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  گلدوز ماشيني : نام شغل                                                             
    استانداردخالصه 

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
  وم قدرت انجام كار به مفه:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
نـخ ،   ، عالوه بر انتخـاب پارچـه         بتواند    كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم          گلدوز ماشيني 

سوزن و طرح مناسب تعويض سوزن، پركردن و جاانداختن ماسوره در مـاكو، قيچـي كـاري ، عالمـت گـذاري        
طرح به پارچه و به كارگـاه كـشيدن پارچـه مـورد نظـر، راه انـدازي و                   انتقال   طرح و برش آن،      پارچه بر اساس  

 ماشين را بـه دقـت انجـام دهـد و از             يماشين گلدوزي و دوخت با انواع پايه ها و ژتون ها          متوقف كردن انواع    
زري دوزي، مخمـل     ، خامـه دوزي، دوردوزي، پـردوزي، آرام دوزي،        عهده ساده دوزي، زيگزاگ دوزي، كردونه     

ل تكــه دوزي، اليــه دوزي، هــژوردوزي، تكــه و چتــارعنكبوت دوزي، ، ري دوزي، چــشمه دوزيدوزي، بــرد
كانوادوزي، پولك و منجوق ومرواريد دوزي با ماشين گلدوزي برآمده و توانايي نگهداري از ماشـين، سـرويس،                

 . روغنكاري و نظافت آن را داشته باشد و از حوادث نيز پيشگيري نمايد

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

    ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت         360    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت        111   :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت        249   :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 ساعت          -      :      زمان سنجش مهارت        ـ

  :  آموزروش ارزيابي مهارت كار
  %25): دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
  %75:  سنجش عملي - 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 مرتبط5فوق ديپلم طراحي و دوخت با  -                                  
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  گلدوز ماشيني :                                                             نام شغل 
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي ابزار شناسي   1
  شناخت مواد مصرفي گلدوزي توانايي  2

 كاري و عالمت گذاري  برش توانايي  3

  انتقال طرح بر روي پارچه هاي مختلف توانايي  4

  جا انداختن پارچه در كارگاه توانايي  5

  شناخت و راه اندازي ماشين گلدوزي توانايي  6

  رنگ شناسي توانايي  7

  اجراي انواع دوختهاي گلدوزي توانايي  8

 ر  برطرف كردن عيوب احتمالي در هنگام كاتوانايي  9

  اطوكشي پارچه گلدوزي شده توانايي  10

  شستشو و نگهداري و درخشان كردن پارچه هاي گلدوزي شده توانايي  11

  تشخيص لكه ها و از بين بردن آن هاتوانايي  12

  عيب يابي و رفع عيب از ماشين گلدوزي توانايي  13

  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  14
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 گلدوز ماشيني :                                                             نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  20  5  15 توانايي ابزار شناسي  1

        آشنايي با اتاق كار   1-1

        رد نياز آشنايي با وسايل و ابزار مو  2-1

        ، انواع چسب ش مدرج، انواع كاغذ، كاغذ كالك، خط ك متر، گونيا-  

        آشنايي با وسايل عالمت گذاري   3-1
، انـواع   مداد رنگي، پاك كن، كـاربن خيـاطي  ، مداد، صابون خياطي، مل -  

  رولت 
      

        آشنايي با انواع قيچي   4-1
خ چين، فاصله زن قيچي، برقـي،        قيچي ساده ، دالبر، جادگمه، سركج، ن       -  

  ميانبر
      

        آشنايي با بشكاف و درفش خياطي و كاربرد آن ها   5-1

        آشنايي با انواع سوزن چرخ   6-1

         سوزن معمولي، ژرسه، ژور، سوزن چرم، دوسوزنه ، سه سوزنه-  

        آشنايي با سوزن نخ كن و كاربرد آن   7-1

         دوز و كاربرد آن آشنايي با انواع سوزن دست  8-1

        آشنايي با انواع سوزن ته گرد، جاسوزني، سنجاق قفلي، انگشتانه   9-1

        آشنايي با هويه و كاربرد آن   10-1
        آشنايي با سرعت گيرچرخ   11-1
        آشنايي با آنتن دوك و كاربرد آن   12-1
        آشنايي با انواع كارگاه و كاربرد آن   13-1
        ي اصول استفاده از ابزار گلدوزي به روش صحيح و مناسب شناساي  14-1

