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 -  تقـاطع خـوش و نـصرت        - شمالي  خوش خ -آزادي

     طبقه چهارم  -ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
 66944117:  دورنگـار  66944120  و  66944119: تلفن

  1457777363: كدپستي
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خيابـان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
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    66941272:    دورنگار66941516:تلفن
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  لباس شب و عروس خياط :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 
وس كسي است كه بتواند از عهده تهيه و رسم الگوي انـواع لبـاس شـب و عـروس بـر                      لباس شب و عر    خياط

، دوخت انواع لباس شب و عروس، تـور سـر، دسـتكش، ژيپـون و ديگـر                  …اساس ژورنال، سفارش مشتري و      
متعلقات لباس، انجام دوختهاي تزئيني بر اساس ژورنال، سفارش مشتري و ابتكار خود، اتوكاري، بسته بندي و                 

همچنين با حوادث ناشي از كار و رعايت بهداشت و نكات ايمني آشـنايي كامـل داشـته                  .  روي مانكن برآيد   كار
  .باشد

 

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

 ندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  :ره آموزشيطول دو
  ساعت    216    :  ل دوره آموزش                   طو

  ساعت    46     :  ـ زمان آموزش نظري            
  ساعت      170    :  ـ زمان آموزش عملي             
  ساعت        -     :    ـ زمان كارورزي در محيط كار 
   ساعت        -   :     ـ زمان اجراي پروژه               

 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 مرتبط2 ليسانس طراحي و دوخت با - :طح تحصيالتحداقل س

  سال سابقه كار مرتبط5فوق ديپلم طراحي و دوخت با  -                      
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   لباس شب و عروسخياط: نام شغل
  فهرست توانايي هاي شغل 

  رديف عنوان توانايي

  1   نكات ايمني توانايي پيشگيري از حوادث ضمن كار و رعايت بهداشت و
  2 ر خاص لباس شب و عروس و كاربرد هر يكتوانايي شناخت ابزار كا

  3  اورلوك سه نخ، پنج نخ، راسته دوز صنعتي و سردوز توانايي كار با انواع چرخ خياطي 
  4   خاص لباس شب و عروس)اوليه(توانايي دوخت هاي مقدماتي

  5  توانايي تهيه الگوي لباس شب و عروس
  6  انواع مدل لباس شب و عروس برش توانايي

  7  توانايي دوخت لباس شب و عروس
  8  توانايي انجام دوخت هاي تزئيني 

  9  عروس شب و توانايي بسته بندي لباس 
  10  توانايي كار روي مانكن
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  لباس شب و عروس  خياط:نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

توانايي پيشگيري از حوادث ضمن كار و رعايت بهداشـت و        2  2  4
  نكات ايمني  

1  

  1-1  آشنايي با محيط آموزشي و كارگاهي      

  1-2  آشنايي با موارد انظباط و مقررات كارگاهي       

  1-3  شناسايي اصول استفاده از جعبه كمك هاي اوليه در مواقع اضطراري       

  1-4  شناسايي اصول استفاده از كپسول آتش نشاني در مواقع اضطراري       

  1-5  شناسايي اصول استفاده از شيلنگ هاي آتش نشاني در اطفاء حريق        

  1-6  شناسايي اصول استفاده از عالئم ايمني در محيط كارگاهي         

  1-7  شناسايي اصول مقابله با گرما و سرما در محيط كارگاهي         

شناسايي اصول بكارگيري راههاي پيشگيري از بروز حوادث مختلف اعم                
  …از آتش سوزي، گاز گرفتگي و 

8-1  

  1-9  شناسايي اصول مقابله با حوادث غيرمترقبه        

شناسايي اصول به صـدا در آوردن آالرم هـشداردهنده در صـورت بـروز                     
  حادثه  

10-1  

  1-11  رق گرفتگي و بكار بردن سيستم ارت   شناسايي اصول پيشگيري از ب      

توانايي شناخت ابزار كار خـاص لبـاس شـب و عـروس و                1  1  2
  كاربرد هر يك

2  

  2-1  آشنايي با انواع پارچه خاص لباس شب و عروس و آستري مناسب      

تور، كش، قيطان، نوار، فنر، قالب و مهره هـا          (آشنايي با ملزومات لباس           
  )… و و سنگ هاي تزئيني

2-2  

 توانايي كـار بـا انـواع چـرخ خيـاطي اورلـوك سـه نـخ و                   1  3  4
  نخ  ، راسته دوز صنعتي و سردوز پنج

3  

  3-1  شناسايي اصول راه اندازي و دوخت با انواع چرخ خياطي مذكور       
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   خياط لباس شب و عروس:نام شغل
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

