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  گالبتون 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
پس از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم بتواند از عهده انجام انواع دوختهاي گالبتون دوز كسي است كه 

بست و مقدماتي، كم دوزي و تنبل دوزي، نقده دوزي، گالبتون دوزي توأم، پولك دوزي توأم با گالبتون 
 ، گالبتون دوزي و ده يك دوزي، ابريشم دوزي و)برجسته دوزي، زنار دوزي، كتيبه دوزي(دوزي، كمند دوزي 

 .گالبتون دوزي توأم، قالبدوزي استان هرمزگان، شستشو و خشك كردن و نگهداري از گالبتون دوزيها برآيد

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني:  توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت   120    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     25   :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     95   :                 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(سنجش نظري امتياز - 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:   امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  سال سابقه كار مرتبط2 ليسانس طراحي و دوخت با - :حداقل سطح تحصيالت 

   سال سابقه كار مرتبط5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                  
  

  

 



 2

   گالبتون دوز: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي انواع دوختهاي بست  1
  توانايي پولك دوزي توأم با گالبتون دوزي  2
  توانايي نقده دوزي با گالبتون و بدون گالبتون  3
  توانايي كم دوزي و تنبل دوزي  4
  )وزي، كتيبه دوزيبرجسته دوزي، زنار د( توانايي كمند دوزي  5
  توانايي گالبتون دوزي و ده يك دوزي  6
  توانايي ابريشم دوزي و گالبتون دوزي توأم  7
  توانايي قالب دوزي استان هرمزگان  8
  توانايي شستشو ، خشك كردن و نگهداري از گالبتون دوزيها و نقده دوزيها  9
   در محيط كارتوانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار  10
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  گالبتون دوز: ام شغلن                                                                              
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  8  6  2  توانايي انواع دوختهاي بست  1

        لفآشنايي با انواع دوختهاي بست و كاربرد آنها در مناطق مخت  1-1

        )سوزن، نخ، كارگاه(آشنايي با ابزار و لوازم مورد نياز   2-1

        آشنايي با طرحهاي بكار گرفته شده در دوختهاي بست  3-1

        )مخمل و جير(آشنايي با پارچه زمينه   4-1

        شناسايي اصول دوختهاي بست  5-1

        )ني، بست روماني، بست پاپيو ، بست مورب ، بست لوزي بست عمودي(  

         دوخت داربستي مستقيم با بست ضربدر-  

         دوخت داربستي مستقيم با بست مورب-  

         دوخت داربستي مستقيم با بست عمودي-  

        بست افقي دوخت داربستي مستقيم با -  

         يك ده دوزي- ده يك دوزي-  

  6  5  1  توانايي پولك دوزي توام با گالبتون دوزي  2

        ا تاريخچه و فرهنگ پولك دوزي و كاربرد آنآشنايي ب  1-2

        آشنايي با موارد استفاده پولك دوزي در مناطق مختلف كشور  2-2

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد نياز در پولك دوزي  3-2

         انواع پولك و كاربرد آنها-  

        آشنايي با طرحهاي مورد نياز در پولك دوزي  4-2

        ل انتقال طرح به پارچه هاي مخمل، ساتن، ماهوت و كرپشناسايي اصو  5-2

        شناسايي اصول دوخت پولك به روش  6-2

        ) توأم با گالبتون - پراكنده- ضلعي-خطي(  

  4  3  1  ه دوزي با گالبتون و بدون گالبتوندتوانايي نق  3

        ه دوزي در مناطق مختلف و تاريخچه و فرهنگ آنآشنايي با نقد  1-3
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  گالبتون دوز: ام شغل                                                                            ن  
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با ابزار و مواد الزم در نقده دوزي  2-3