  60  40  20   شناخت مواد مصرفي گلدوزيتوانايي  2

        آشنايي با انواع پارچه   1-2

كتـان، تتـرون، ارگـانزا،      ( آشنايي با جنس و ضخامت پارچه هاي مختلـف          2-2
  ) حرير، ساتن، مخمل و غيره 
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 گلدوز ماشيني :                                 نام شغل                             

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

تافته، ژرسه، ساتن، پانامـا، بافـت      (آشنايي با بافت پارچه انواع و كاربرد آن           3-2
  هاي حلقوي

      

        آشنايي با تراكم پودري و تاري پارچه   4-2

        ) طول و عرض آن  (آشنايي با روش تشخيص تار و پود پارچه  5-2

        شناسايي اصول درآوردن تار و پود پارچه به وسيله سوزن   6-2

شناسايي اصول شمارش تار و پود و بريدن آن توسـط قيچـي يـا تيـغ يـا                    7-2
  بشكاف 

      

        آشنايي با پشت وروي پارچه   8-2

        ) كج بودن سرپارچه( سره پارچه ول برطرف كردنشناسايي اص  9-2

        شناسايي اصول آزمايش ثبات رنگ پارچه   10-2

         آب رفت پارچه شناسايي اصول آزمايش  11-2

        شناسايي اصول آزمايش پارچه به طريق سوزاندن   12-2

        شناسايي اصول انتخاب پارچه مناسب جهت گلدوزي   13-2

        ن آشنايي با اليي و انواع آ  14-2

         اليه يي پارچه اي، كاغذي، ارگانزا، مويي، زانفيكس-  

        شناسايي اصول وصل كردن اليي به پشت پارچه   15-2

        شناسايي اصول آب اندازي اليه پارچه اي   16-2

        آشنايي با انواع نخ و جنس آن   17-2

        ...) تر و نخ ابريشم، كتاني، پلي اس (آشنايي با الياف مصرفي متداول  18-2

        ) گالبتون و نقره(آشنايي با انواع نخ هاي فانتزي   19-2

        آشنايي با تاب نخ و چندالبودن آن   20-2

        آشنايي با نمرات نخ   21-2

        آشنايي با نخ هاي نتابيده   22-2

        شناسايي اصول آزمايش ثبات رنگ نخ   23-2
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 گلدوز ماشيني :                          نام شغل                                    

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        زمايش و تشخيص جنس نخ آشناسايي اصول   24-2

        ) عمامه، كانوا(ا نخ هاي ضخيم متداول در گلدوزي آشنايي ب  25-2

       خ هاي متداول جهت گلدوزي ماشيني شناسايي اصول تشخيص الياف و ن  26-2

        آشنايي با انواع قرقره   27-2

        آشنايي با انواع سيگارت و قرقره و دوك   28-2

        آشنايي با عيوب قرقره و سيگارت و دوك   29-2

        شناسايي اصول رفع عيب قرقره و سيگارت و دوك   30-2

        سيگارت و دوكشناسايي اصول پيدا كردن سرنخ و قرقره و   31-2

        آشنايي با روش نگهداري از سيگارت، قرقره و دوك   32-2

        ) لق بودن، كج بودن (يي با عيوب جاي قرقره و سيگارت آشنا  33-2

        شناسايي اصول رفع عيب از جايگاه قرقره و سيگارت   34-2

        و عيوب آن ) آنتن دوك(آشنايي با جايگاه دوك   35-2

         اصول برطرف كردن عيب آنتن دوك شناسايي  36-2

        شناسايي اصول تعويض انواع قرقره و سيگارت و دوك   37-2

  15  10  5   برش كاري و عالمت گذاريتوانايي  3

برش، دالبر، جادگمه ، سـركج، برقـي،         (آشنايي با انواع قيچي و كاربرد آن        1-3
  ) باتري ، نخ بر

      

