وشه

4
2
7

3
0

انواع سوزن

دست ،ماشين دوخت و ته گرد

نخ دوخت ماشين هاي
دوخت

دوک ،قرقره و جنس متناسب با نوع كار

كاربن

به مي ان الزم
مخصوص (ارچه در رنگهاي زرد – سفيد – قرم
– سب

به تعداد الزم
به مي ان الزم

(ودر ذغال  ،مل و گچ

3

چسب

نواري  -ماتيكي

 7عدد از هر كدام

48

اليي چسب

كاغذي

از هر كدام 48متر

44

انواع زيپ

مخفي ،معمولي

به تعداد الزم

42

الگوي آماده برش

 -الگوي آماده برش

از هر الگو يك نمونه

47

مداد و مداد مخصوص
عالمتگذاري

41
47
40
43
40
43
28
24
22
27
21

انواع چشم ،دهان و (وزه

 44عدد از هر كدام
به مي ان الزم

متناسب با كاربرد آن

به مي ان الزم

انواع روبان ،قيطان
گرانول

گياهي ،يونوليتي( ،الستيكي ،چوبي و فل ي

به مي ان الزم

برس

دندانه درشت

 44عدد

كيت صدا

موزيكال (بدون كالم و كالم) و صداي حيوانات

به مي ان الزم

كانوا و موي مصنوعي

به مي ان الزم

مواد شوينده

به مي ان الزم

دستكش

به تعداد الزم

ظرف

به تعداد الزم

مخصوص شستشو

ماسك
ماژيك وايت برد

به تعداد الزم
از هر كدام  2عدد

در رنگهاي مختلف

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  11نفر محاسبه شود .

16

توضيحات

 برگه استاندارد ابزار عروسك دوزي (گروه الف)نام

رديف

تعداد

مشخصات فني و دقيق

انواع (ايهي ماشين دوخت

(يچ رُل،لبهدوزي ،نواردوزو...

از هر كدام يك عدد براي
هر كارگاه

2

روغن دان

مخصوص ماشين دوخت

به تعداد چرخهاي كارگاه

7

برس تمي كردن

مخصوص ماشين دوخت

به تعداد چرخهاي كارگاه

1

(يچ گوشتي

مخصوص ماشين دوخت

به تعداد چرخهاي كارگاه

7

ماسوره ماشين دوخت

 -ماسوره ماشين دوخت

به تعداد چرخهاي كارگاه

انواع قي ي

ساده ،زيگ اک ،بشكاف( ،ارچه وكاغذ
با تيغههاي فوالدي

به تعداد الزم از هر كدام
براي هر كارگاه

4

0
3

متر ،خ كش و گونياي مدرج

0

نخ چين

3

رولت

 44عدد

48

جا سنجاقي

 44عدد

44

انگشتانه

 44عدد

42

تخته (اکكن

1عدد

 44عدد از هر كدام
 44عدد

دستي

توجه :
 -ابزار به ازاء هر  11نفر محاسبه شود .

17

توضيحات

منابع و نرم اف ار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )
محل نشر

ناشر يا توليد كننده

عنوان منبع يا نرم اف ار

رديف

مترجم

مولف

سال نشر

سازمان آموزش

سازمان آموزش

وپروش استثنايي

وپروش استثنايي

پارسا گرافيك

مؤلف

چاپ دقت

سنبله

چاپ شفق

راضيه

هنر عروسكهاي 168

-

اكرم ذاكري

-

-

بين المللي حافظ

دنياي عروسكها 9

-

اكرم ذاكري

-

-

بين المللي حافظ

اســتاندارد عروســك دوزي
دانشآمـوزان بـا نيازهـاي

-

-

1388

ويژه
گنجينــه عروســكهــاي
جادويي
آموزش عروسك دوزي ()4

-

ناهيد معزز
ناهيد

به روش ساده

الماسيان

عروسك سازي شاديها 3

محبوبه

-

محبوبي

1388
نوبت پنجم
1385
نوبت دوم
1386
نوبت سوم

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( (يشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام كتاب يا ج وه

سال نشر

مترجم/

مولف  /مولفين

مترجمين

18

محل نشر

ناشر

توويحات

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

ندارد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19

فهرست معرفي نرم اف ارهاي سودمند و مرتب
( عالوه بر نرم اف ارهاي اصلي )
رديف

عنوان نرم اف ار

آدرس

تهيه كننده

ندارد

21

توويحات

