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  تكه دوز با موكت : 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
، انقال الگو بر روي ي است كه از عهده طراحي و بزرگ نمودن نقشه در ابعاد مختلف تكه دوز با موكت كس

، ، سوراخكاري و دوخت و تكميل و پرداخت كار ، اتصال تكه هاي بريده شده ، برش طرح مورد نظر موكت 
،  كودك ، اتاق، مناظر جهت استفاده در اتاق خواب آستركشي برآمده و بتواند طرح هاي متفاوت قاليچه اي 

 . اجرا كند ... ، كفش كن و پادري 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي : ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه :  توانايي جسميحداقل 

  دست و چشم سالم   : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت   136      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    34      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     102   :                 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(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 دوخت با  ليسانس طراحي و- :حداقل سطح تحصيالت 

   سال سابقه كار مرتبط5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                  
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  تكه دوز با موكت  : نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي طراحي و بزرگ كردن نقشه و طرح در ابعاد مختلف   1
  ت كتوانايي انتقال الگو بر روي مو  2
  توانايي برش موكت بر اساس الگو  3
  توانايي اتصال تكه هاي بريده شده   4
  سوراخ كاري و دوخت قطعات توانايي   5
  توانايي تكميل و پرداخت كار مورد نظر   6
  توانابيي آستر كشي   7
  توانايي دوخت طرح قاليچه و مناظر  8
  توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشتي   9
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  تكه دوز با موكت  : ام شغلن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  25  20  5  توانايي طراحي و بزرگ كردن نقشه و طرح در ابعاد مختلف   1

        آشنايي با طراحي و اصول و مباني آن در تكه دوزي   1-1

        آشنايي با ابزار و وسايل طراحي   2-1

        نايي با اندازه ها و نسبت هاي بدن انسان و حيوانات آش  3-1

، ) عروسـك هـا     ( مدل هاي مختلـف انـسان       ( آشنايي با اشكال مختلف       4-1
  ) ، مناظر و اشياء و كاريكاتور حيوانات 

      

، ، منـاظر    ، حيوانـات    شناسايي اصول طراحي مدل هاي مختلـف انـسان            5-1
  ءاشيا

      

        مودن مدلها شناسايي اصول بزرگ ن  6-1

        شناسايي اصول كپي برداري از مدل هاي مختلف و نقشه ها   7-1

  11  5  6  توانايي انتقال الگو بر روي موكت   2

        آشنايي با ترسيم الگو و كاربرد آن   1-2

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد نياز   2-2

        ) ، طرح دار تي ، كبرينمدي ( ، انواع و جنس آن ها آشنايي با موكت   3-2

        آشنايي با موكت از نظر هماهنگي رنگ  4-2

        شناسايي اصول انتخاب موكت در رنگ هاي متناسب   5-2

        ... ) ، مناظر و ، حيوانات انسان ( اژشنايي با طرح هاي مورد نظر   6-2

        شناسايي اصول انتقال الگو بر روي موكت   7-2

اتـاق  ( رح بر اساس محل مورد استفاده موكـت         شناسايي اصول انتخاب ط     8-2
  ) ، پادري و آشپزخانه ، كفش كن ، اتاق كودك ، پذيرايي خواب 

      

        )، سراميك ، موكت نگ س( آشنايي با جنس كف پوش محل مورد نظر   9-2

  26  20  6  توانايي برش موكت بر اساس الگو   3

        ) برقي و دستي ( آشنايي با ابزار برش   1-3
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  تكه دوز با موكت  :ام شغل ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با احتياطات ايمني در هنگام استفاده از قيچي برقي   2-3

        شناسايي اصول برش موكت بر اساس الگو   3-3

        )  طرح 3( شناسايي اصول برش چند نمونه طرح   4-3

  7  5  2  ايي اتصال تكه هاي بريده شده توان  4

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد نياز   1-4

        آشنايي با انواع چسب موكت   2-4

        شناسايي اصول اتصال تكه هاي بريده شده   3-4

        شناسايي اصول چسباندن قطعات يك طرح عروسكي   4-4

  7  5  2  توانايي سوراخكاري و دوخت قطعات   5

        نايي با سوراخكاري و هدف آن آش  1-5

        آشنايي با ابزار و وسايل سوراخ كاري   2-5

         هويه برقي -  

        ) يخ شكن (  ابزار نوك تيز -  

        شناسايي اصول سوراخ كاري قسمت هاي مورد نظر   3-5

        ي با ابزار دوخت يآشنا  4-5

        آشنايي با انواع نخ ها و كانواها  5-5

         نخ عمامه -  

         كانواهاي پشمي ضخيم -  

        آشنايي با انواع دوخت هاي اوليه   6-5

         بخيه -  

         ضربدر -  

         دندان موشي-  

         ساده -  
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  تكه دوز با موكت  :ام شغل ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ي آشنايي با تميز دوز  7-5

