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  خياط لباسهاي سنتي لري: نام شغل 

  : خالصه استاندارد
  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
سرويس، نگهداري و ،  را شناخته و بتواند از عهده راه اندازيكسي است كه ابزار كارنتي لري لباسهاي سخياط 

محاسبه مقدار پارچه، برش و طرز دوخت انواع پيراهن، شلوار، جليقه  ،دوخت با چرخ خياطي، اندازه گيري اندام
يري از حوادث ضمن كار  همچنين به نكات ايمني و بهداشت محيط كار و پيشگ. برآيدو تزيين آن) زنانه(

 . آشنايي داشته باشد

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

     ندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت      80          :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      20         :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       60        :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 ساعت       -         :       ش مهارت         زمان سنجـ

    :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 مرتبط2نس طراحي و دوخت با  ليسا- :حداقل سطح تحصيالت 

   سال سابقه كار مرتبط5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                  
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  خياط لباسهاي سنتي لري: نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي شناخت ابزار كار  1
   خانگيرويس، نگهداري و دوخت با انواع چرخ خياطيتوانايي راه اندازي، س  2
  توانايي انواع دوخت  3
  توانايي اندازه گيري اندام  4
  )پيراهن، شلوار، جليقه(توانايي محاسبه مقدار پارچه الزم براي لباس سنتي   5
  توانايي آماده كردن پارچه جهت برش  6
  توانايي انتقال اندازه ها روي پارچه  7
  دوخت آن ز رش انواع مدل پيراهن و طربتوانايي   8
  دوخت آنزبرش انواع مدل شلوار و طرتوانايي   9
   دوخت آنزتوانايي برش انواع جليقه و طر  10
  توانايي تزئين كردن جليقه  11
  در محيط كار و بهداشت  رعايت نكات ايمني وتوانايي پيشگيري از حوادث  12
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  خياط لباسهاي سنتي لري: ام شغل                                              ن           
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  3  2  1  توانايي شناخت ابزار كار  1

         ابزار كار و كاربرد آنآشنايي با  1-1

        ) پايي– برقي –دستي ( چرخ خياطي خانگي -  

         متر-  

         ميز اتو-  

         گونياي بزرگ-  

        ، قلم و خودكار مداد-  

        )يادداشت اندازه ها( كاغذ اندازه گيري -  

         پاك كن-  

         سنجاق ته گرد، سوزن خياطي و انگشتانه-  

        ) قيچي لبه زيگزاگ-قيچي برش( انواع قيچي -  

         صابون خط كشي-  

         نخ كوك-  

         نخ دوخت -  

         اليي چسب-  

         اتوي ساده -  

         تشخيص ابزار كارشناسايي اصول  2-1

توانايي راه اندازي، سرويس، نگهـداري و دوخـت بـا چـرخ               2
  خانگيخياطي 

3  4  7  

        آشنايي با چرخ خياطي و موارد استفاده آن  1-2

         شناسايي اصول راه اندازي و دوخت با چرخ خياطي خانگي  2-2

         پر كردن ماسوره -  

         جا انداختن ماسوره در ماكو -  

         عبور دادن نخ از سوزن و تنظيم كشش آن -  
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  خياط لباسهاي سنتي لري: ام شغل                                                         ن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         تعويض سوزن چرخ خياطي -  

         راه اندازي چرخ خياطي -  

        آشنايي با نخ دوخت و سوزن مورد مصرف و انواع آن  3-2

        )12و10( سوزن نازك دوزي شماره هاي -  

        )14شماره ( سوزن ضخيم دوزي -  

        آشنايي با پيچ گوشتي و روغن دان   4-2

        ي چرخ خياطي شناسايي سرويس و نگهدار  5-2

         عيب يابي و رفع عيب از جاسوزني، درجه كشش ماكو و ماسوره-  

         نظافت چرخ خياطي -  

         آنهاي مناسب روغنكاري چرخ خياطي با توجه به زمان-  

        ) پايي- برقي –دستي  (خياطي خانگي شناسايي اصول راه اندازي چرخ   6-2

        ري و دوخت با چرخ خياطي شناسايي اصول سرويس و نگهدا  7-2

        شناسايي اصول جا انداختن ماسوره در ماكو  8-2

        شناسايي اصول تعويض سوزن چرخ خياطي   9-2

  36  30  6  توانايي انواع دوخت  3

        آشنايي با انواع دوخت  3-1

         دوخت راسته-  

         دوخت زيگزاگ و پس دوزي با دست–  

        سته دوخت درزهاي منحني و شك-  

         دوخت مغزي–  

         دوخت سجاف-  

         دوخت نوار و بندينك-  

         دوخت زيپ-  

         دوخت انواع دكمه -  
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  خياط لباسهاي سنتي لري: ام شغل                                                         ن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         دوخت مادگي -  

         دوخت قزن–  

         دوخت اليي چسب-  

         دوخت آستر-  

         دوخت جيب ساده از رو-  

        شناسايي اصول انواع دوخت  2-3

  2  1  1  توانايي اندازه گيري اندام  4

        آشنايي با تقسيم بندي اندازه ها  1-4

        آشنايي با واحدهاي اندازه گيري  2-4

        شناسايي اصول اندازه گيري اندام  3-4

توانــايي محاســبه مقــدار پارچــه الزم بــراي لبــاس ســنتي   5
  )پيراهن، شلوار و جليقه(

