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

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

 خيابـان-تهـران: و برنامـه ريـزي درسـي       طرحدفتر  
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

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

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

خيابـان   -تهـران  :برنامـه ريـزي     معاونت پـژوهش و     
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  طبقه پنجم  -ي كشورا حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 
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:نام شغل   قالب دوز  
    استانداردخالصه 

  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
دوزي انواع طرحهاي ه شناخت انواع پارچه، انتقال نقشه بر روي پارچه، قالبقالب دوز كسي است كه از عهد

 .سنتي بر روي پارچه ماهوت، ترگال، كتان و پاناما برآمده و بتواند از آنها محافظت و نگهداري نمايد

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  ناسب با شغل مربوطهمت: توانايي جسميحداقل 

  ندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :  آموزشي  دوره طول
  ساعت    252      :  آموزش                   دوره طول

  ساعت     26      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    226    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت      -      :  حيط كار  كارآموزي در مـ 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 -                                  
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  قالب دوز:  نام شغل
 نايي هاي شغل فهرست توا

 عنوان توانايي رديف

  شناخت انواع پارچهتوانايي   1
 ي انتقال نقشه بر روي پارچهتواناي  2

 ي قالب دوزيتواناي  3

 كاريي انجام گره چيني و تكميلتواناي  4

 دوزيي نگهداري و محافظت از كارهاي قالبتواناي  5

 بهداشتيي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و تواناي  6
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  قالب دوز :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  3  2  1  توانايي شناخت انواع پارچه  1

        آشنايي با انواع پارچه مورد استفاده   1-1

        پارچه ماهوت -  

        پارچه پاناما -  

        پارچه كتان -  

        پارچه ترگال -  

        شناسايي اصول تشخيص انواع پارچه   2-1

  17  12  5  توانايي انتقال نقشه بر روي پارچه  2

        دوزي و كاربرد آنها هاي قالب آشنايي با انواع نقشه  1-2

        با ابزار و وسايل مورد نياز جهت انتقال نقشه بر روي پارچه ماهوتآشنايي  2-2
       پودر سينكا -  
       قلم درشت -  
       كش وملخط -  

       شناسايي اصول انتقال نقشه بر روي پارچه ماهوت  3-2

و وسايل مورد استفاده جهت انتقـال نقـشه بـر روي پارچـه               با ابزار آشنايي  4-2
 پاناما

      

       قالب قلم كار -  
       رنگ مخصوص -  
        كشخط -  

        رچه پاناماشناسايي اصول انتقال نقشه بر روي پا  5-2

استفاده جهت انتقـال نقـشه بـر روي پارچـه كتـان و              با ابزار مورد    آشنايي  6-2
  ترگال
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  قالب دوز :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         كاربن-  

        كش خط-  

         ميزنور-  

         پارچه كتانشناسايي اصول انتقال نقشه بر روي  7-2

        شناسايي اصول انتقال نقشه بر روي پارچه ترگال  8-2

  215  200  15  دوزيتوانايي قالب  3

        دوزيآشنايي با وسايل و ابزار قالب  1-3

        )چهار پايه(كتل -  

        )كارگاه(جريده -  

        قالب -  

        قيچي -  

        ، ترگال ، كتان ، پاناما پارچه ماهوت -  

        آشنايي با نخ ابريشم طبيعي   2-3

        كالف نخ ابريشم -  

        كالف و گره -  

        آشنايي با متراژ كالف نخ ابريشم  3-3

        شناسايي اصول بازكردن كالف نخ ابريشم  4-3

        شناسايي اصول بريدن گره كالف  5-3

        شناسايي اصول آزمايش نخ ابريشم  6-3

        )كالف و عمامه(آشنايي با انواع نخ دمسه   7-3

        آشنايي با متراژ نخ دمسه  8-3

        شناسايي اصول آزمايش نخ دمسه  9-3

        شناسايي اصول استفاده از كارگاه  10-3
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  قالب دوز : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        دوزيع دوخت قالبآشنايي با انوا  11-3

