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  تكه دوزي با چرخ: 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

  : ل شغ مشخصات عمومي
ماشين گلدوزي كسي است كه تمام اجزاي ماشين گلدوزي را بشناسد و بتواند با پايه هاي تكه دوز با چرخ يا 

   . تكه دوزي، انواع تكه دوزي به روشهاي گوناگون را انجام دهد 

    :  ورودي ويژگي هاي كارآموز
   راهنمايي پايان دوره : ميزان تحصيالت حداقل 

      دستعدم ضعف بينايي و ارزش : توانايي جسميحداقل 

  ندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :  آموزشي  دوره طول
  ساعت     131       :  آموزش                   دوره طول

  ساعت       48      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       83      :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت         -      :   كار  كارآموزي در محيطـ 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: شاهده اي امتياز سنجش م-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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   چرختكه دوزي با: نام شغل 

   فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي راه اندازي و متوقف كردن ماشين گلدوزي   1
  ض انواع قرقره و سيگارت و دوك يتوانايي انتخاب و تعو  2
  توانايي عبور دادن نخ از راهنماي فلزي چرخ و درجه تنظيم نخ   3
   دادن آن در مخزن سوزن توانايي انتخاب و تعويض سوزن مناسب و قرار  4
  توانايي پيچيدن نخ و كنترل آن بدور ماسوره و جا انداختن ان در ماكو و قاب ماكو   5
  توانايي كار با پايه تكه دوزي   6
  توانايي آماده كردن چرخ جهت انواع تكه دوزي   7
  توانايي روغنكاري و نظافت و نگهداري ماشين گلدوزي   8
  ه، ارگانزا و اليي مناسب جهت تكه دوزي ماشين توانايي انتخاب پارچ  9
  توانايي عالمت گذاري پارچه قبل از انتقال طرح   10
  توانايي برش تكه ها   11
  توانايي جا انداختن پارچه به داخل كارگاه   12
  توانايي آماده سازي تكه ها با توجه به طرح   13
  توانايي نصب تكه هاي آماده شده و دوخت تكه ها   14
  توانايي بيرون آوردن پارچه تكه دوزي از زير چرخ و داخل كارگاه   15
  لكه ها توانايي از بين بردن   16
  تكه دوزي ها و نگهداري از آنهاتوانايي اتوكشي   17
  توانايي پيشگيري از حوادث ناشي از كار و رعايت نكات ايمني و بهداشت   18
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  تكه دوزي با چرخ: نام شغل 

   هداف و ريزبرنامه درسي ا

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  9  5  4  توانايي راه اندازي و متوقف كردن ماشين گلدوزي   1

        آشنايي با انواع ماشين گلدوزي   1-1

توپي يا چرخ تعادل، تسمه و دينام، ميله و قرقره، (آشنايي با اجزاي چرخ   2-1
، اهرم ميله ماسوره خ، ميله ماسوره پركنشيطانك، قالبهاي مسير عبور ن

ركن، مسير عبور نخ ماسوره، قالب زنجيره، نخ بر ، سوزن نخ كن پ
ماشين، صفحه كشويي يا صفحات اضافي چرخ، ماكو و قاب ماكو، 
ماسوره، مخزن ژتون يا ديسك، درجه جادكمه، درجه مدل، درجه جدول، 

  )كليد كار پيش بر و دندانه آن، انواع پدال

      

        شناسايي اصول روشن و خاموش كردن ماشين گلدوزي   3-1

       شناسايي اصول كنترل درجه فشار پايه به نسبت ضخامت نخ   4-1

       شناسايي اصول باال و پايين آوردن اهرم ميله پايه   5-1

       شناسايي اصول تعويض پايه هاي ماشين   6-1

ض صفحات اضافي شناسايي اصول جابجايي صفحه كشويي و تعوي  7-1
  ماشين 

     