        جادگمه شناسايي اصول تنظيم پيچ قيچي   2-3

        شناسايي اصول باز كردن جادگمه توسط قيچي جادگمه   3-3

        آشنايي با اندازه و شماره هاي مختلف قيچي   4-3

        آشنايي با مراقبت هاي الزم جهت نگهداري قيچي   5-3

        شناسايي اصول قيچي كاري   6-3

        آشنايي با انواع بشكاف و كاربرد آن ها   7-3

        دگمه به وسيله بشكاف ي اصول بازكردن جاشناساي  8-3
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 گلدوز ماشيني :                                                             نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول برش پارچه   9-3

هت برش روميزي، دسـتمال سـفره، بالـشت،         آشنايي با اندازه هاي الزم ج       10-3
  ، سجاده ، جانمازكوسن، ملحفه، رويه خوشخواب، رويه تشك

      

        شناسايي اصول برش كاري پارچه بر اساس نياز   11-3

  15  10  5   انتقال طرح بر روي پارچه هاي مختلفتوانايي  4

        آشنايي با طرح هاي مختلف   1-4

ــاخه ا -   ــته اي، ش ــنتي، دس ــرح س ــدور،   ط ــيه اي، م ــه اي، حاش ي، زاوي
  عروسكي، انواع گل و حيوان 

      

        شناسايي اصول انتخاب پارچه مناسب با توجه به طرح   2-4

        شناسايي اصول انتقال طرح روي پارچه هاي مختلف   3-4

  10  5  5   جا انداختن پارچه در كارگاهتوانايي  5

        آشنايي با انواع كارگاه و كاربرد آن ها   1-5

        ) چوبي، پالستيكي ، فلزي(  از نظر جنس -  

        ) گرد، بيضي، مربع،مستطيل( از نظر شكل -  

جهـت  )  سـانتي متـر      20 سانتي متر الي     6با قطر   ( از نظر اندازه و نمره       -  
  چرخ هاي خانگي، اندازه هاي بزرگتر جهت چرخ هاي صنعتي 

      

         ضخامت پارچه شناسايي اصول تنظيم پيچ كارگاه نسبت به  2-5

        آشنايي با عيوب كارگاه   3-5

        شناسايي اصول روكش كردن حلقه كارگاه   4-5

        انداختن پارچه در كارگاه  شناسايي اصول صحيح جا  5-5

        شناسايي اصول كشيدن پارچه از اطراف كارگاه   6-5

        شناسايي اصول خارج كردن پارچه از داخل كارگاه   7-5
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 گلدوز ماشيني :                                                        نام شغل      

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  68  50  18   شناخت و راه اندازي ماشين گلدوزيتوانايي  6

        آشنايي با انواع ماشين گلدوزي   1-6

        ، اتوماتيك خانگي، ماشين كامپيوتريوماتيك ماشين ساده، نيمه ات-  

        و كاربرد آن ) اورلوك(آشنايي با چرخ سردوز خانگي   2-6

        آشنايي با چرخ مياندوز خانگي   3-6

        آشنايي با ماشين هاي صنعتي  4-6

        آشنايي با چرخ پانچ   5-6

        آشنايي با ميز چرخ   6-6

        آشنايي با اجزاء چرخ   7-6

        آشنايي با توپي يا چرخ تعادل   8-6

        آشنايي با تسمه و دينام   9-6

        آشنايي با ميله و قرقره   10-6

        آشنايي با قالب هاي مسير عبور نخ   11-6

        آشنايي با شيطانك   12-6

        آشنايي با ميله ماسوره پركن و اهرم آن   13-6

        آشنايي با مسير عبور نخ ماسوره   14-6

        ) پركردن ماسوره(شناسايي اصول نخ كردن ماسوره    15-6

        آشنايي با قالب زنجيره   16-6

        شناسايي اصول تنظيم درجه فشار و پايه به نسبت ضخامت پارچه   17-6

        آشنايي با پيچ سوزن   18-6

        شناسايي اصول باال و پايين آوردن اهرم ميله پايه   19-6

        خ بر و كاربرد آن آشنايي با ن  20-6

        آشنايي با سوزن نخ كن و كاربرد آن   21-6

        شناسايي اصول تعويض پايه هاي ماشين   22-6
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 گلدوز ماشيني :                                                             نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 عجم عملي نظري