        ساده  -  

        ضخيم دوزي و برجسته  -  

        معرق -  

        آشنايي با دوختهاي تزييني و تكميلي  12-3

        دوزي شرفه -  

        دوزي كمند -  

        دوزي تسمه -  

        دوزي دور -  

        دوزيآشنايي با انواع طرحهاي قالب  13-3

        ساقه -  

        دندان موشي -  

        پيچ -  

        كومه -  

        آلبالو -  

        غنچه -  

        دو دندانه -  

        سه دندانه -  

        سه برگ تاجي -  

        اي سه برگ بته جقه -  

        الله -  

        پيله ابريشم -  

        پيچ پر هاللي -  
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  قالب دوز :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع مليع نظري

        برگ چاك دار -  

        سربرگ -  

        برگشاه -  

        ايشانه -  

        گل و برگ -  

        هشت پر -  

        گل آهار -  

        گل بزرگ -  

        گل چاك دار -  

        پيچك -  

        رگ ريز ب-  

        دوزيشناسايي اصول قالب  14-3

        دوزي طرحها روي پارچه آشنايي با محل قالب  15-3

        دوزي ذكر شده دوخت چند نمونه از انواع طرحهاي قالب-  

        شناسايي اصول هماهنگي رنگها بر طرحها  16-3

        دوزيآشنايي با دوختهاي رايج در قالب  17-3

        زنجيره دوزي ساده -  

        بابست زنجيره دوزي -  

        جادوييزنجيره دوزي -  

       ه ضخيمزنجير -  

       يه رومزنجير -  

       ه دوزي دوبلزنجير -  

        دوزي با انواع دوختهاي ذكر شدهشناسايي اصول قالب  18-3
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  قالب دوز :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

،  ، بابـست  دوزي سـاده ، جـادويي   زنجيره( دوزي با انواع دوختها  قالب -  
  ) ل، دوب ، رومي ضخيم

      

  10  8  2  توانايي انجام گره چيني و تكميل كاري  4

        آشنايي با ابزار و وسايل گره چيني و تكميل كاري  1-4

        شناسايي اصول انجام گره چيني و تكميل كاري  2-4

  4  2  2  دوزي توانايي نگهداري و محافظت از كارهاي قالب  5

        ) بيد اير مواد ضدنفتالين و س (آشنايي با مواد محافظ پارچه   1-5

        ) مواد شوينده (آشنايي با مواد تميزكننده   2-5

        شناسايي اصول نگهداري و محافظت از كارهاي قالب دوزي  3-5

ــايي  6 ــي و توان ــات ايمن ــت نك ــوادث و رعاي ــشگيري از ح  پي
  بهداشتي

1  2  3  

        آشنايي با حوادث ناشي از كار و كارگاه  1-6

        ر و وسايل حفاظتي و ايمنيآشنايي با ابزا  2-6

        شناسايي اصول پيشگيري از حوادث  3-6

        هاي اوليه و اصول انجام آن آشنايي با كمك  4-6

        آشنايي با اطفاء حريق و اصول انجام آن  5-6

        شناسايي اصول رعايت نكات ايمني و بهداشتي  6-6
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  قالب دوز: نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ بزار ا‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      پارچه ماهوت  1

      پارچه پاناما  2

      پارچه كتان  3

      پارچه ترگال  4

      وسايل كمك آموزشي  5

      انواع نقشه قالب دوزي  6

      پودر سينكا  7

      قلم درشت  8

      كاغذ كالك  9

      خط كش  10

      كاربن  11

      دوزي وسايل قالبابزار و  12

      نخ ابريشم  13

      نخ دمسه  14

      ابزار و وسايل گره چيني  15

      اتو  16

      ميزكار  17

      وسايل نگهداري   18

      برس  19

      مواد شوينده  20

      جعبه كمكهاي اوليه  21

      كپسول آتش نشاني  22

      وسايل و ابزار حفاظت و بهداشت كار  23

  

  

 