        شناسايي اصول دوخت قسمت هاي مورد نظر   8-5

        شناسايي اصول دوخت يك طرح عروسكي   9-5

  6  5  1  توانايي تكميل و پرداخت كار مورد نظر   6

        آشنايي با حذف موكت هاي اضافي   1-6

        شناسايي اصول حذف موكت هاي اضافي و آرايش كار   2-6

        ل تزيين كار آشنايي با ابزار و وساي  3-6

        شناسايي اصول تزيين در قسمت هاي مورد نياز   4-6

        شناسايي اصول چسباندن وسايل تزييني يك طرح كاريكاتوري   5-6

  12  10  2  توانايي آستر كشي   7

        آشنايي با انواع آسترهاي مورد نياز   1-7

         موكت نمدي -  

         كيسه گوني كنفي يا نايلوني -  

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد نياز   2-7

        ) دور دوزي ( شناسايي اصول دوخت آستر   3-7

        شناسايي اصول برش آستر   4-7

        شناسايي اصول آستركشي دو نمونه كار   5-7

  35  30  5  توانايي دوخت طرح قاليچه و مناظر   8

        آشنايي با انواع طرح هاي قاليچه   1-8

        انواع طرح هاي مناظر آشنايي با   2-8

        طرح مناظر ) سجاف دوزي ( شناسايي اصول قاب دوزي   3-8

        شناسايي اصول كناره دوزي طول قاليچه   4-8
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  تكه دوز با موكت  :ام شغل ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        قاليچه شناسايي اصول گره زدن ريشه در عرض   5-8

        شناسايي اصول دوخت يك طرح قاليچه و يك طرح  منظره   6-8

  7  2  5  توانايي پيشگيري از حوادث، رعايت نكات ايمني و بهداشتي  9

        آشنايي با حوادث احتمالي در كارگاه  1-9

        آشنايي با جعبه كمكهاي اوليه و اصول انجام آن  2-9

        شتيآشنايي با نكات ايمني و بهدا  3-9

        شناسايي اصول رعايت نكات ايمني و بهداشتي در محيط كارگاه  4-9

        شناسايي اصول پيشگيري از حوادث احتمالي در كارگاه  5-9
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  تكه دوز با موكت :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      ماژيك   1

      خودكار  2

      متر پالستيكي  3

      مدل  4

      نقشه   5

      كاغذ طراحي   6

      قيچي   7

      نايلون بزرگ  8

      ميز بزرگ  9

، نمدي  ( مختلف در اندازه هاي متفاوت      موكت در رنگ هاي       10
  ) ، طرح دار بريتي ك

    

      تيغ موكت بري   11

      مداد شمعي   12

      گچ  13

      قيچي دستي بزرگ   14

      قيچي برقي   15

، ، سـبز    ، نـارنجي    ، قرمـز    زرد  ( موكت در رنگ هاي مختلف        16
  ) ، زرشكي ، كرم قهوه اي 

    

      الگوي مورد نظر   17

      هاي بريده شده موكت تكه   18

      انواع چسب موكت   19

      چسب تفنگي   20

      قلم مو   21

      كاردك  22
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  تكه دوز با موكت :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      هويه برقي   23

      ) يخ شكن ( ابزار نوك تيز   24

      ) درشت ( انواع سوزن   25

      نخ عمامه در رنگ هاي متفاوت   26

      كانواهاي پشمي ضخيم   27

      چسب موكت   28

      يراق   29

      قيطان  30

      چشم هاي متحرك   31

      سنگ هاي تزييني   32

      نگين   33

      روبان   34

      منگوله   35

      مرواريد   36

، كيسه گوني كنفـي و      موكت هاي نمدي    ( آسترهاي مختلف     37
  نايلوني 

    

      سوزن درشت   38

      نخ كانواي پشمي ضخيمي   39

      طرح منظره   40

      طرح قاليچه   41

      كانواي پشمي   42

      كانواي ضخيم  43

      سوزن دوخت   44

      ميل قالب بافي   45
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  تكه دوز با موكت :نام شغل 
    وسايل رسانه اي  مواد و ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      سانتي متر   46

      خط كش   47

 

  

 