       شناسايي اصول تنظيم درجه دوخت جهت ريز ودرشت كردن بخيه   8-1

       شناسايي اصول تنظيم درجه زيگزاگ جهت پهن و بازيك كردن دوخت   9-1

        ) معكوس(شناسايي اصول تغيير جهت دوخت   10-1

        ل شناسايي اصول باز و بسته كردن مدلها به وسيله درجه جدو  11-1

        شناسايي اصول تعويض ژتونها يا ديسكها   12-1

        شناسايي اصول تنظيم درجه جادكمه   13-1

        شناسايي اصول تنظيم درجه جهت سوزن راست، چپ، وسط  14-1
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  تكه دوزي با چرخ : نام شغل

   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        اصول باال و پايين قراردادن كار پيش بر  شناسايي  15-1
        شناسايي اصول ثابت نگه داشتن سوزن جهت پركردن ماسوره   16-1
        شناسايي اصول كار با انواع پدال   17-1
        شناسايي اصول راه اندازي و متوقف كردن ماشين گلدوزي   18-1

  2  1  1  ك توانايي انتخاب و تعويض انواع قرقره و سيگارت و دو  2

        آشنايي با انواع قرقره و سيگارت و دوك و عيوب آن   1-2
        شناسايي اصول پيدا كردن سر نخ قرقره و دوك و سيگارت   2-2
        آشنايي با آنتن دوك   3-2
        شناسايي اصول تعويض انواع قرقره و سيگارت و دوك   4-2

ـ                3 ه توانايي عبور دادن نـخ از راهنمـاي فلـزي چـرخ و درج
  تنظيم نخ نسبت به ضخامت آن 

1  1  2  

        آشنايي با قالبهاي مسير عبور نخ و عيوب آن   1-3
        آشنايي با نخ بر   2-3
        آشنايي با اهرم باالبرنده ميله پايه   3-3
        شناسايي اصول تنظيم درجه كشش نخ به نسبت ضخامت نخها   4-3
        سير عبور نخ شناسايي اصول عبور دادن نخ از قالبهاي م  5-3
        شناسايي اصول كار با سوزن نخ كن ماشين   6-3

توانايي انتخاب و تعويض سوزن مناسب و قرار دادن آن   4

  در مخزن سوزن 

1  1  2  

سوزن ژرسه، چرم، ) سوزن ته گرد و بغل صاف(آشنايي با انواع سوزن   1-4
  ژور، دوسوزنه و سه سوزنه 
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  تكه دوزي با چرخ :نام شغل

   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با مخزن سوزن و قراردادن سوزن در مخزن آن   2-4
        شناسايي اصول انتخاب سوزن متناسب با ضخامت پارچه   3-4
        آشنايي با عيوب سوزن   4-4
        شناسايي اصول تعويض سوزن   5-4

نـخ و كنتـرل آن بـه دور ماسـوره و جـا              توانايي پيچيـدن      5

  انداختن آن در ماكو و قاب ماكو 

1  1  2  

        آشنايي با ميله ماسوره پركن و قفل يا پيچ نگهدارنده ماسوره   1-5
        آشنايي با عيوب ماسوره پر و خالي   2-5
       شناسايي اصول قراردان ماسوره در ماكو و عبور دادن نخ از مسير ماكو   3-5
       وعيوب آن) متحرك و ثابت، راسته دوز و زيگزاگ(شنايي با انواع ماكو آ  4-5
شناسايي اصول تنظيم پيچ ماكو جهت عبور نخ ماسوره به نسبت   5-5

  ضخامت نخ 

      

        شناسايي اصول درآوردن انواع ماكو و قاب ماكو   6-5
        شناسايي اصول پركردن ماسوره و جا انداختن آن در ماكو   7-5

  2  1  1  وانايي كار با پايه تكه دوزي ت  6

        آشنايي با پايه تكه دوزي چرخهاي مختلف   1-6
        شناسايي اصول تعويض پايه و كار با آن   2-6

  2  1  1  توانايي آماده كردن چرخ جهت انواع تكه دوزي   7

شناسايي اصول پايين قراردادن كار پيش بر جهت تكه دوزي بدون پايه   1-7
  با كارگاه 
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  تكه دوزي با چرخ :نام شغل

   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

شناسايي اصول تعويض يا قراردادن صفحه برجسته جهت پايين قرار   2-7
  گرفتن كار پيش بر 

