مشاغل قابل احراز در رشته نساجی
کمک تکنسین نساجی
کد حرفه81540192 :

کارگر ماهر نساجی
کد حرفه81510191 :
ردیف

نام گروه کاری/شغل

ردیف

نام گروه کاری/شغل

1

طبقه بندی کننده الیاف

1

کارور ماشین های رنگرزی

2

آزمایشگر شناسایی الیاف

2

کمک رنگرز

3

تعیین کننده خواص فیزیکی الیاف

3

رنگرز

4

آزمایش گر فیزیک نساجی

4

کارور ماشین چاپ

5

کارور ماشین کاردینگ

5

آماده کننده خمیر چاپ

6

کارور ماشین فتیله و شانه

6

کارور ماشین چاپ دیجیتال

7

کارور ماشین نیم تاب (فالیر)

7

کارور ماشین آالت تکمیل فیزیکی

8

کارور ماشین تمام تاب (رینگ)

8

کارور ماشین آالت تکمیل شیمیایی

9

کارور ماشین ریسندگی اپن اند (چرخانه ای)

9

کارور ماشین های بافندگی ماکویی

10

چله بند و چله گذار

10

کارور ماشین پتو بافی راپیر و ژاکارد

11

کارور ماشین آهار مداوم

11

کارور ماشین های کتن و راشل

12

کارور ماشین ماسوره پیچی

12

کارور ماشینهای بافندگی گردباف و تختباف

13

کارور ماشین بوبین پیچی

13

چاپگر حرفه ای

14

کارور ماشین دو یا چند ال کنی نخ

14

تنظیم گر ماشین های نساجی

15

136

15

ادامه تحصیل در رشته نساجی

ادامه تحصیل تا سطح کاردانی بدون آزمون
شرکت در آزمون دانشگاه های علمی ـ کاربردی
شرکت در آزمون سراسری همانند دیگر دیپلم ها
تحصیل در همۀ رشته های بدون آزمون

شایستگی های غیر فنی در رشته نساجی
 1انتخاب فناوری های مناسب
 2نگهداری فناوری های به کار گرفته شده
 3مسئولیت پذیری
 4درست کاری و کسب حالل
 5مدیریت زمان
 6تصمیم گیری
 7تعالی فردی
 8مدیریت کارها و پروژه ها
 9تفکر خالق
 10نقش در تیم
 11تفکر انتقادی
 12آموزش دیگران
 13جمع آوری و گردآوری اطالعات
 14کارآفرینی
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رشته تحصیلی :صنایع نساجی

دامنه محتوایی

تربیت دینی و اخالقی

زبان و ادبیات فارسی
زبان های خارجی

خوشه دروس:
مطالعات اجتماعی

خوشه دروس:
انسان و سالمت

خوشه دروس:
انسان و مهارتهای زندگی

خوشه دروس:
شایستگی های غیر فنی

خوشه دروس:
شایستگی های پایه فنی(ریاضی،
فیزیک ،شیمی ،زیست شناسی)

خوشه دروس:
شایستگی های فنی

جدول دروس رشته تحصیلی ـ حرفه ای صنایع نساجی

کد رشته تحصیلی072310 :

نام درس

گروه تحصیلی :مواد و فراوری

کد گروه 2 :
واحد/ساعت

زمینه :صنعت
نام درس

عربی ،زبان قرآن 1

پایه 10

واحد/ساعت

تعلیمات دینی (دینی ،قرآن و اخالق) 1

پایه 11

نام درس
2
1

پایه 12
و ا حد  /سا عت
عربی ،زبان قرآن 2

فارسی 1

زبان خارجه 1

تعلیمات دینی (دینی ،قرآن و اخالق) 2

2
2

1
فارسی 2
زبان خارجه 2

جغرافیای عمومی و استان شناسی

تربیت بدنی 1

2
2
2

2
2

عربی ،زبان قرآن 3
ـ
علوم اجتماعی
تربیت بدنی 2

تعلیمات دینی (دینی ،قرآن و اخالق) 3
فارسی 3
2
2

2

ـ
تاریخ معاصر
تربیت بدنی 3

1
2
2
2

ـ
ـ

ـ

انسان و محیط زیست

ـ

ـ

ـ

2

درس انتخابی (1ـ هنر 2ـ تفکر و سواد
رسانه ای)