        آشنايي با دندانه كار پيش بر  23-6

        شناسايي اصول تعويض صفحه كشويي يا صفحات اضافي چرخ   24-6

        آشنايي با ماكو و قاب ماكو   25-6

        آشنايي با ماسوره و انواع آن   26-6

        شناسايي اصول تنظيم درجه دوخت   27-6

        شناسايي اصول تنظيم درجه زيگزاگ   28-6

        ) معكوس(يير جهت دوخت شناسايي اصول تغ  29-6

        شناسايي اصول باز و بسته كردن مدل ها به وسيله درجه جدول   30-6

        ) ژتون ها و ديسك ها (آشنايي با درجه مدل ها   31-6

        شناسايي اصول باز و بسته كردن مخزن ژتون  32-6

        آشنايي با درجه جادگمه و كاربرد آن   33-6

        ) چپ، وسط، راست(تنظيم جهت درجه سوزن شناسايي اصول   34-6

        آشنايي با درجه كشش نخ   35-6

        آشنايي با درجه يا كليد كارپيش بر  36-6

       ه جشناسايي اصول باال و پايين قرار دادن كار پيش بر به وسيله كليد يا در  37-6

        آشنايي با انواع پدال  وكاربرد آن   38-6

        دوزي لشناسايي اصول راه اندازي ماشين گ  39-6

        آشنايي با ابزار ماشين گلدوزي   40-6

، بشكاف، روغن چرخ، برس جهت نظافت چرخ،        انواع پايه ها و ژتون ها      -  
   ، ماكو زنجيرهفوتر يا مخمل، سوزن چرخ، ماسوره اضافه

      

        شناسايي اصول روغن كاري و نظافت ماشين گلدوزي   41-6

        شناسايي اصول تعويض المپ چرخ   42-6

        شناسايي اصول تعويض سوزن ماشين گلدوزي   43-6

        آشنايي با مخزن سوزن   44-6
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 گلدوز ماشيني :                                                             نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع ليعم نظري

        آشنايي با سوزن متناسب با ضخامت پارچه   45-6

        شناسايي اصول قراردادن سوزن در مخزن آن   46-6

        ) انحنادار، سوزن هاي كند، نوك پريده (آشنايي با عيوب سوزن   47-6

        آشنايي با پيچ نگهدارنده سوزن   48-6

        شناسايي اصول تنظيم و تعويض سوزن   49-6

        شناسايي اصول پركردن ماسوره و جاانداختن آن در ماكو   50-6

        آشنايي با ميله ماسوره پركن و قفل يا پيچ نگهدارنده ماسوره  51-6

        آشنايي با عيوب ماسوره پرو خالي   52-6

        شناسايي اصول قرار دادن ماسوره در ماكو و عبوردادن نخ   53-6

        راسته دوز و زيگزاگ دوز )  و ثابتمتحرك(آشنايي با انواع ماكو   54-6

شناسايي اصول تنظيم پيچ ماكو جهت عبور نخ ماسوره به نسبت ضخامت              55-6
  نخ 

      

        شناسايي اصول درآوردن و جا انداختن انواع ماكو و قاب ماكو   56-6

        آشنايي با عيوب ماكو و قاب ماكو   57-6

        ص جهت پركردن ماسوره شناسايي اصول عبور نخ از مسير مخصو  58-6

        شناسايي اصول كنترل پيچيدن نخ به دور ماسوره   59-6

        آشنايي با انواع پايه هاي ماشين گلدوزي   60-6

        شناسايي اصول تعويض انواع پايه ها   61-6

شناسايي اصول تنظيم كار پيش بر جهت دوخت هاي ثابت و متحرك بـه            62-6
  فحه برجسته وسيله درجه يا دنده يا ص

      

        شناسايي اصول دوخت ساده و ريز و درشت كردن بخيه ها   63-6

        ) محكم دوزي( شناسايي اصول دوخت معكوس  64-6

        آشنايي با پايه زيگزاگ   65-6

        شناسايي اصول دوخت زيگزاگ پهن و باريك دوختن آن   66-6

  

 



 10

 گلدوز ماشيني :               نام شغل                                               

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با پايه جادگمه   67-6

شناسايي اصول دوخت جادگمه و باز كردن آن به وسيله بشكاف يا قيچي               68-6
  مخصوص 

      