  3-2  آشنايي با انواع چرخ خياطي مذكور      

    جا انداختن سوزن -        

    عبور دادن نخ از سوزن با توجه به مسير مشخص شده-       

    )بوسيله درجات چرخ( تنظيم كشش نخ -      

    ـ تعويض سوزن       

  3-3  شناسايي اصول سرويس و نگهداري چرخ خياطي مذكور      

     پايان كارـ نظافت چرخ خياطي در      

    ـ روغنكاري در زمانهاي مورد نياز      
ـ عيب يابي و رفع عيب از نصب سوزن، درجه كشش نخ، عبور صحيح                    

  …نخ و 
  

خاص لبـاس شـب و      ) اوليه(توانايي دوخت هاي مقدماتي       6  15  21
  عروس  

4  

  4-1  شناسايي اصول انواع دوخت هاي مقدماتي خاص لباس شب و عروس      

    ري دوزيـ برود      
    ـ قيطان دوزي      
    )…قزن از رو، قزن اليه دار، قزن دوبل و ( ـ دوخت انواع قزن      
     پاكدوزيـ       
    ـ سردوزي      
    ـ لبه دوزي      

    ـ دوخت دوبله       

    ـ توردوزي در زواياي مختلف و انواع روشهاي وصل تور      

    ـ دوخت سيم نامريي      
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    ـ جاگذاري فنر      

  لباس شب و عروس  خياط:شغلنام 
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

    ـ دوخت پارچه هاي كشي      

    ـ كش دوزي      

    ـ دوخت مهره هاي تزئيني      

    ـ دوخت اليي ارگانزا و اليي پارچه اي      

    ـ دوخت انواع قالب      

    ـ روبان دوزي      

    )…پاپيون، پليسه، طرح گل و (چه اي روي لباس ـ تزئينات پار      

  5  توانايي تهيه الگوي لباس شب و عروس   11  35  46

با توجه به مـد روز و مـدلهاي         (آشنايي با انواع مدل لباس شب و عروس               
  ) موجود، ژورنال

1-5  

شناسايي اصول انتخاب مدل متناسب بـا انـواع انـدام، سـن، موقعيـت و                      
  كاربرد لباس 

2-5  

بـراي  ) عمودي، افقي، مايل و منحني    (شناسايي اصول استفاده از خطوط            
  )رفع اشكال اندام(اندام هاي مختلف 

3-5  

شناسايي اصول رسم الگوي اوليه براي انواع مدل لباس شب و عروس و                   
حداقل سه مدل لباس شب و پنچ مدل لبـاس        (تهيه پاترون تيپ براي آن    

  )عروس

4-5  

شناسايي اصول رسم الگوي انواع دستكش، مقنعه عروس، آستين، يقـه،                 
  )…ژيپون، كاله و شنل و 

5-5  

  5-6  شناسايي اصول شماره گذاري و اسم گذاري قطعات مختلف الگو      

  5-7  شناسايي اصول رفع عيب اندام بوسيله پاترون      

  5-8  شناسايي اصول اصالح الگو      
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  عروسلباس شب و   خياط:نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

  5-9  )سايز به سايز كردن(شناسايي اصول تبديل اندازه ها       

  5-10  ) مدلسازي، ژورنال كشي(شناسايي اصول انتقال پنس       

  6  توانايي برش انواع مدل لباس شب و عروس    8  24  32

 و پشت و روي انـواع پارچـه خـاص لبـاس شـب و                آشنايي با راه و بيراه          
  عروس

1-6  

آشنايي با انواع پارچه خاص لباس شب و عـروس از نظـر طـرح، نقـش،                       
  جنس و بافت پارچه و كاربرد آنها با توجه به موقعيت لباس 

2-6  

  6-3  شناسايي اصول انتخاب رنگ پارچه، متناسب با انواع اندام و چهره        

بـراي حـداقل تعـداد مـدل        (برش قطعات مختلف الگـو      شناسايي اصول         
  ) 5مذكور در توانايي شماره 

4-6  

شناسايي اصول محاسبه مقدار پارچه الزم براي انواع مدل لباس شـب و                   
  عروس با توجه به عرض پارچه، طرح پارچه، مدل و سايز اندام 

5-6  

  6-6  شناسايي اصول اتو زدن انواع پارچه قبل از برش      

بوسـيله كـاربن،    (شناسايي اصول چيدن قطعات مختلف الگو روي پارچـه              
  ) …وزنه هاي سنگين، سنجاق ته گرد بلند يا نقاط موازنه و 

7-6  

  6-8  شناسايي اصول برش پارچه و آستري با در نظر گرفتن اضافه درز       

شناسايي اصول برش گيپور با توجه به طـرح گـل هـاي گيپـور و مـدل                        
  لباس 

9-6  

  7  وانايي دوخت لباس شب و عروس  ت  6  44  50

با كـوك،   (شناسايي اصول وصل كردن قطعات مختلف پارچه به يكديگر                
  ) …سنجاق ته گرد بلند و 

1-7  
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  س شب و عروس لبا خياط:نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