آمادگی دفاعی
2

سالمت و بهداشت
مدیریت خانواده و سبک زندگی

3
2

الزامات محیط کار

ـ

ریاضی 1

شیمی

تعیین ویژگی های الیاف نساجی

ریسندگی

دانش فنی پایه

2
ـ
2
2
8
8
3

کارگاه نوآوری و کارآفرینی

ـ

نقشه کشی رایانه ای

3

ریاضی 2
فیزیک
عملیات مقدماتی بافندگی و طراحی پارچه
رنگرزی

4
40

اخالق حرفه ای

ـ

ـ
جمع

2

2
2
8
8
ـ
40

2

جمع

ـ
ریاضی 3
ـ
چاپ و تکمیل نساجی
بافندگی
دانش فنی تخصصی
کارآموزی

ـ
2
ـ
8
8
4
40

درس انتخابی (1ـ کاربرد فناوری های نوین
2ـ مدیریت تولید)

2

جمع

تجمیعی*

زمینه سازی برای اجرای بند  5ـ  5سند تحول بنیادین و بند 2ـ 13برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند :پژوهش و ارائه خالقانه (سمینار) ،یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت
برنامه ویژه مدرسه
10
تأمین معاش حالل (ساالنه  50تا  100ساعت)
1ـ دروس  8ساعته خوشه شایستگی های فنی پایه های دهم و یازدهم صرفاً تا پایان سال تحصیلی 97ـ 96با رعایت ترتیب به صورت متوالی در طول سال اجرا می شود.
2ـ مدت زمان آموزش نیم سال دوم به ازای نیم سال اول جهت کسب شایستگی اختصاص می یابد.
* کارآموزی متناسب با رشته 240ـ 120ساعت اجرا می شود.

9

ردیف

جدول توسعه حرفه ای در رشته صنایع نساجی

اندازهای شیمی نساجی
مهندس حرفه

21490195

تکنسین ارشد شیمی نساجی
31190194

مهندس حرفه ای تکنولوژی نساجی
21460195

سطح 5

تکنسین ارشد تکنولوژی نساجی
31160194

سطح ٤

تکنسین صنایع نساجی کاردانی

31190293

سطح ٣

کمک تکنسین صنایع نساجی دیپلم فنی حرفه ای
74310193

سطح ٢

کارگر ماهر صنایع نساجی
82610191

سطح ١
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عناوین دروس شایستگی های فنی و پودمان های آنها در سه پایه هنرستان
شاخه فنی و حرفه ای ـ رشته صنایع نساجی
پایه

درس

10

دانش فنی پایه

12

دانش فنی تخصصی

10

تعیین ویژگی های الیاف نساجی

10

ریسندگی

پودمان
کلیات و محیط زیست
مواد اولیه در صنعت نساجی
ریسندگی و بافندگی
رنگرزی چاپ تکمیلی
برق و مکانیک و کاربرد آب
کسب اطالعات فنی
محاسبه نخ و پارچه
تحلیل کف پوش و منسوجات
تحلیل مواد رنگزا
تحلیل نانو مواد در نساجی
تعیین ویژگی های الیاف سلولزی
تعیین ویژگی های الیاف حیوانی
تعیین ویژگی های الیاف بازیافتی
تعیین ویژگی های الیاف نایلون و اکریلیک
تعیین ویژگی های الیاف پلی استر
حالجی
کاردینگ
کشش و شانه زنی
چرخانه و نیم تاب
تمام تاب و بوبین پیچ
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طرح تافته و مشتقات آن
سرژه و مشتقات آن
11

عملیات مقدماتی بافندگی و طراحی پارچه

11

رنگرزی

12

چاپ و تکمیل نساجی

12

بافندگی

ساتین و مشتقات آن
تابندگی
چله پیچی
رنگرزی الیاف سلولزی
رنگرزی الیاف حیوانی
رنگرزی الیاف بازیافتی
رنگرزی الیاف مصنوعی
رنگرزی مخلوط الیاف
چاپ کاالی سلولزی
چاپ کاالی مصنوعی
چاپ کاالی مخلوط
تکمیل مقدماتی
تکمیل نهایی
بافندگی تاری پودی
پودگذاری
تنظیم ساز و کار تشکیل دهنه
بافندگی حلقوی پودی
بافندگی حلقوی تاری
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منابع
1ـ برنامه درسی رشته صنایع نساجی ـ 1397ـ شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی
2ـ کتاب درسی بافندگی ـ علیرضا رضازاده ـ محسن زمانی ـ مهدی فقیهی
3ـ کتاب درسی چاپ و تکمیل نساجی (گروه تألیف)ـ 1397ـ شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی
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