        شناسايي اصول دوخت جادگمه روي پارچه هاي كشباف  69-6

        آشنايي با پايه لب تو   70-6

        شناسايي اصول دوخت لب تو با مدل ساده و زيگزاگ   71-6

        ) پاكدوزي(آشنايي با پايه سردوزي   72-6

       با ژتون مخصوص و زيگزاگ ) پاكدوزي(شناسايي اصول دوخت سردوزي   73-6

        ي اصول لوله كردن لبه پارچه شناساي  74-6

        آشنايي با صفحه برجسته در بعضي از ماشين ها   75-6

        شناسايي اصول دوخت دگمه   76-6

        شناسايي اصول دوخت زيپ  77-6

        شناسايي اصول پس دوزي با ژتون مخصوص و پايه و ميله   78-6

        شناسايي اصول كش دوزي   79-6

        دوخت انواع تور شناسايي اصول   80-6

        شناسايي اصول دوخت نوار اريب   81-6

        شناسايي اصول دوخت انواع چين   82-6

        شناسايي اصول تكه دوزي   83-6

        شناسايي اصول دوخت كوك شل   84-6

        ) پنبه دوزي(آشنايي با پايه و ميله ابردوزي   85-6

        ) پنبه دوزي(شناسايي اصول ابردوزي   86-6

        شناسايي اصول رگه دوزي توسط دوسوزنه مخصوص   87-6

        شناسايي اصول  دوخت ژور با سوزن مخصوص   88-6

        شناسايي اصول ژرسه دوزي با پايه و صفحه مخصوص و ژتون مربوط   89-6
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 گلدوز ماشيني :                                                             نام شغل 

 ف و ريز برنامه درسي اهدا

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول دوخت رفو   90-6

        شناسايي اصول قيطان دوزي   91-6

شناسايي اصول دوخت زنجيره توسط پايه و ماكويي مخصوص و قالب و              92-6
  صفحه مخصوص 

      

        شناسايي اصول چشمه دوزي با صفحه مخصوص   93-6

شناسايي اصول دوخت حاشيه هاي تزئيني توسـط ژتـون يـا اهـرم هـا و                   94-6
  كالهك ها

      

        شناسايي اصول دوخت حاشيه هاي تزئيني توسط دوسوزنه مخصوص   95-6

        شناسايي اصول دوخت سه سوزنه   96-6

        شناسايي اصول دوخت نخ هاي ضخيم و نخ عمامه   97-6

        لبه دوالي پارچه توسط ژتون مخصوص شناسايي اصول دوخت تزئيني   98-6

        شناسايي اصول كار با پايه هاي گرددوزي    99-6
        شناسايي اصول كار با پايه شكوفه دوزي  100-6
        شناسايي اصول كار با پايه هاي جادويي  101-6
        ) صاف دوزي( شناسايي اصول كار با ميله راهنماي دوخت 102-6

  15  10  5  سي رنگ شناتوانايي  7

        آشنايي با رنگ و تأثير آن در گلدوزي  1-7

        آشنايي با رنگ هاي اوليه و ثانويه  2-7

        آشنايي با توناليته رنگي   3-7

        شناسايي اصول انتخاب نخ متناسب با رنگ   4-7

        آشنايي با هماهنگي رنگ و طرح   5-7

        آشنايي با هارموني رنگ  6-7

        ول هماهنگ كردن رنگ و طرح شناسايي اص  7-7

        شناسايي اصول رنگ شناسي   8-7
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 گلدوز ماشيني :                                                             نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 120  100  20   اجراي انواع دوختهاي گلدوزيتوانايي  8

        شناسايي اصول گلدوزي بدون پايه   1-8

        شناسايي اصول گلدوزي با پايه   2-8

        آشنايي با انواع ساده دوزي   3-8

 ساده دوزي كوتاه و بلند، ساده دوزي شويدي، سـاده           ،ساده دوزي صاف   -  
  ي، تزئيني، ساده دوزي شن دوزي يا گره دوزدوزي جناقي، عمومي

      

        ل ساده دوزي صاف شناسايي اصو  4-8

        شناسايي اصول ساده دوزي كوتاه و بلند  5-8

        شناسايي اصول ساده دوزي شويدي   6-8

        شناسايي اصول ساده دوزي جناقي   7-8

شناسايي اصول ساده دوزي، شن دوزي يا گره دوزي بـا دوخـت سـاده و                  8-8
  زيگزاگ 

      

