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   سري دوز حرفه اي: نام شغل 

    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
با انواع مختلف چرخ آموزشي الزم بتواند از عهده كار  است كه پس از گذراندن دوره  كسيسري دوز حرفه اي

 ، مياندوز توپي و غيره، راسته دوز، مياندوز، كش دوز زنانه، مردانهكاورلو) ، دكمه دوز نوار دوز(هاي صنعتي 
ا سرعت و دقت  دقيق و بدون عيب و نقص همراه بيموزي بتواند كاربرآيد و پس از گذراندن دوره كارآ

 . ارائه دهدمناسب 

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

   ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت     164         :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      38         :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    126        :                 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( امتياز سنجش نظري- 1
    %75: امتياز سنجش عملي - 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي -2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
   سال سابقه كار مرتبط2نس طراحي و دوخت با  ليسا- :حداقل سطح تحصيالت 

   سال سابقه كار مرتبط5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                 
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  سري دوز حرفه اي: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي راه اندازي، سرويس و نگهداري چرخ  1
  توانايي كار با چرخ راسته دوز  2
  اورلوكتوانايي كار با چرخ  3
  توانايي كار با چرخ كش دوز زنانه  4
  توانايي كار با چرخ كش دوز مردانه  5
  يي كار با چرخ نوار دوز توانا 6
  توانايي كار با چرخ مياندوز  7
  توانايي كار با چرخ مياندوز توپي  8
  توانايي اتوكردن با انواع اتو و پرس كردن كار 9
  توانايي بسته بندي انواع لباسهاي دوخته شده   10
 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار 11
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  سري دوز حرفه اي: ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  15  10  5   سرويس و نگهداري چرخ ،توانايي راه اندازي  1

        شناسايي اصول راه اندازي و دوخت با انواع چرخ هاي مختلف   1-1

         پر كردن ماسوره -  

         نخ كردن -  

        تن سوزن  جا انداخ-  

         جا انداختن ماسوره در ماكو -  

         تنظيم كشش نخ -  

         تعويض سوزن -  

         تعويض پايه و نصب فولدر -  

         تنظيم فاصله دوخت -  

        )براي كش هاي پهن و باريك ( دوز تنظيم دستگاه كش-  

        ) نرد آشناخت انواع روغن و كارب( روغن كاري -  

         اصول كار با قالب رو شناسايي  2-1

        شناسايي اصول تنظيم پهناي دوخت   3-1

        شناسايي اصول فاصله دوخت   4-1

        ) ، دوخت نامنظم، جمع شدن پارچهپارگي نخ( رفع عيوب چرخ -  

         نظافت انواع چرخ هاي مختلف -  

  20  18  2  توانايي كار با چرخ راسته دوز   2

        پشت و روي پارچه شناسايي اصول تشخيص   1-2

        شناسايي اصول تشخيص قطعات پارچه   2-2

، شـلوار، تـي شـرت، تـاپ،         شـورت (ناساي اصول دوخت پيراهن مردانه      ش  3-2
  ) مانتو

      

         اصول دوخت درزها يشناساي  4-2

  

 



 4
 

  سري دوز حرفه اي: ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول دوخت حلقه آستين   5-2

        شناسايي اصول دوخت يقه  6-2

        ت مچ شناسايي اصول دوخ  7-2

        خميده و شناسايي اصول دوخت برش هاي عمود   8-2

        شناسايي اصول دوخت فاق شلوار   9-2

         اصول دوخت نوار يشناساي  10-2

        شناسايي اصول دوخت دم آستين و پايين كار   11-2

  20  18  2  توانايي كار با چرخ اورلوك   3

        شناسايي اصول دوخت انواع درزها   1-3

        شناسايي اصول دوخت سر شانه   2-3

        شناسايي اصول دوخت حلقه آستين   3-3

        شناسايي اصول دوخت كش كمر شلوار به صورت حلقه اي   4-3

        شناسايي اصول وصل كردن يقه كش باف به صورت گره   5-3

        شناسايي اصول دوخت يقه هاي مختلف   6-3

         وسيله سردوزي شناسايي اصول وصل مچ و كشباف به  7-3

        آشنايي با پشت و روي پارچه و تشخيص آن   8-3

        ) تي شرت و تاپ(در زير بغل شناسايي اصول دوخت   9-3

        شناسايي اصول دوخت برش هاي اريب و خميده   10-3

      ، شورت پادار مردانه ل دوخت جوجك شورت و اسليپ مردانهشناساي اصو  11-3

        دوخت تميز با سرعت باال شناسايي اصول   12-3

  15  12  3  توانايي كار با چرخ كش دوز زنانه   4

        شناسايي اصول كار با چرخ كش دوز   1-4

        شناسايي اصول قرار دادن كش در دستگاه   2-4
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  سري دوز حرفه اي: ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول كار با قالب رو   3-4