حـداقل تعـداد    (ع لباس شب و عـروس       شناسايي اصول دوخت كامل انوا          
 تورسـر،    نظيـر دسـتكش،   (و متعلقـات آنهـا      ) 5مذكور در توانايي شـماره      

  ) …ژيپون، شنل، كاله، مقنعه، چادر، كيف، كمربند و 

2-7  

  7-3  شناسايي اصول دوخت آستري و اتصال آن به لباس       

  7-4  شناسايي اصول اتوكاري لباس در موقع نياز       

  7-5  ) …با ارگانزا، ابر و ( اصول دوخت اپل و اپل گذاري شناسايي      

  7-6  شناسايي اصول پرو لباس و رفع عيب آن در صورت نياز      

  8  توانايي انجام دوخت هاي تزئيني   5  39  44

  8-1  شناسايي اصول انواع دوخت هاي تزئيني بسته به مدل      

    ـ توردوزي در زواياي مختلف      
    )بصورت اپليكه(ـ گيپور دوزي       
    ـ قيطان دوزي      
    ـ برودري دوزي      
    ـ سرمه دوزي      
    ـ پولك دوزي      
    ـ اشك دوزي      
    ـ منجوق دوزي      
    )انواع مرواريد(ـ مرواريد دوزي       
    )انواع مليله(ـ مليله دوزي       

    …ـ سنگ دوزي و       

    ) …طرح گل و پاپيون، پليسه، (ـ تزئينات پارچه اي روي لباس       

    ـ روبان دوزي      
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  باس شب و عروس ل خياط:نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

 نظري عملي جمع
 شماره شرح

  9  توانايي بسته بندي لباس شب و عروس    1  2  3

  9-1  آشنايي با تا زدن صحيح لباس در بسته      

  9-2   بسته شناسايي اصول چيدن لباس و متعلقات آن در      

  10  توانايي كار روي مانكن   5  5  10

شناسايي اصول برش پارچه روي مانكن با توجه به مدل هـاي مختلفـي                    
  كه نياز به كار روي مانكن دارد

1-10  

  10-2  شناسايي اصول طريقه برش زدن گيپور روي مانكن        
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  روس خياط لباس شب و ع:نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

 رديف مشخصات فني تعداد شماره

 1 مانكن معمولي يا قابل تنظيم براي سايزهاي مختلف  

 2 متر  

 3 بخارو اتوي ساده   

 4 ميز اتو  

 5 ميز برش  

 6 ژانت  

 7 گونياي بزرگ و متوسط  

 8 ش و پوشتيكاغذهاي اندازه گيري، بر  

 9 مداد ـ قلم ـ خودكار ـ پاك كن  

 10 رولت  

 11 پيستوله  

 12 آستري  

انواع پارچه گيپور، دانتل، انواع ساتن، حرير، ابريشم، مخمل، جيـر،             
 كرپ، ويسكوز، ارگانزا، ساتن دوشين، كريستال 

13 

 14 قالب دوبل، حلقه اي، پالستيكي، فلزي، گيره دار  

 15 فنر  

 16 اشل  

 17 چسب نواري  

 18 سنجاق ته گرد بلند  

 19 انگشتانه  

سوزنهاي باريك و ) سوزن منجوق دوزي، مليله دوزي(انواع سوزن  
 بلند

20 

 21 قيچي برقي كوچك  

 22 قيچي ساده  

 23 دفتر رسم  
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  لباس شب و عروس  خياط:نام شغل
 سايل رسانه ايفهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و و

 رديف مشخصات فني تعداد شماره

 24 مل و صابون خط كشي  

نخ كوك مرسريزه، ابريشمي، نايلوني، (انواع نخ در رنگهاي مختلف  
 )پرلون

25 

 26 اليي چسب، اليي ارگانزا، اليي پارچه اي  

 27 )متر مربع يا توپي(زانفگس   

 28 )فرم دار، اسفنجي، فشرده(اپل آماده   

 29 پا صاف كن خياطي   

 30 دكمه در اندازه ها و رنگهاي مختلف  

تور وسط، تور گل هاي تك گل، روبـان كـش، تورلبـه،             (انواع تور     
 )گيپور ارگانزا، تور گل هاي گيپور

31 

 32 چسب اسكاجي  

 33 سيم نامريي  

 34 نوار  

 35 چرخ راسته دوز صنعتي  

 36 قيطان  

 37  و رنگ هاي مختلفزيپ در اندازه  

 38 )اتوماتيك(چرخ خياطي خانگي همه كاره   

 39 اورلوك سه نخ  

 40 قيچي كاتري  

 41 صندلي  

 42 جعبه كمك هاي اوليه  

 43 كپسول آتش نشاني  

 44 ژورنال  

 45 خط كش باسن  

 46 اورلوك پنج پنج   

  

  

 