        شناسايي اصول ساده دوزي عمودي   9-8

        شناسايي اصول ساده دوزي تزئيني  10-8

        آشنايي با دوخت كردونه و كاربرد آن   11-8

        شناسايي اصول دوخت كردونه   12-8

        شناسايي اصول دوخت كردونه برجسته   13-8

        آشنايي با خامه دوزي  14-8

        ) 4صفر تا  (شناسايي اصول خامه دوزي پهن و باريك  15-8

        اصول خامه دوزي برجسته شناسايي   16-8

        و كاربرد آن ) دالبردوزي( دوزي آشنايي با دور  17-8

          سه ضرب- دوضرب-يك ضرب -  

        يك ضرب، دوضرب، سه ضرب) دوزيدالبر(شناسايي اصول دوردوزي   18-8

        آشنايي با پردوزي و كاربرد آن   19-8
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 گلدوز ماشيني :                   نام شغل                                           

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول پردوزي با روش ساده دوزي   20-8

        ) خامه دوزي(پردوزي با زيگزاگ ثابت و متحرك شناسايي اصول   21-8

        روش تفكيك رنگ نخ شناسايي اصول سايه زدن گلدوزي با   22-8

        شناسايي اصول پردوزي با پايه رفو   23-8

        آشنايي با انواع آرام دوزي   24-8

        جناقي –كوتاه و بلند اريب –به طريقه صاف  -  

        شناسايي اصول آرام دوزي يا ميزان دوزي صاف   25-8

        شناسايي اصول آرام دوزي كوتاه بلند   26-8

        صول آرام دوزي اريب شناسايي ا  27-8

        ) به كمك چرخ تعادل يا سرعت گير(شناسايي اصول آرام دوزي جناقي   28-8

        آشنايي با مخمل دوزي و كاربرد آن   29-8

        شناسايي اصول مخمل دوزي   30-8

        آشنايي با انواع تكه دوزي   31-8

چهـل   – متحرك و اپلكه     – چروك   – برجسته   – دورنگ   – يك رنگ    -  
   تكه دوزي

      

        شناسايي اصول تكه دوزي يك رنگ   32-8

        شناسايي اصول تكه دوزي چند رنگ  33-8

        شناسايي اصول تكه دوزي برجسته   34-8

        شناسايي اصول تكه دوزي چروك   35-8

        شناسايي اصول تكه دوزي متحرك و اپلكه   36-8

        شناسايي اصول چهل تكه دوزي   37-8

        شناسايي اصول تكه دوزي با تور يا ارگانزا   38-8

        شناسايي اصول تكه دوزي حجم دار   39-8

        شناسايي اصول تكه دوزي چروك   40-8
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 گلدوز ماشيني :                                                             نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول اليه دوزي   41-8

        شناسايي اصول لچك دوزي   42-8

        آشنايي با انواع بردري و كاربرد آن   43-8

         با هويه مناسب جهت پارچه هاي مواددار -  

         با بندينك مناسب پارچه هاي نخي -  

         بردري انگنه -  

        زي با هويه شناسايي اصول بردري دو  44-8

        شناسايي اصول بردري دوزي با بندينك   45-8

        شناسايي اصول بردري دوزي انگنه   46-8

        آشنايي با انواع چشمه دوزي   47-8

          بدون صفحه- با صفحه مخصوص-  

        شناسايي اصول چشمه دوزي با صفحه مخصوص   48-8

        شناسايي اصول چشمه دوزي بدون صفحه   49-8

        شناسايي اصول كانوادوزي   50-8

        شناسايي اصول عمامه دوزي  51-8

        آشنايي با انواع قيطان   52-8

        آشنايي با انواع روبان   53-8

        شناسايي اصول دوخت انواع قيطان   54-8

        شناسايي اصول دوخت انواع روبان   55-8

        شناسايي اصول كتيبه دوزي   56-8

        يي با انواع پولك مورد نياز آشنا  57-8

        شناسايي اصول پولك دوزي   58-8

        شناسايي اصول سنگ دوزي   59-8

        آشنايي با انواع منجوق و مليله و مرواريد   60-8
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 گلدوز ماشيني :                                                             نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول دوخت منجوق و مليله و مرواريد   61-8