        شناسايي اصول دوخت كش شورت زنانه حلقه كمر   4-4

        اصول دوخت كش هاي تزئيني مختلف شناسايي   5-4

        ... شناسايي اصول دوخت كش هاي تزئيني مختلف يقه ، تاپ و   6-4

        شناسايي اصول دوخت صاف و يكدست بدون زير تيغ بردن پارچه   7-4

        شناسايي اصول دوخت با سرعت باال   8-4

  15  12  3  توانايي كار با چرخ كش دوز مردانه   5

        ي اصول كار با چرخ كش دوز شناساي  1-5

        آشنايي با پارچه و پشت و روي آن   2-5

        شناسايي اصول دوخت كش شورت مردانه   3-5

        شناسايي اصول دوخت كمر شلوار   4-5

        يپ و حلقه شناسايي اصول دوخت شورت اسل  5-5

        شناسايي اصول دوخت صاف و يكدست بدون زير تيغ بردن پارچه   6-5

        شناسايي اصول دوخت با سرعت باال   7-5

  15  12  3  توانايي كار با چرخ نوار دوز   6

        شناسايي اصول كار با چرخ نوار دوز   1-6

حلقه يقه و (خت نوار بر روي برش هاي خميده  اصول دويشناساي  2-6
  )آستين

      

برش  هاي بيروني پايين لباس و ي اصول دوخت نوار بر روي برششناساي  3-6
  گرد 

      

        شناسايي اصول تعويض و تنظيم فولدر   4-6

        ) يقه( اصول كار با فولدر پهن كشبافي شناسايي  5-6

        شناسايي اصول كار با فولدر ساده و دم پاي شورت پادار مردانه   6-6
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  سري دوز حرفه اي: ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول دوخت با انواع كش هاي كاغذي   7-6

        ريك  اصول دوخت ركاب هاي بايشناساي  8-6

        شناسايي اصول دوخت انواع ركاب   9-6

         يقه لباس زنانه -  

         ركاب زنانه-  

شناسايي انواع نوار با پارچه برش خورده به صورت نوار و بدون وصـل بـه                  10-6
  لباس

      

        ) نوار ورزشي(ارهاي تزئيني شناسايي اصول دوخت نو  11-6

        دست بدون زير تيغ بردن پارچه  شناسايي اصول دوخت صاف و يك  12-6

        شناسايي اصول دوخت با سرعت باال   13-6

  16  12  4  توانايي كار با چرخ مياندوز  7

        شناسايي اصول كار با چرخ مياندوز   1-7

        شناسايي اصول انواع دوخت   2-7

         دم آستين -  

        ) باز و بسته( پايين كار -  

        اري برروي درزهاي دوخته اصول چرخ كشناسايي   3-7

        شناسايي اصول كار با قالب رو   4-7

        ورت مردانه شناسايي اصول دوخت آستر ش  5-7

        شناسايي اصول دوخت بر روي برش هاي اريب   6-7

        وي يقه كشباف رشناسايي اصول دوخت بر   7-7

        شناسايي اصول كار با نوار دوز ورزشي   8-7

        مغزياصول كار با فولدر شناسايي   9-7

        شناسايي اصول دوخت تميز با سرعت باال   10-7
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  سري دوز حرفه اي: ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  16  13  3  توپيتوانايي كار با چرخ مياندوز   8

        شناسايي اصول كار با چرخ مياندوز توپي   1-8

        شناسايي اصول تا زدن يكنواخت پايين كار   2-8

        شناسايي اصول دوخت دم آستين   3-8

         اصول دوخت كش شلوار و شورت مردانه شناسايي  4-8

        شناسايي اصول كار با قالب رو   5-8

        ) آستين لباس(صول دوخت قسمت هاي كوچك و بسته شناسايي ا  6-8

        شناسايي اصول دوخت بر روي فاق مردانه   7-8

        شناسايي اصول دوخت برش هاي اريب و خميده   8-8

        وم مردانه و زنانه اريك شورت و كييي اصول دوخت كش بشناسا  9-8

        شناسايي اصول دوخت تميز با سرعت باال   10-8

  11  8  3  توانايي اتو كردن با انواع اتو و پرس كردن كار   9

        شناسايي اصول اتو كردن   1-9
         اتو بخار -  

         اتو پرس -  
         ليتري 3 اتو -  
         سنگين و طريقه پرس كردن كاراتو  -  

  11  9  2  توانايي بسته بندي انواع لباس هاي دوخته شده   10

        شناسايي اصول تا كردن كار و قرار دادن آن در سلفون   1-10
        شناسايي اصول بسته بندي كردن كار   2-10