1  1  2  

        آشنايي با انواع پارچه   1-5

        ) نخي( پنبه اي -  

         الياف مصنوعي-  

         مخمل نخي-  

         مخمل ابريشمي-  

        رچه الزم براي لباس سنتيشناسايي اصول محاسبه مقدار پا  2-5

  1  5/0  5/0  آماده كردن پارچه جهت برشتوانايي   6

        آشنايي با پشت و روي پارچه   1-6

        آشنايي با عمليات قبل از برش  2-6

        آشنايي با اتو زدن پارچه   3-6

        شناسايي اصول آبگيري پارچه و ميزان درصد آب رفتگي آن   4-6
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  خياط لباسهاي سنتي لري: ام شغل                                        ن                 
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول تشخيص پشت و روي پارچه   5-6

        شناسايي اصول اتو زدن پارچه قبل از برش  6-6

        رچه جهت برششناسايي اصول آماده كردن پا  7-6

  2  1  1  انتقال اندازه ها روي پارچهتوانايي   7

        شناسايي اصول سنجاق زدن دو اليه پارچه  1-7

        شناسايي اصول انتقال اندازه ها روي پارچه   2-7

  4  3  1  دوخت آنزتوانايي برش انواع مدل پيراهن و طر  8

        آشنايي با انواع مدل پيراهن  1-8

         پيراهن ساده-  

         پيراهن كمر چين دار -  

        شناسايي اصول پياده كردن اندازه هاي اندام روي پارچه  2-8

        درز جهت زاپاس براي انواع پيراهن در نظر گرفتن آشنايي با  3-8

        شناسايي اصول برش انواع مدل پيراهن  4-8

        شناسايي اصول كوك زدن پارچه  5-8

        پيراهنردن كشناسايي اصول رفع عيب   6-8

        شناسايي اصول دوخت پيراهن  7-8

        شناسايي اصول باز كردن كوك پيراهن  8-8

        شناسايي اصول اتو زدن درزها  9-8

        شناسايي اصول اتو زدن پيراهن پس از پايان دوخت   10-8

  6  5  1   دوخت آن زبرش انواع مدل شلوار و طرتوانايي   9

        لوارآشنايي با انواع مدل ش  1-9

         شلوار تنگ -  

         شلوار گشاد-  
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  خياط لباسهاي سنتي لري: ام شغل                                                         ن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 جمع عملي نظري شرح شماره

        اصول پياده كردن اندازه هاي اندام روي پارچه شناسايي  2-9

         درز جهت زاپاس براي انواع شلوارآشنايي با در نظر گرفتن  3-9

        شناسايي اصول برش انواع مدل شلوار  4-9

        شناسايي اصول كوك زدن پارچه  5-9

        شناسايي اصول رفع عيب   6-9

        شناسايي اصول دوخت شلوار  7-9

        اصول باز كردن كوك شلوار شناسايي  8-9

        ول اتو زدن درزهاشناسايي اص  9-9

        شناسايي اصول اتو زدن شلوار پس از پايان دوخت   10-9

  6  5  1   دوخت آن زبرش انواع جليقه و طرتوانايي   10

        آشنايي با انواع جليقه و كاربرد آن   1-10

         جليقه كوتاه-  

         جليقه بلند-  

        ارچه رويه و آسترشناسايي اصول پياده كردن اندازه هاي اندام روي پ  2-10

        آشنايي با در نظر گرفتن اضافه درز جهت زاپاس براي انواع جليقه  3-10

        شناسايي اصول برش انواع مدل جليقه  4-10

        شناسايي اصول كوك زدن پارچه  5-10

        شناسايي اصول رفع عيب نمودن  6-10

        شناسايي اصول نوار دوزي در حين دوختن جليقه  7-10

        شناسايي اصول دوختن رويه به آستر  8-10

        شناسايي اصول اتو زدن درزها  9-10
        ويه به آستر و دوخت آنرشناسايي اصول وصل كردن  10-10
        شناسايي اصول بازكردن كوك جليقه 11-10
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  ي لريخياط لباسهاي سنت: ام شغل                                                         ن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول دوخت دگمه و جا دگمه 12-10
        شناسايي اصول اتو زدن جليقه پس از دوختن  13-10

  8  5/5  5/2  تزيين كردن جليقهتوانايي   11

        آشنايي با انواع نوار و سكه و كاربرد آنها  1-11

        نوار اريب  -  

         نوار يراق-  

         سكه طال-  
         سكه نقره-  
         سكه معمولي-  

        شناسايي اصول دوخت نوار و سكه روي جليقه  2-11

        شناسايي اصول تزيين جليقه  3-11

ــي و    12 ــشگيري از حــوادث و رعايــت نكــات ايمن ــايي پي توان
  بهداشت محيط كار

1  2  3  

        حفاظتي و بهداشت كارآشنايي با وسايل   1-12
        آشنايي با جعبه هاي كمك هاي اوليه   2-12

شناسايي اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت   3-12
  محيط كار
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  خياط لباسهاي سنتي لري: ام شغل                                                         ن
 ، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي دارد تجهيزاتفهرست استان

 شماره تعداد مشخصات فني رديف

   وسايل و ابزار كار 1

   وسايل كمك آموزشي 2

   كاتالوگ چرخ خياطي 3

   جزوه آموزشي 4

   متر 5

   گونيا 6

   مداد 7

   كاغذ 8

    پارچه 9

   نوار 10

   سكه 11

   جعبه كمكهاي اوليه 12

    كپسول آتش نشاني 13

  
  
  
  
  
  
 

  

 