        شناسايي اصول مطلسه دوزي   62-8

        آشنايي با زري دوزي و كاربرد آن   63-8

        شناسايي اصول زري دوزي   64-8

        آشنايي با روش تارعنكبوت دوزي   65-8

         تار عنكبوت دوزي شناسايي اصول  66-8

        آشنايي با انواع ژور دوزي   67-8

        شناسايي اصول ژوردوزي   68-8

        شناسايي اصول رهادوزي  69-8

        شناسايي اصول گلدوزي پارچه خاص   70-8

        شناسايي اصول گلدوزي روي حوله   71-8

        شناسايي اصول گلدوزي روي پارچه مخمل   72-8

        صول گلدوزي روي پوليش شناسايي ا  73-8

        شناسايي اصول گلدوزي روي بافتني   74-8

        شناسايي اصول تكدوزي روي بافتني   75-8

        شناسايي اصول گلدوزي روي ترمه   76-8

        شناسايي اصول گلدوزي روي پارچه كش دار يا استرچ   77-8

        شناسايي اصول گلدوزي روي پارچه حرير   78-8

        سايي اصول تكه دوزي روي پارچه حريرشنا  79-8

        شناسايي اصول تكه دوزي روي چرم   80-8

        شناسايي اصول شبكه دوزي   81-8

  7  5  2   برطرف كردن عيوب احتمالي در هنگام كارتوانايي  9

        آشنايي با انواع عيوب احتمالي   1-9

         پارگي پارچه در حين كار -  
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 گلدوز ماشيني :                                        نام شغل                      

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         تجمع نخ از زيركار -  

         نخ كش شدن پارچه توسط سوزن -  

        شناسايي اصول ترميم پارگي پارچه   2-9

        ه شناسايي اصول رفوگري پارچ  3-9

        شناسايي اصول رفع عيب تجمع نخ در زير كار   4-9

        شناسايي اصول صاف كردن پارچه هاي اطراف گلدوزي   5-9

        شناسايي اصول پايين بودن ميله پايه جهت شل ندوختن گلدوزي   6-9

  6  4  2   اتوكشي پارچه گلدوزي شدهتوانايي  10

        ) ، پرس و سرداتوي خشك، بخار(آشنايي با انواع اتو   1-10

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد نياز   2-10

 دستگاه مخـصوص اتوكـشي پارچـه        - روانداز - بالشتك ژانت  –ميز اتو    -  
  مخمل

      

پنبه دوزي، مخمل، پـشمي،      (شناسايي اصول اتوكشي پارچه هاي مختلف       3-10
  ) ارگانزا و حرير، نخي و كتاني، ابريشمي و مصنوعي

      

        اسايي اصول اتوكشي پشت و روي پارچه گلدوزي شده شن  4-10

        شناسايي اصول تنظيم درجه حرارت اتو نسبت به جنس پارچه   5-10

        شناسايي اصول استفاده از اتوي سرد   6-10

        شناسايي اصول استفاده از اتوي بخار   7-10

        شناسايي اصول استفاده از اتوي خشك   8-10

        صول نگهداري صحيح از اتو شناسايي ا  9-10

 شستشو و نگهداري و درخشان كردن پارچـه هـاي           توانايي  11
  گلدوزي شده

2  2  4  

        آشنايي با روش شستشوي پارچه هاي مختلف گلدوزي   1-11

        ) پودر، مايع شستشو، صابون و نرم كننده (آشنايي با مواد شوينده   2-11
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 گلدوز ماشيني :                             نام شغل                                 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول شستشوي پارچه گلدوزي شده   3-11

        شناسايي اصول درخشان كردن پارچه گلدوزي شده   4-11

        دوزي شده شناسايي اصول صحيح خشك كردن پارچه گل  5-11

        شناسايي اصول نگهداري از پارچه هاي گلدوزي شده   6-11

  5  3  2   تشخيص لكه ها و از بين بردن آن هاتوانايي  12

        آشنايي با انواع لكه ها   1-12

 خون تازه و خشك شـده ، مـداد، روغـن،            – كاكائو   – قهوه   - لكه چاي  -  
   ي اتو، شكالت، كاربن، شمع، رژ لبزرد

      