         شورت -  
         تي شرت -  
         زير پوش مردانه -  
         تاپ -  
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  سري دوز حرفه اي: ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

در محـيط   ني و بهداشت كـار      توانايي بكارگيري ضوابط و ايم      11
  كار

8  2  10  

        آشنايي با مفهوم ضوابط ايمني و بهداشت كار   1-11

        شناسايي اصول بكارگيري نكات ايمني و بهداشت كار   2-11

ته گرد  هنگام استفاده از ابزار تيز و برنده نظير قيچي ، سوزن و سنجاق -  
  . مراقب اعضاء بدن خود باشد

      

         . احتياط روشن شود دستگاه با-  

         .، دستگاه بايد خاموش باشد هنگام توقف كار و سرويس و نظافت-  

 هنگام تميز كردن يا كار با چرخ و قيچي فاصله مناسب با سوزن چرخ -  
    .يا تيغه قيچي بايد رعايت شود

      

 هنگام اتوكردن احتياط الزم به لحاظ نداشتن اتصالي و عدم تماس -  
   .ن با اتو به عمل آيداعضاء بد

      

         . درجه حرارت اتو مناسب با نوع پارچه باشد-  

         استفاده از جعبه كمك هاي اوليه -  

        شناسايي عوامل موثر در كارگاه و نكات ايمني مربوط به آن    3-11

         استفاده از كف مناسب -  

         نور كافي -  

         تهويه مناسب -  

        ه  نظافت كارگا-  

         استفاده از وسايل حرارتي و برودتي مناسب -  

         استفاده از يونيفرم مناسب -  

         استفاده از عاليم ايمني و هشدار دهنده در سالن -  

         استفاده از پريزهاي محافظ دار -  
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  سري دوز حرفه اي: ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         نصب كپسول آتش نشاني در سالن -  

         آن ها  نحوه صحيح قرار گرفتن دستگاه ها و سيم كشي-  

          انجام واكسيناسيون جهت پيشگيري از برخي بيماري ها-  

        آشنايي با عوامل آتش زا و اصول اطفاء حريق   4-11

        آشنايي با حوادث شغلي و اصول پيشگيري از بروز آن   5-11

        آشنايي با جعبه كمك هاي اوليه و اصول استفاده از آن   6-11
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  سري دوز حرفه اي :نام شغل 
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

 1 ميز برش   

 2  صندلي گردان  

 3  ميز بسته بندي  

 4  ميز اتو   

 5  ميز برش   

 6  كامپيوتر با كليه متعلقات   

 7  چاپگر   

 8  كپسول آتش نشاني   

 9  جعبه كمك هاي اوليه   

 10  چرخ مياندوز  

 11  چرخ نوار دوز  

 12 دوز چرخ راسته  

 13 وكلچرخ اور  

 14 چرخ مياندوز توپي  

 15  اتو پرس  

 16  اتو ساده  

 17   ليتري3اتو  

 18  چرخ كش دوز زنانه  

  19  چرخ كش دوز مردانه  

  20  چرخ جا دكمه دوز  

  21  سوزن   

  22  صوص پارچهقيچي مخ  

  23  قيچي نخ چين  

  24  پارچه پهن كن   
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  سري دوز حرفه اي :نام شغل 
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

  25  ميز اتو پايه بلند  

  26  پارچه تريكو  

  27 ترويراپارچه   

  28 ترويرانخ   

  29 پوليسترنخ   

  30 تزئينينوار   

  31  سانتي1كش   

  32  سانتي3كش   

  33 مل و صابون   

  34 اليي چسب   

  35 كشبافپارچه   

  36  مهكد  

  37 پارچه ايمارك   

  38 فون سل  

  39 تلق   

  40 جعبه بسته بندي   

  41 مارك   

  42 كارتن بزرگ   

  43 مانتوييپارچه   

  44 اپل   

  45 زيپ   

  46 زانفيكس   

  47 لباس كار   
  

  

 