      

با (شناسايي اصول باال قراردادن كار پيش بر جهت تكه دوزي با پايه   3-7
  )  بدون كارگاهكارگاه يا

      

شناسايي اصول تنظيم درجه دوخت ماشين جهت فشردگي دوخت   4-7
  زيگزاگ

      

  2  1  1  توانايي روغنكاري و نظافت و نگهداري ماشين گلدوزي   8

        ) روغن سفيد(آشنايي با روغن مخصوص ماشين   1-8
      آشنايي با قسمتهاي روغن خور ماشين   2-8
        ني روغن كاري ماشين آشنايي با فواصل زما  3-8
        شناسايي اصول روغن كاري و گريس كاري ماشين   4-8
        آشنايي با وسايل نظافت ماشين   5-8
        شناسايي اصول نظافت ماشين و تميزكاري آن   6-8
آشنايي با مواد ضد رطوبت جهت جلوگيري از زنگ زدن قطعات فلزي   7-8

  ماشين 
    

 ارگانزا و اليي مناسب جهت تكه توانايي انتخاب پارچه و  9

  دوزي با چرخ 

2  3  5  

كتان، تترون، پلي استر، (هاي مختلف  آشنايي با جنس و ضخامت پارچه  1-9
  ) حرير، ساتن، ترگال، ارگانزا، تور، كرپ، فوتر

      

زام فيكس، اليي (آشنايي با انواع اليي از نظر جنس و ضخامت   2-9
  ) نزاكاغذي، اليي پارچه اي، اليي ارگا
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  تكه دوزي با چرخ :نام شغل

   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ) تافته، سرژ، ساتن، پاناما، بافتهاي حلقوي(انواع بافت پارچه آشنايي با   3-9
        تراكم تاري و پودي پارچه آشنايي با   4-9
        ) طول و عرض پارچه(شناسايي اصول تشخيص تار و پود پارچه   5-9
        شناسايي اصول تشخيص پشت و روي پارچه   6-9
      شناسايي اصول برطرف كردن سره پارچه   7-9
      شناسايي اصول تشخيص ثبات رنگ پارچه و آب رفته گي آن   8-9
      شناسايي اصول انتخاب پارچه و اليي مناسب   9-9

برش   و  طرح  انتقال  گذاري پارچه قبل از وانايي عالمتت  10

  پارچه 

2 5 7  

، مداد  ، مل صابون (آشنايي با وسايل عالمت گذاري و كاربرد آنها   1-10
، خط  متر،  ، سوزن ته گرد ، كاربن خياطي ، نخ كوك پاك كن سفيد

  )  كش

    

، به  ن زدن، سوز شناسايي اصول عالمت گذاري به طريقه كوك زدن  2-10
  كمك صابون يا مل 

    

شناسايي اصول عالمت گذاري جهت تعيين محدوده كار روي پارچه   3-10
  قبل از برش و انتقال طرح 

    

      شناسايي اصول انتقال طرح تكه دوزي روي پارچه هاي مختلف   4-10
  7 5 2  توانايي برش تكه ها و قطعات پارچه   11

      و بشكاف ) برش، دالبر، جادكمه، سركج، برقي(آشنايي با انواع قيچي   1-11
      آشنايي با مراقبت هاي الزم جهت نگهداري قيچي   2-11
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  تكه دوزي با چرخ :نام شغل

   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

شناسايي اصول برشكاري پارچه اصلي و برش تكه هاي تفكيك شده   3-11
  رنگي طرح تكه دوزي  يا 

      

حرير، ترمه، مخمل، جير، (شناسايي اصول برش پارچه هاي مختلف   4-11
  ) فوتر، ساتن، كتان

    

  4 3 1  توانايي جا انداختن پارچه به داخل كارگاه   12

و مدل ) چوبي، پالستيكي، فلزي(آشنايي با انواع كارگاه از نظر جنس   1-12
  ) گرد، بيضي، مربع و مستطيل(

    