        آشنايي با انواع محلول هاي لكه بر  2-12

        آشنايي با جنس و رنگ پارچه جهت لكه گيري   3-12

        شناسايي اصول شستشو و آماده كردن پارچه جهت لكه گيري   4-12

        شناسايي اصول لكه گيري پارچه هاي مختلف از نظر جنس   5-12

        ظر رنگ شناسايي اصول لكه گيري پارچه هاي مختلف از ن  6-12

        شناسايي اصول شستشو و خشك كردن پارچه بعد از لكه گيري   7-12

  8  4  4   عيب يابي و رفع عيب از ماشين گلدوزيتوانايي  13

        آشنايي با اتصال برق و آسيب ديدگي سيم پدال  1-13

        آشنايي با شل بودن، پارگي و ساييدگي تسمه   2-13

        يم پدال به طرز صحيح شناسايي اصول جمع كردن س  3-13

        آشنايي با عيب جمع شدن نخ به دور چرخ تعادل و كار نكردن ماشين   4-13

        شناسايي اصول باز كردن نخ هاي دور چرخ تعادل   5-13

        آشنايي با جمع شده نخ هاي اضافي در ماكو   6-13

        شناسايي اصول درآوردن نخ هاي اضافي جمع شده در ماكو  7-13
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 گلدوز ماشيني :                                                             نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  7  1  6  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  14

        آشنايي با عوامل مؤثر در محيط كار   1-14

         استفاده از مصالح مقاوم از كف تا سقف -  

         نور مناسب -  

         آب مصرفي بهداشتي و قابل شرب -  

         تهويه مطبوع -  

 مجهزكــردن درب هــا و پنجــره هــا بــه تــوري ســالم و فنــردار جهــت -  
  جلوگيري از ورود حشرات و جوندگان

      

         طرز استفاده صحيح از ابزار كار-  

        نشستن صحيح  طرز -  

        شناسايي اصول رعايت نكات بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار   2-14

        شناسايي اصول استفاده از جعبه كمك هاي اوليه   3-14

        شناسايي اصول نحوه كار با كپسول آتش نشاني و اصول اطفاء حريق   4-14

        آشنايي با عوامل آتش زا و اصول اطفاء حريق   5-14
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 گلدوز ماشيني :                                                             نام شغل 

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

 1 كپسول آتش نشاني   

 2  جعبه كمك هاي اوليه   

 3  صندلي   

 4  ميز   

 5  اشين گلدوزي م  

 6  تخته وايت برد   

 7  ميز چرخ خياطي  

 8  سوزن خياطي   

 9  قيچي   

 10  بشكاف   

 11  فندك يا كبريت   

 12  آنتن دوك   

 13  انواع قيچي   

  14  21 و 18انواع كارگاه شماره   

  15  انواع كارگاه   

 دوخـت   – دوخـت چـرم      – دوخت ژرسـه     –ته گردصنعتي   سوزن    
   سرسوزنه– دوسوزنه -ژور

16  

  17  خط كش   

  18  رولت   

  19  ماسوره   

  20  پايه ماشين گلدوزي   

  21  اتو بخار  

  22  اتو سرد  
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 گلدوز ماشيني :                                                             نام شغل 

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  23  ميز اتو   

  24  متر   

چلوار، كتان، پلي استر، حرير، ارگـانزا، سـاتن ، تافتـه،            (انواع پارچه     
  )تريكو، كشباف، مخمل، جير

25  

  26 تترونپارچه   

  27 مخصوص الگوكاغذ   

  28  كتاني، ابريشمي، پلي استر، شبرو ابريشم خامانواع نخ  

  29  نخ  فانتزي انواع  

  30 دستمال مرطوب   

  31 كانوانخ   

  32 صابون   

  33 كوكنخ   

  34 كاربن خياطي   

  35 كاربن   

  36 روغن مخصوص ماشين   

  37 اريبنوار   

  38 قيطان   

  39 روبان   

  40 عمامهنخ   

  41 زيپ   

  42 دگمه  

  43 انواع پولك، منجوق و مليله  

  44 نداز پارچه روا  
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 گلدوز ماشيني :                                                             نام شغل 

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  45 بالشتك   

  46 مرواريد   

  47 طرح   

  48 ماژيك وايت برد   

  49 تخته پاك كن   

  50  زانفيكس- مويي - ارگانزا- كاغذي-پارچه اياليي   

  51 تيغ  

 

  

 


