
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  
  

   استاندارد مهارت و آموزشي
  

   گلدوز دستي
  

   صنايع پوشاكبرنامه ريزي درسي گروه 
  
  
  
  
  
  

   1/1/87: تاريخ شروع اعتبار 
  7-3/1/73/95:  استانداردكد 

  

  
نظراناز كليه صاحب

تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

 خيابـان   - تهـران  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   طبقه چهارم –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

خيابان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي

   طبقه پنجم -اي كشور رفهح
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 
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  گلدوز دستي: 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
س از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم بتواند از عهده تشخيص ابزار كار،  كسي است كه پ،گلدوز دستي

شالل، بخيه، زنجيره، زيگزاگ، (انتخاب طرح، پارچه و نخ مناسب برآمده و بتواند انواع دوختهاي اوليه 
درضمن لكه گيري، شستشو، . را انجام دهد) دوختهاي تركيبي و تزئيني، بست، پتويي، برگ و توپردوزي گل

 . داري و اتوكشي گلدوزيها را نيز انجام داده و از حوادث احتمالي در كارگاه جلوگيري نمايدنگه

   : 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   80    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت   24   :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    56  :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت     -    :    كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   تساع     - :                    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 - :الت حداقل سطح تحصي

   سال سابقه كار مرتبط5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                  
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  گلدوز دستي : نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي تشخيص ابزار كار   1
  توانايي انتخاب طرح مناسب جهت گلدوزي و انتقال بر روي پارچه   2
  توانايي انتخاب نخ مناسب جهت گلدوزي   3
  توانايي محاسبه مقدار پارچه    4
  توانايي انواع دوخت   5
  ايي لكه گيري پارچه گلدوزي شده توان  6
  توانايي شستشوي كار گلدوزي شده    7
  توانايي آهار زدن و خشك كردن پارچه گلدوزي شده   8
  توانايي اتوكشي پارچه گلدوزي شده   9
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  10
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  گلدوز دستي : نام شغل

  اهداف و ريزبرنامه درسي 
 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  3  2  1   تشخيص ابزار كار توانايي   1

        آشنايي با وسايل و ابزار كار و كاربرد هركدام   1-1

 قيچي لبه   - قيچي گردبر  - قيچي برش  - قيچي نخ چين   –انواع قيچي    (-  
 -)Sharp( شـارپ    -سوزن مخصوص گلدوزي   انواع   - بشكاف -زيگزاگ
ــون ــرول -)Between(بيت ــل -)Crewell( ك  -)Chenille( چناي

 -گشتانه ان - سوزن رفو  – )Tapestry(تاپستري -)Darning(نگدارني
 - انـواع اليـي چـسب      –) شكل و جـنس متفـاوت     ،  در اندازه (انواع كارگاه   
 -ون آن  اليي كاغذي با چسب و بـد       -اي با چسب و بدون آن       اليي پارچه 

نخ كتان   -)ابريشمي، نخ ( عمامه   - انواع نخ گلدوزي   -اليي محلول در آب   
نخ گالبتون،  ( انواع نخ گلدوزي فانتزي      -)تابيده و نتابيده  ( ابريشم -)دمسه(

داراي اليـاف تـار داراي ريـشه،        ( نـخ پـرزدار      - نخ پـشمي   –) نقده و زري  
ي بخـار و  اتـوي خـشك، اتـو    ( انواع اتو    – كاغذ روغني و پوستي      -)بوكله

  )  زير اتويي مخصوص پارچه مخمل- ميز كار- ميز اتو–) اتوي سرد

      

        شناسايي اصول تشخيص ابزار كار   2-1

طرح مناسب جهت گلدوزي و انتقال بر روي          انتخابتوانايي    2
  پارچه 

1  2  3  

        آشنايي با طرح، انواع و كاربرد آن   1-2

        كپي برداري از طرح شناسايي اصول   2-2

       جهت گلدوزي باتوجه به نوع دوختشناسايي اصول انتخاب طرح مناسب   3-2

         انتقال طرح بر روي پارچه زمينه شناسايي اصول   4-2

  2  1  1  انتخاب نخ مناسب جهت گلدوزي نايي اتو  3

        آشنايي با نخ، انواع و كاربرد آن   1-3
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  گلدوز دستي: نام شغل
  اهداف و ريزبرنامه درسي

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        آشنايي با ويژگيهاي نخ مرغوب   2-3

