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 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي
  علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي
  نسرين كارداني عضو كميته دوخت هاي سنتي 

 رضاخواه رييس گروه صنايع دستي و هنر صديقه

 

   : شايستگي/شغلآموزشهمكار براي تدوين استانداردحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان قم -
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 

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

 



 

 

 
 
 

    شايستگي   شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف
ل و شغ

  سمت 
  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط

  ديپلم  زهراقادري  1
خياطي 
  زنانه

  سال15  مربي

 02538754574:تلفن ثابت 

  09195280949: تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

 ليسانس  محمدجوادفقيهي  2

مهندسي 
توليدات 
 گياهي

رئيس 
  مركز

  سال10

 02537205353:تلفن ثابت 

  09127588202: تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

  شيمي  ليسانس  صديقه رضاخواه  3

مسئول 
گروه 

صنايع 
 دستي

  سال24

 66569900:تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

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

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

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

  : شرح شغل 
هـا ،  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 

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

  . يك استاندارد آموزشي  ات مورد نياز براي رسيدن بهو جلسحداقل زمان 
  : ويژگي كارآموز ورودي 

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

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

  .)سياري از مشاغل نمي گرددبا استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل ب تئوريك
  : 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 
  .موزش استاندارد انتظار مي رود حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آ

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

  : دانش 
، اضي ري(كه مي تواند شامل علوم پايه  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 
  : مهارت 

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

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

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

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



 

 
 

 
 

  : شايستگي استاندارد آموزش نام 

  مقدماتيدوز عروسك

 :ي شايستگش استاندارد آموزشرح 

 بدن، اسكلت ساخت ،الگو طراحي شايستگي در گروه دوختهاي سنتي مي باشد و شامل وظايف مقدماتي  دوز عروسك

 سر واتصال آن به بدن ساخت بدن، مختلف قسمتهاي كردن پر بدن، پوشش كردن رو و پشت و دوخت و برش
  .اسباب بازي فروشي ها در ارتباط مي باشدمي باشدو با مشاغل عروسك دوزان و پرداخت اوليه كار عروسك و 

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  ابتداييپايان دوره: ميزان تحصيالت حداقل
  سالمت جسمي و روحي:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  ندارد: مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت    149:    طول دوره آموزش                   
  ساعت   33    :    زمان آموزش نظري               ـ 

  ساعت 116     :    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 مفيد 2با  دوخت و طراحي ديپلم فوق  -
  سال سابقه مفيد 4ديپلم با -

 

 

 
 



 

 

 

  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

ليه ساخت  چند نمونه عروسك دوزي مقدماتي شايستگي از شغل عروسك دوزي مي باشد كه در آن اصول او
  عروسك انجام ميشود 

  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Sewing Doll                                                                                                                            

  
  
  
  
  : ردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد مهم ترين استاندا ٭
  

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

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

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

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
  



 

 
 

 

 

 شايستگي                     آموزش استاندارد 
  ا كاره -

 عناوين رديف

 پارچه شناسي1
 طراحي و يا كپي برداري الگوي عروسك از مدل2

 انتقال الگو بر روي پارچه و برش آن 3
 دوخت پوشش بدن عروسك 4
 پر كردن قسمتهاي مختلف بدن 5
بار دادن(اسكلت گذاري در داخل عروسك ها  )  6  

 برش ، دوخت و تزئينات لباس عروسك ها 7
اوليه كار پرداخت 8  

9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
   پارچه شناسي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

8 2 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  يمصرفي و منابع آموزش

  انواع پارچه -    :دانش
     2 ها رنگ هماهنگي و رنگ تضاد ، رنگ مباني-  خز و پشت ابري-

     2 )غيره و ابري پشت و پارچه و خز( پارچه جنس انواع -

     2  رنگها بندي تركيب-

     1  رنگ انتخاب روش-

     1 مصرفي هاي پارچه كيفيت شناسايي-

    :مهارت

عروسـك هـاي مصـرفي هـاي پارچه رنگ و جنس انتخاب-
  سبالن وشواليه

 2    

-      

  :نگرش
 دقت در انتخاب رنگ و جنس پارچه-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت نكات ايمني و بهداشتي-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
 عدم آاليندگي محيط زيست-
- 

 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : ن عنوا
  مدل از عروسك الگوي برداري كپي يا و طراحي

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 15 19 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كاغذ طراحي     :دانش
  مداد و خودكار 

  انواع مدل عروسك 
  كاربن 

     1 حيوان و انسان بدن هاي ازهاند نسبت-

     /5  طراحي ابزار-

     /5 انسان و حيوان عروسك مختلف اشكال-

     /5 جانداران بدن از طراحي روش-

     /5 مدل روي از طراحيروش-

     1 الگو برداري كپي يا و طراحي روش-

    :مهارت

    10 سبالن وشواليه هاي عروسك طراحي-

    5  ي از عروسك هاي متفاوتكپي بردار-

  :نگرش
 معرفي رشته عروسك دوزي-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت نكات ا يمني و بهداشتي-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
 عدم آاليندگي محيط زيست-
- 

 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 

  آن رشب و پارچه روي بر الگو انتقال
  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 15 18 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  قيچي     :دانش
  پارچه مناسب 

  عروسك دوزي 
     1  برش ابزار-

     /5 بدن پوست جهت مناسب هاي پارچه-

     /5 بدن از شپوش برش نحوه-

     1 آن برش و پارچه روي بر الگو انتقال نحوه-

    :مهارت

    برروي پارچههاي سبالن وشواليه عروسك انتقال الگوي-
10  

  

    5  برش قسمتهاي مختلف بدن عروسك-

-      

-      

  :نگرش
 دقت درظرافت انتقال الگووبرش هاي انجام شده-
- 

  :  ايمني و بهداشت
 رعايت نكات ا يمني و بهداشتي-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
 عدم آاليندگي محيط زيست-
- 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  عروسك بدن پوشش دوخت