      سانتي متر 21 سانتي متر الي 6آشنايي با اندازه و نمرات كارگاه با قطر   2-12
      شناسايي اصول تنظيم پيچ كارگاه نسبت به ضخامت پارچه   3-12
      شناسايي اصول روكش كردن كارگاه   4-12
      شناسايي اصول جا انداختن پارچه به داخل كارگاه و خارج كردن آن   5-12

وانايي آماده سازي تكه ها با توجه به طرح و روش هاي ت  13

  دوخت 

8 15 23  

) ابريشمي، كتاني، پلي استر، ترويرا و غيره(آشنايي با انواع نخ مصرفي   1-13
  و نخ هاي فانتزي 

    

      آشنايي با نمره نخ و تاب آن و چندال بودن نخ    2-13
      ) طانعمامه، كانوا، قي(آشنايي با نخ هاي ضخيم   3-13
شناسايي اصول انتخاب سوزن و نخ و پارچه و طرح مناسب جهت كار   4-13

  تكه دوزي 

    

      آشنايي با روش دوخت تكه دوزي يكرنگ   5-13
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  تكه دوزي با چرخ :نام شغل

   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 چند رنگ به صورت مستقيم روي آشنايي با روش دوخت تكه دوزي  6-13
  زمينه پارچه 

      

آشنايي با روش دوخت تكه دوزي چند رنگ توسط ارگانزا روي زمينه   7-13
  پارچه 

    

      آشنايي با روش دوخت تكه دوزي برجسته توسط ابر يا پشم شيشه   8-13
      ) پفكي(آشنايي با روش دوخت تكه دوزي چروك   9-13
      دوخت تكه دوزي به صورت اپلكه  آشنايي با روش  10-13
      آشنايي با روش نصب اپلكه بصورت متحرك و ثابت  11-13

      آشنايي با روش دوخت اليه دوزي  12-13
      شناسايي اصول انتخاب اليي مناسب جها پارچه هاي مختلف  13-13
      شناسايي اصول چسباندن اليي به پشت انواع پارچه  14-13
      ايي اصول آماده سازي تكه ها جهت دوخت شناس 15-13

  47 36 11  توانايي نصب تكه هاي آماده شده و دوخت تكه ها   14

توسط (شناسايي اصول نصب تكه هاي آماده شده روي پارچه اصلي   1-14
  )  …كوك، سوزن ته گرد، يا انواع چسب زامفيكس و 

    

      گانزا شناسايي اصول نصب تكه هاي آماده شده روي ار  2-14
شناسايي اصول نصب تكه هاي آماده شده روي انواع پارچه مخمل،   3-14

  جير، پوليش، حوله، ترمه، استرچ، بافتني 

    

     انواع پارچه تور،حرير، ساتن  شده روي آماده هاي تكه نصب شناسايي اصول  4-14
شناسايي اصول ثابت كردن تكه ها روي پارچه اصلي توسط دوخت   5-14

  ه اولي
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  تكه دوزي با چرخ :نام شغل

   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

شناسايي اصول تنظيم ماشين دوخت جهت تكه دوزي با پايه، با پايه و   6-14
  كارگاه، با پايه و بدون كارگاه، بدون پايه با كارگاه 

    

ساده دوزي، دوردوزي، (ت تكه دوزي آشنايي با انواع دوخت مناسب جه  7-14
  ) ، دوختهاي تزيينيخامه دوزي، كردونه

    

      ) يك نمونه(شناسايي اصول دوخت تكه دوزي يكرنگ   8-14
شناسايي اصول دوخت يك نمونه تكه دوزي چند رنگ به صورت   9-14

  ) سرويس آشپزخانه(مستقيم روي پارچه زمينه 

    

مونه تكه دوزي چند رنگ توسط ارگانزا شناسايي اصول دوخت يك ن 10-14
  روي زمينه پارچه 

    

شناسايي اصول دوخت يك نمونه تكه دوزي برجسته توسط ابر يا پشم  11-14
  شيشه 

    

      شناسايي اصول دوخت يك نمونه تكه دوزي چروك يا پفكي  12-14
      شناسايي اصول دوخت يك نمونه تكه دوزي به صورت اپلكه  13-14
      شناسايي اصول دوخت يك نمونه تكه دوزي به صورت اليه دوزي  14-14