        تناسب ضخامت نخ با ضخامت پارچه -  

        تناسب جنس نخ با جنس پارچه  -  

         كيفيت رنگ نخ -  

        شناسايي اصول انتخاب نخ متناسب با ضخامت پارچه زمينه   3-3

         نخ متناسب با جنس پارچه زمينه شناسايي اصول انتخاب  4-3

        شناسايي اصول انتخاب نخ با توجه به طرح مورد نظر   5-3

        شناسايي اصول انتخاب نخ با توجه به رنگ دهي آن   6-3

        شناسايي اصول انتخاب سوزن مناسب گلدوزي   7-3

  3  2  1   محاسبه مقدار پارچه توانايي   4

          و كاربرد آن ازنظر جنس و طرح پارچه، انواعآشنايي با   1-4

 مخمـل و    -اسـتر    پلـي  - كتـان  - تترون - طرح دار  - چهارخانه -راه راه  (-  
  )  ترگال- پشمي- ارگانزا و حرير-جير

      

،  ، دستمال سفره   يمحاسبه مقدار پارچه الزم براي روميز     شناسايي اصول     2-4
  چه غ ب و، روبالشتي ، ملحفه تابلو

      

  47  40  7  ع دوخت انواتوانايي   5

        آشنايي با دوخت هاي اوليه، انواع و كاربرد هركدام    1-5

        شناسايي اصول دوخت انواع شالل    2-5

        شالل ساده -  

         شالل ساده با دوخت تزئيني مارپيچي -  

         شالل دو رديفه با دوخت مارپيچ -  

         شالل سه رديفه متناسب با دوخت متقاطع -  
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  گلدوز دستي :ام شغلن

   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

         رديفه با دوخت تزئيني مارپيچ 12 شالل -  

       شناسايي اصول دوخت انواع بخيه   3-5

       )  بخيه با دوخت تزئيني پيچ-بخيه (-  

       شناسايي اصول دوخت انواع زنجيره   4-5

 - زنجيـره بـا بـست افقـي        - زنجيره با بـست عمـودي      –ه ساده   زنجير (-  
 زنجيـره   - زنجيره گيسو  - زنجيره پيچ  - زنجيره هفت و هشت    -زنجيره باز 

 ) حلقوي

      

       شناسايي اصول دوخت انواع زيگزاگ   5-5

 - زيگزاگ با بـست افقـي      - زيگزاگ مارپيچ  - زيگزاگ دوبل  -زيگزاگ (-  
 زيگـزاگ   - زيگـزاگ فـشرده    - زيگزاگ درهـم   -زيگزاگ با بست عمودي   

 ) تزئيني

      

       شناسايي اصول انجام انواع دوختهاي تركيبي   6-5

 - دوخت پر مـستقيم - دوخت شاخك حلزون   -1دوخت تركيبي شماره     (-  
 )  جوانه- غنچه- پر سه تايي- دوخت پر دوتايي-دوخت پر يكتايي

      

        شناسايي اصول انجام انواع دوختهاي بست   7-5

        )  تار عنكبوتي- چرخ بافته-داربستي عمودي (-  

        ) دندان موشي(شناسايي اصول انجام انواع دوختهاي پتويي   8-5

 دنـدان موشـي كوتـاه و        - دندان موشي درجه اي    -دندان موشي ساده   (-  
 دنـدان موشـي     - دندان موشي بسته سه تـايي      - دندان موشي بسته   -بلند
  ) ان موشي مورب دند- دندان موشي نردباني-دوبل

      

        شناسايي اصول انجام انواع دوختهاي تزئيني   9-5

        )  روكوكو- گره فرانسوي- گره مرجان- شاخه-ساقه دوزي پهن (-  
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   گلدوز دستي:ام شغلن

   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول دوخت انواع برگ   10-5

 بـرگ   - برگ شبنم  - برگ كنگره اي بصورت ساقه دوزي      -برگ جوانه  (-  
  ) برگ تيغ ماهي- برگ مو- برگ يكطرفه-الله به دو شيوه  برگ-مركب

      

        شناسايي اصول دوخت انواع توپردوزي گل  11-5

 - توپردوزي گل به طريق بست رومـاني         - عدسه دوزي  -ساتن دوزي  (-  
 تـوپردوزي گـل بـه طريـق دنـدان           -توپردوزي گل به طريق پـر فـشرده       

  ) توپردوزي گل الله-موشي

      

        شناسايي اصول انجام دوختهاي اوليه   12-5

  5  3  2  توانايي لكه گيري پارچه گلدوزي شده    6

        آشنايي با لكه و انواع آن    1-6

        آشنايي با انواع مواد لكه بر   2-6

        ) يد الكل سف- آب اكسيژنه- بنزين- صابون-آب (-  

        شناسايي اصول تشخيص نوع لكه    3-6

        شناسايي اصول تشخيص ماده لكه گير   4-6

        شناسايي اصول لكه گيري انواع لكه    5-6

  4  2  2  توانايي شستشوي كار گلدوزي شده    7

        آشنايي با وسايل و ابزار مورد نياز    1-7

        آشنايي با مواد شوينده مناسب   2-7

        شنايي با ميزان درجه حرارت آب آ  3-7

        شناسايي اصول شستشوي كار گلدوزي    4-7

  4  2  2  آهارزدن و خشك كردن پارچه گلدوزي شده توانايي   8

        آشنايي با آهارزدن، معني و مفهوم و هدف آن    1-8
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  گلدوز دستي : نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        آشنايي با مواد آهار   2-8