        شناسايي اصول نقده دوزي  3-3

        ل نقده دوزي توأم با گالبتونشناسايي اصو  4-3

  7  5  2  توانايي كم دوزي و تنبل دوزي  4

        آشنايي با تنبل دوزي و كم دوزي و فرهنگ و تاريخچه  1-4

        آشنايي با كاربرد تنبل دوزي و كم دوزي در استان هرمزگان  2-4

       ي دوزسآشنايي با مواد و ابزار مورد نياز در تنبل دوزي و كم دوزي و خو  3-4

        آشنايي با طرحهاي مورد استفاده در دوخت ها  4-4

        شناسايي اصول پياده كردن طرح  5-4

        شناسايي اصول تنبل دوزي يا كم دوزي  6-4

        آشنايي با نوار شك و كاربرد آنها  7-4

        آشنايي با خوس دوزي و كاربرد آنها  8-4

        شناسايي اصول خوس دوزي  9-4

  5  4  1  )برجسته دوزي، زنار دوزي، كتيبه دوزي( ند دوزيتوانايي كم  5

        آشنايي با فرهنگ و تاريخچه كمند دوزي  1-5

كتبيـه دوزي و شمـسه      (آشنايي با طرحهـاي بكـار رفتـه در كمنـد دوزي             2-5
  )دوزي

      

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد نياز  3-5

حاشـيه اي،شـرفه    شناسايي اصول كمنددوزي روي طرحهـاي كتيبـه اي،          4-5
  دوزي

      

        شناسايي اصول كمند دوزي با استفاده از مواد سرمه،گالبتون، نقده  5-5

        شناسايي اصول شرفه دوزي  6-5
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  گالبتون دوز: ام شغل                                                                              ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  56  50  6  توانايي گالبتون دوزي و ده يك دوزي  6

        آشنايي  با فرهنگ و تاريخچه گالبتون دوزي در مناطق مختلف كشور  1-6

        آشنايي با طرحها گالبتون دوزي در مناطق مختلف  2-6

        آشنايي با مواد و ابزار الزم در گالبتون دوزي  3-6

        نايي با قالبدوزي و گالبتون دوزي بندرعباسآش  4-6

        شناسايي اصول انجام قالبدوزي و گالبتون دوزي بندرعباس  5-6

        آشنايي با قالبدوزي شمال  6-6

        شناسايي اصول انجام قالبدوزي شمال  7-6

        شناسايي اصول انجام قالبدوزي شمال  8-6

        شناسايي اصول انجام ده يك دوزي  9-6

        شناسايي اصول انجام گالبتون دوزي هاي خراسان  10-6

گنبـد و   (شناسايي اصول انجـام گالبتـون دوزي تـركمن شـمال خراسـان              11-6
  )گرگان

      

  6  4  2  مأتوانايي ابريشم دوزي و گالبتون دوزي تو  7

        )گالبتون دوزي توأم(آشنايي با طرحهاي بكار رفته در ابريشم دوزي   1-7

        با نخهاي ابريشمآشنايي   2-7

شناسايي اصول تـوپر دوزي گلهـا، سـاقه دوزي، ظريـف دوزي و دوخـت                  3-7
  برگها

      

        شناسايي اصول ابريشم دوزي و گالبتون توأم  4-7

  17  14  3  توانايي قالب دوزي استان هرمزگان  8

        آشنايي با فرهنگ و تاريخچه قالبدوزي استان هرمزگان  1-8

        قالب دوزي استان هرمزگانشناسايي اصول   2-8

        شناسايي اصول بادله دوزي شك دوزي  3-8
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  گالبتون دوز: ام شغل                                                                              ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

ن و نگهداري از گالبتون دوزيها      توانايي شستشو، خشك كرد     9
  ه دوزيهادو نق

2  2  4  

        آشنايي با روش هاي مختلف شستشوي سوزن دوزيها  1-9

        آشنايي با مواد پاك كننده مختلف و تاثير آنها بر پارچه و سوزن دوزيها  2-9
        شناسايي اصول شستشو و خشك كردن سوزن دوزيها  3-9

        هاشناسايي اتو كشي سوزن دوزي  4-9

گالبتون دوزي، قالب دوزي و     (شناسايي اصول نگهداري از سوزن دوزيها         5-9
  )ابريشم دوزي، نقده دوزي

      

  7  2  5   در محيط كار كارتوانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت  12

        آشنايي با حوادث احتمالي در كارگاه و نحوه پيشگيري از بروز آن   1-12

        بهداشت فردي و نظافت عمومي در محل كار آشنايي با نكات   2-12

        آشنايي با عوامل موثر در محيط كار  3-12

 - تهويـه مطبـوع    - نور مناسـب   -استفاده از مصالح مقاوم از كف تا سقف       (  
 مجهز كردن درهـا و پنجـره هـا بـه            -آب مصرفي بهداشتي و قابل شرب     