توانايي بيرون آوردن پارچه تكه دوزي از زير چرخ و داخل   15

  كارگاه 

5 1 6  

شناسايي اصول بيرون آوردن پارچه تكه دوزي از زير سوزن چرخ و   1-15
  چيدن نخ ماسوره   

    

 دوزي از داخل كارگاه و چيدن شناسايي اصول بيرون آوردن پارچه تكه  2-15
  نخهاي اضافي از رو و پشت 

    

      شناسايي اصول اتوكشي تكه دوزي قبل از بيرون آوردن از كارگاه   3-15
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  تكه دوزي با چرخ :نام شغل

   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

ترميم (لي در هنگام كار شناسايي اصول برطرف كردن عيوب احتما  4-15
، رفوگري، تجمع نخ از زير كار، نخ كش شدن پارچه توسط پارگي پارچه

  ) وزن در حين كارس

    

  3 1 2  توانايي تشخيص لكه ها و از بين بردن آنها   16

 خون تازه و خشك، مواد، –چاي، قهوه، كاكائو (آشنايي با انواع لكه ها   1-16
  ) لب و غيره ن، شمع، رژروغن، زردي اتو، شكالت، كارب

    

      آشنايي با محلول هاي لكه بر   2-16
      شناسايي اصول شستشو و آماده كردن پارچه جهت لكه گيري  3-16
      ) پارچه هاي سفيد و رنگي(شناسايي اصول لكه گيري تكه دوزي ها   4-16
      شناسايي اصول شستشوي تكه دوزيها با مواد شوينده مناسب   5-16

  3 1 2  توانايي اتوكشي تكه دوزي ها   17

      ) اتوي خشك، بخار، پرس و اتوي سرد(آشنايي با انواع اتو   1-17
 دستگاه – رو انداز –ميز اتو، بالشتك ژانت (آشنايي با وسايل اتوكشي   2-17

  )  پارچه مخمل–مخصوص اتوكشي 

    

      آشنايي با تنظيم درجه حرارت اتو نسبت به جنس پارچه   3-17
      شناسايي اصول اتوي تكه دوزي ها و نگهداري از آنها   4-17

توانايي پيشگيري از حوادث ناشي از كار و رعايت نكات   18

  ايمني و بهداشتي 

2 1 3  

آشنايي با كمكهاي اوليه فردي و عمومي و اصول استفاده از جعبه   1-18
  كمكهاي اوليه 
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  تكه دوزي با چرخ :نام شغل

    ريزبرنامه درسي اهداف و

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

آشنايي با علل برق گرفتگي و سوختگي با اتو ، پارگي و له شدن و   2-18
  سوراخ شدگي دست توسط سوزن 

    

      شناسايي اصول كمك رساني به شخص آسيب ديده   3-18
      شناسايي اصول آتش نشاني و اطفاي حريق   4-18
      اسايي اصول رعايت نكات ايمني و بهداشتي در كارگاه شن  5-18
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  تكه دوزي با چرخ: نام شغل

  رسانه ايلفهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وساي

 شماره تعداد مشخصات فني رديف

   انواع ماشين گلدوزي  1

    انواع پايه هاي ماشين  2

    اسوره انواع م 3

    قرقره، سيگارت، دوك  4

   آنتن دوك  5

   انواع كارگاه  6

   روغن سفيد  7

   دستمال نظافت ماشين  8

   ...) ساده، گلدار، راه راه، چهارخانه و (انواع پارچه مورد نياز  9

   انواع نخ مورد نياز  10

    قيچي سركج و ساده  11

    نوار اريپ  12

    ) گالبتون، نقده (نخ فانتزي 13

    نخ تابيده و نتابيده ، عمامه، كانوا  14

   ) چسب پارچه، زامفيكس و جامد(انواع اليي چسب  15

   اتو و ميز اتو  16

   مواد شستشو و نگهدارنده  17

   صابون، مل ، كاربن، مواد، نخ كوك، فنر، سوزن، خط كش  18

 

  

 