        )  لعاب برنج- ژالتين-نشاسته (-  

        شناسايي اصول تهيه مواد آهار    3-8

        شناسايي اصول آهار زدن پارچه هاي گلدوزي شده    4-8

        شناسايي اصول خشك كردن پارچه گلدوزي شده   5-8

  4  2  2  توانايي اتوكشي پارچه گلدوزي شده    9

        آشنايي با اتو، انواع و كاربرد هركدام    1-9

        )  اتوي بخار- اتوي خشك-اتوي سرد (-  

        آشنايي با ابزار و وسايل اتوكشي   2-9

        آشنايي با درجه حرارتهاي مختلف اتو   3-9

        شناسايي اصول اتوكشي گلدوزيها   4-9

  5  -  5   كارر محيطتوانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار د  10

        آشنايي با حوادث احتمالي در كارگاه و نحوه پيشگيري از بروز آن   1-10

        آشنايي با نكات بهداشت فردي و نظافت عمومي در محل كار   2-10

        شناسايي اصول عوامل آتش زا و نحوه اطفاء حريق   3-10

        شناسايي اصول استفاده از جعبه كمكهاي اوليه    4-10

        شناسايي اصول نحوه كار با كپسول آتش نشاني   5-10

        آشنايي با عوامل موثر در محيط كار    6-10
         استفاده از مصالح مقاوم از كف تا سقف -  
         نور مناسب -  
         تهويه مطبوع -  

         آب مصرفي بهداشتي و قابل شرب-  

و فنردار جهـت جلـوگيري    مجهز كردن درها و پنجره ها به توري سالم    -  
  از ورود حشرات و جوندگان
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  گلدوز دستي  :نام شغل 

     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  ميز   1
   مخصوص اتو-

    

  اتو  2
   بخار-

    

  اتو  3
   سرد-

    

  كپسول آتش نشاني   4
   پودر خشك-كيلوگرمي6 -

    

  جعبه كمكهاي اوليه   5
   با سري كامل تجهيزات-

    

  ميز كار   6
   چوبي-

    

  صندلي   7
   چوبي-

    

  تخته وايت برد  8
   سانتيمتر100×150 -

    

  قيچي و انواع آن   9
  )نخ چين، برش، گردبر، لبه زيگزاگ (-

   

  بشكاف   10
   فلزي-

    

  سوزن  11
   مخصوص گلدوزي در اندازه هاي مختلف-

    

  سوزن   12
   مخصوص رفو-
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  گلدوز دستي : نام شغل 

     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، ستاندارد تجهيزات فهرست ا

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  انگشتانه  13
   فلزي-

    

  انواع كارگاه   14
   مخصوص گلدوزي در اندازه هاي مختلف-

     

  خط كش   15
   سانتي50 -

    

  گونيا   16
   كائوچويي-

    

  سنجاق   17
   ته گرد-

    

  رولت   18
   چوبي-

    

  متر   19
   پالستيكي-

    

  سوزن  20
   كوبلن-

    

  انواع اليي چسب   21
   حل شدني، پارچه اي كاغذي-

    

  نخ مخصوص گلدوزي   22
 )عمامه، كتان، فانتزي، سرمه، نقده، زري، گالبتون( -

    

  نخ   23
   پرزدار-

    

  كاغذ   24
   پوستي يا روغني-
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  گلدوز دستي : نام شغل 

     مواد و وسايل رسانه اي ،زار اب، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  كاربن خياطي   25
   در رنگهاي مختلف-

    

  پارچه  26
 - ململ- ظريف- كتاني- نخي- ترگال- ساتن- تافته-

  ابريشمي

    

  نخ دمسه   27
   در انواع رنگها-

    

  پنبه   28
   آرايشي-

    

  مواد آهار   29
  )رنجنشاسته، ژالتين، لعاب ب (-

    

  ماژيك وايت برد   30
   آبي- قرمز-

    

  تخته پاك كن   31
   وايت برد-

    

  مداد   32
- HB  

    

  پاك كن   33
   معمولي سفيد-

    

  خودكار   34
   آبي-

    

  طرح  35
   انواع مختلف-

    

 

  

 