  )گانتوري سالم و فنردار جهت جلوگيري از ورود حشرات و جوند

      

        شناسايي اصول عوامل آتش زا و نحوة اطفاء حريق  4-12

        شناسايي اصول استفاده از جعبه كمكهاي اوليه  5-12

        شناسايي اصول نحوه كار با كپسول آتش نشاني  6-12
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  گالبتون دوز :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  كپسول آتش نشاني  1
  كيلو گرمي پودر خشك6 -

    

  جعبه كمكهاي اوليه  2
   با سري كامل تجهيزات-

    

  ميز اتو  3
   پايه بلند-

    

  ميز كار  4
   چوبي-

   

  صندلي  5
  چوبي -

   

  تخته وايت برد  6
    سانتيمتر150 ×100 -

     

  سوزن  7
   معمولي- منجوق دوزي- كوبلن- شارپ-

    

  خط كش  8
   سانتي متري50 -

    

  مداد  9
- HB  

   

  قيچي   10
   گلدوزي- مخصوص برش پارچه-

    

  كارگاه گلدوزي  11
   متوسط-

    

  قالب ظريف  12
  14و12و11و10 شماره -
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  ون دوزگالبت :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  انگشتانه  13
   فلزي-

    

  اتو  14
   ساده-

    

  چوبهاي مكعب مستطيل   15
  10×2 در ابعاد -

    

  ظرف  16
   مخصوص شستشو-

    

  آبكش  17
   متوسط-

    

  لوله پروفيل   18
   سانتي متر4 به قطر -

    

  گيره  19
   مخصوص آويز پارچه-

    

  خودكار   20
   آبي-

    

  قيچي  21
   مخصوص برش كاغذ-

    

  پارچه  22
 از جنس ساتن، مخمل، جير، متقال، چلوار، كتان، ماهوت، -

  كرپ

  

  

  پولك صاف و كاسه اي  23
 ريز و درشت در انواع رنگها -
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  گالبتون دوز :نام شغل 

     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار  ،فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  منجوق  24
 در رنگهاي مختلف -

  
  

  نخ گالبتون در رنگهاي مختلف  25
 نازك و كلفت -

  
  

  نخ پلي استر  26
 در رنگهاي مختلف -

  
  

   نخ خوس  27
 رنگ طاليي و نقره اي -

  
  

  نخ قيطان يا تن قالي  28
  ضخيم-

  
  

  سرمه صاف  29
 رنگ طاليي و نقره اي -

  
  

  نخ نقده  30
 رنگ طاليي و نقره اي -

  
  

   نخ عمامه  31
 ابريشمي و مشكي -

  
  

  يراق  32
 طاليي و نقره اي -

  
  

  نخ  33
  كوك-

  
  

  پارچه آستري  34
 90عرض  -

  
  

  اليي چسب  35
 كاغذي -
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  گالبتون دوز :نام شغل 
    واد و وسايل رسانه اي  م،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  نوار  36
 بادله -

  
  

  نوار  37
  شك-

  
  

  دستكش  38
  نخي-

  
  

  كاربن  39
 زرد، سفيد،قرمز،سبز -

  
  

  كاغذ  40
  شمعي-

  
  

  تور  41
 مخصوص خوس دوزي -

  
  

  نخ ابريشم  42
 در رنگ مختلف -

  
  

  شوينده  43
  صابون–پودر  -

  
  

  سركه  44
 يد سف-

  
  

  پنبه  45
  بهداشتي -

  
  

  حوله  46
  نرم -

  
  

  مقوا  47
  ضخيم-
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  گالبتون دوز :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  نخ  48
  دمسه-

  
  

  نخ گالبتون  49
  طاليي و نقره اي -

  
  

  سريش  50
   گرمي 500 -

  
  

  ماژيك وايت برد  51
   قرمز ، آبي -

  
  

  تخته پاك كن  52
   وايت برد -

  
  

  طرح  53
   سنتي -

  
  

 

  

 


