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 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  مجطبقه پن  -اي كشور حرفه
    66941272 :   دورنگار66941516:تلفن

      1345653868 :كدپستي
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
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  چادر دوز: نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل مشخصات عمومي
ذراندن دوره آموزشي الزم از عهده اندازه گيري اندام رسم الگوي انواع چادر كه پس از گچادر دوز كسي است 

 .و مقنعه، برش و دوخت آن برآيد

   :وروديويژگي هاي كارآموز
  راهنماييپايان دوره : ميزان تحصيالت حداقل 
  جسماني و رواني سالمت كامل : توانايي جسميحداقل 

  ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت      175      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت         46     :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       129    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت           -   :      كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت  _                                پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت          -      :      زمان سنجش مهارت        ـ

  :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25): دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
  %75 : امتياز سنجش عملي - 2
  %10:   امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :يژگيهاي نيروي آموزشيو
  سال سابقه كار مرتبط2 ليسانس طراحي و دوخت با - :حداقل سطح تحصيالت 

   سال سابقه كار مرتبط5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                  
  
  
  
  
  
  

  

 



 2

  
  
  

   چادر دوز:نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

 راه اندازي، سرويس، نگهداري و دوخت با انواع چرخ خياطي و ماشينهاي دوخت اورلوك و توانايي  1
  راسته دوز صنعتي 

  توانايي اندازه گيري   2
  توانايي انواع دوختهاي اوليه   3
  توانايي محاسبه مقدار پارچه الزم براي چادر و مقنعه  4
  توانايي رسم الگوي چادر و مقنعه   5
   كردن پارچه جهت برش توانايي آماده  6
  توانايي برش انواع چادر و مقنعه   7
  توانايي دوخت انواع چادر و مقنعه   8
  توانايي اتوكاري پس از دوخت كامل   9
  توانايي دوخت انواع تزئينات مخصوص چادر و مقنعه   10
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار   11
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   چادر دوز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي راه اندازي، سرويس، نگهـداري و دوخـت بـا انـواع               1
  چرخ خياطي و ماشينهاي دوخت اورلوك و راسته دوز صنعتي

4  8  12  

        انواع چرخ خياطي و موارد مصرف آن آشنايي با   1-1
        )اتوماتيك( خياطي خانگي همه كاره  چرخ-  

         ماشين دوخت اورلوك -  
         چرخ راسته دوز صنعتي -  

        شناسايي اصول راه اندازي چرخها   2-1

         جا انداختن ماسوره در ماكو -  

         عبور دادن نخ از سوزن و تنظيم كشش آن -  

        آشنايي با انواع سوزن و كاربرد آن   3-1

        )12 و 10شماره (ن نازك دوزي  سوز-  

        )سوزن سر سوخته يا استرچ( سوزن مخصوص ژرسه دوزي -  

         سوزن مخصوص قيطان دوزي-  

         سوزن مخصوص ماشين دوخت اورلوك-  

        آشنايي با انواع نخهاي مناسب از نظر جنس و نمره نخ   4-1

        )و نخهاي كشيمرسريزه، پلي استر، پنبه اي ( نخهاي تابيده شده -  

         ابريشم نتابيده-  

        )مه، راسته دوز، لب دوز و كش دوزگپايه د(آشنايي با انواع پايه چرخ   5-1
آشنايي با روغنهاي چرخ خياطي و ماشـين دوخـت اورلـوك و راسـته دوز               6-1

  صنعتي 
      

        شناسايي اصول روغنكاري چرخ   7-1

ب از جاسوزني، درجه كـشش مـاكو و   عيب يابي و رفع عي شناسايي اصول     8-1
   ماسوره 

      

        شناسايي اصول نظافت چرخ خياطي و ماشين اورلوك  9-1

        اري چرخها دشناسايي اصول سرويس و نگه  10-1
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   چادر دوز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  6  3  3  توانايي اندازه گيري  2
        شناسايي اصول شناخت اندام  1-2
        )اندازه گيري حجمي(شناسايي اصول اندازه گيري جهت دوخت چادر   2-2

        شناسايي اصول اندازه گيري جهت دوخت مقنعه   3-2

  21  15  6  توانايي انواع دوختهاي اوليه   3

        شناسايي اصول انواع دوختهاي اوليه   1-3

         دوخت درزها -  

        )تودوزي( دوزي با چرخ و دست  دوخت پس-  

        )مناسب چادر( دوخت پاكدوزيها -  

         دوخت مغزي-  

         دوخت سجاف-  

         دوخت نوار و بندينك-  

         دوخت كش -  

        )ابردوزي( دوخت ابر -  

        مه گمه و جادگ دوخت د-  

         دوخت قزن قفلي -  

         دوخت نوار اسكاچي -  
        ....) دوزي، گيپور دوزي و قيطان(ئيني تز دوختهاي -  

  4  2  2  توانايي محاسبه مقدار پارچه الزم براي چادر و مقنعه  4

        آشنايي با انواع پارچه از نظر طرح   1-4

         پارچه گلدار -  

         پارچه طرحدار-  
        آشنايي با انواع پارچه از نظر جنس   2-4

         انواع پارچه هاي نخي -  
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   چادر دوز:م شغلنا
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         انواع پارچه هاي الياف مصنوعي -  
        انواع پارچه هاي الياف نيمه مصنوعي -  

شناسايي اصول محاسبه مقدار پارچـه الزم از نظـر جـنس، طـرح، خـواب                3-4
  پارچه ، عرض پارچه و نوع اندام جهت دوخت چادر و مقنعه 

      