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 31 36 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  تبطمر توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  چرخ خياطي     :دانش
  انواع سوزن 

  انواع نخ 
     1 آن با دوخت نحوهو خياطي چرخ-

     ها آن از يك هر استفاده مورد و مختلف هاي سوزن-

     ها آن از يك هر استفاده موارد و دوخت انواع-

     غيره و چرخي هاي نخ انواع-

     عروسك هاي سبالن وشواليه بدن پوشش دوخت نحوه-

    :مهارت

    31  عروسك هاي سبالن وشواليه بدن پوشش دوخت-

-      

  :نگرش
  دقت در دوخت -
 صرفه جويي در پارچه و نخ-

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت نكات ا يمني و بهداشتي-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
 يندگي محيط زيستعدم آال-
- 

 

  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  بدن مختلف قسمتهاي كردن پر
  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 15 17 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  پركننده عروسك مواد     :دانش

     /5 هريك كاربرد و پركنندهمواد-

     /5 پركننده مواد براي الزم هاي ويژگي-

     /5 عروسك كردن پر نحوه-

     /5  نردباني دوخت روش-

    :مهارت

عروسك هاي سبالن وشـواليهپركردن قسمت هاي مختلف-
  توسط موادپركننده مناسب

 15    

-      

-      

  :نگرش
 دقت در كار و صحيح انجام دادن-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت نكات ا يمني و بهداشتي-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
 عدم آاليندگي محيط زيست-
- 

 



 

 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  )دادن بار( ها عروسك داخل در گذاري اسكلت

  

 زشزمان آمو

 جمع عملي نظري  

7 15 22 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ابزار بدن سازي عروسك     :دانش

     1  گذاري اسكلت-

     1  سازي اسكلتقابل استفاده در مواد-

     1 مختلف مواد كمك به اسكلت دادن بار روش -

     1  سازي بدن ابزار-

     2 يكديگر به اسكلت نصبنحوه-

     1 بدن اسكلت ساخت نحوه-

    :مهارت

بـار(عروسك هاي سبالن وشـواليه داخل در گذاري اسكلت-
  )دادن

 15    

  :نگرش
  دقت در انجام كار -
  صرفه جويي در مواد -

  : ايمني و بهداشت 
 يمني و بهداشتيرعايت نكات ا -
- 

 :توجهات زيست محيطي 
 عدم آاليندگي محيط زيست-
- 

 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ها عروسك لباس تزئينات و دوخت ، برش

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

7 15 22 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ابزار بدن سازي عروسك    :دانش

     1 محلي غير و محلي پوشاك انواع-

     1 لباس الگوي روش تهيه-

     1  كار ابزار-

     1 لباس جهت مناسب پارچه-

     1  لباس دوخت و برش-

     2 تزئيني مختلف مواد كمك به لباس تزئين-

    :تمهار

عروسـك هـاي سـبالن لبـاس تزئينـات و دوخـت  ، بـرش -
  وشواليه

 15    

-      

  :نگرش
  دقت در انجام كار -
  صرفه جويي در مواد -

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت نكات ا يمني و بهداشتي-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
 عدم آاليندگي محيط زيست-
- 

 



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  كار اوليه پرداخت

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 4 5 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ابزار بدن سازي عروسك    :دانش

     1 كشيدن برس و كار پرداخت روش-

     پوليش هاي عروسك در شده دوخته درزهاي وشاندنپ نحوه

    :مهارت

    4  عروسك هاي سبالن وشواليه اوليه پرداخت

  :نگرش
  دقت در انجام كار -
  صرفه جويي در مواد -

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت نكات ا يمني و بهداشتي-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
 عدم آاليندگي محيط زيست-
- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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

   3 ساده دوزي چرخ خياطي ١
   3 راسته دوز چرخ خياطي  ٢
   3 برش ميز  ٣
   15 ويژه كارآموزان صندلي  4
   1 وايت برد تخته  5
   1 استاندارد جعبه كمكهاي اوليه  6

   1 استاندارد  كپسول آتش نشاني   7

   1 استاندارد فايل كارآموزي 8

   1 تهويه مطبوع تهويه 9
   1 با تمام متعلقات كامپيوتر  ١٠
   1 برقي و صنعتي  قيچي   11

        

  
  

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

 

 

 



 

 
 
 

 

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

متر10در انواع جنس ويژه عروسك دوزي  پارچه 1    
رول  1طراحي كاغذ  2    
   مقداري معمولي انواع پوليش 3
  3معمولي متر 4
   15معمولي مداد 5
   A4 15 كاغذ 6
   15معمولي لوله 7
خ ن 8    15عمامه 
   15مخصوص گلدوزي نخ  9
  3معمولي حصير 10
   مقداري معمولي الياف 11
بسته 15ويژه عروسك دوزي كاموا 12    
   15تزئيني نوارهاي  13
   15معمولي  روبان  14
سنگ و منجوق و پولك و 15

 غيره
   15معمولي

   15معمولي ماسك صورت 16
   15كويژه عروس انواع چشم 17
   15ويژه عروسك انواع پوزه 18
   15معمولي خودكار 19
   15معمولي خط كش 20
   15معمولي سيم مفتولي 21
22       

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



 

  
 

 

 

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

   3استاندارد سيم بر ١
   3استاندارد انبر دست ٢
   15ويژه خياطي نخ چين ٣
   15ويژه خياطي بشكاف ٤
   15ويژه خياطي قيچي دستي 5
   15ويژه خياطي سوزن 6
   3استاندارد گوشتي پيچ 7
   3معمولي قاشق 8
      

  
  

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

  
 

 