  40  30  10  توانايي رسم الگوي چادر و مقنعه  5
        شناسايي اصول رسم الگوي انواع چادر   1-5

         چادر بدون درز-  

         چادر يك لچكي -  

        چكي  چادر دو ل-  

         چادر نمازي چانه دار -  

        )مدل قاجاري يا قمي( چادر نمازي دو تكه -  

         چادر عربي -  

         چادر عباني -  

         چادر آستين  دار-  

         چادر حج -  

         چادر دو رويه -  

        شناسايي اصول رسم الگوي انواع مقنعه  2-5

         درجه 90ويه ا مقنعه سه گوش با ز-  
         درجه 180مقنعه نيم كلوش با زاويه  -  
         مقنعه دراپه -  

        )ابر دوزي شده، چانه دار( مقنعه هاي نقاب دار -  
         مقنعه كاله دار -  

         مقنعه مدل روسري -  
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   چادر دوز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  10  8  2  ي آماده كردن پارچه جهت برشتواناي  6
        شناسايي اصول اتوكاري پارچه   1-6
        شناسايي اصول تشخيص راه و بيراه پارچه   2-6

        شناسايي اصول تشخيص پشت و روي پارچه   3-6
        شناسايي اصول تشخيص خواب پارچه   4-6

  20  15  5  توانايي برش انواع چادر و مقنعه  7

        ول برش انواع مدل چادر شناسايي اص  1-7

        شناسايي اصول برش انواع مدل مقنعه   2-7

  35  30  5  توانايي دوخت انواع چادر و مقنعه  8

        شناسايي اصول دوخت انواع چادر   1-8

        شناسايي اصول دوخت انواع مقنعه   2-8

  8  5  3  توانايي اتوكاري پس از دوخت كامل  9

        ز اتو شناسايي اصول استفاده ا  1-9

         تنظيم درجه حرارت اتو با توجه به جنس پارچه -  

        ....)درز ساده، منحني، شكسته و ( اتوكاري درزها-  

        شناسايي اصول تميز كردن اتو در صورت نياز   2-9

  15  11  4  توانايي دوخت انواع تزئينات مخصوص چادر و مقنعه  10
        ر و مقنعهآشنايي با انواع تزئينات خاص چاد  1-10

         پولك دوزي -  

         منجوق دوزي -  
         گيپور دوزي -  

         روبان دوزي -  

         ابر دوزي-  
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   چادر دوز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         تور دوزي -  
         قيطان دوزي -  

         شناسايي اصول دوخت تزئينات  2-10

  4  2  2  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  11
        آشنايي با مفهوم نكات حفاظتي و كاربرد آن در كارگاه   1-11

        به كار بردن نكات ايمني و حفاظتي در كارگاه شناسايي اصول   2-11

و ...  بازديد از دستگاه هاي برقي نظيـر چـرخ خيـاطي، قيچـي برقـي و                  -  
  اطمينان از صحت عملكرد 

      

         بازديد از كابل و دو شاخه ابزارهاي دستي برقي -  

         دقت در تعويض سوزن و تيغه يا سمباده -  

         رعايت فاصله ايمني دست تا قيچي و سوزن چرخ -  

        نكات حفاظتي در هنگام استفاده از ابزار دستي  دقت و رعايت -  

         مخصوص كار با هر ماشين، دستگاه يا ابزار  رعايت اصول حفاظتي-  

شناسايي اصول به كـار بـردن نكـات ايمنـي و بهداشـت و كـاربرد آن در          3-11
  كارگاه 

      

        شناسايي بروز حوادث و نحوه پيشگيري از بروز حوادث   4-11

        آشنايي با عوامل آتش زا و اصول پيشگيري از بروز آن   5-11

         شرايط مطلوب محيط كار شناسايي اصول  6-11

رنگ مناسب فـضا، نـور كـافي، تهويـه مناسـب و ميـز و                 كف مناسب،    -  
  صندلي استاندارد، نظافت كارگاه ، استفاده از پرده مناسب در كارگاه 

      

 استفاده از وسايل حرارتـي و برودتـي مناسـب، پوشـش مناسـب افـراد -  
  )يونيفرم مناسب( 

      

 قرار گيري دستگاه هـا و       حيحپريز هاي محافظ دار، نحوه ص      استفاده از    -  
  سيم كشي آنها، استفاده از عالئم ايمني و هشدار دهنده در سالن 

      

        رت آ داشتن سيم -  
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  چادر دوز :ام شغل ن
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
       خانگييچرخ خياط  1

      ماشين دوخت اورلوك   2

      چرخ راسته دوز   3

      ميز برش  4

      صندلي گردان   5

      صندلي ثابت مخصوص چرخ   6

      قيچي برقي   7

      اتو پرس   8

      اتو ساده   9

      اتو بخار   10

      آينه  11

      كپسول آتش نشاني   12

      جعبه كمكهاي اوليه   13

      تخته   14

      ميز اتو  15

       ژانت   16

      بالشتك   17

      بشكاف  18

      متر   19

      خط كش   20

      قيچي   21

      مداد   22

      مل يا صابون   23

      خودكار   24
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  چادر دوز :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      ابر  25

      ف قيطان ظري  26

      منجوق  27

      پولك   28

      تور باريك   29

      نخ دوخت   30

      پارچه مخصوص چادر   31

      پارچه مخصوص مقنعه   32

      قزن قفلي   33

      نوار  34

      گيپور  35

      پاك كن   36

      دفتر  37

      لباس كار   38

      ماژيك   39

      مهگد  40

      سنجاق ته گرد   41

  
  

  

 


