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   با اندازه گذاري مستقيم روي پارچهخياطي: 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 شخصات عموميم
 از عهده  پس از گذراندن دوره آموزشي الزمكسي است كه بتواند با اندازه گذاري  مستقيم روي پارچه خياطي

شناخت ابزار كار، راه اندازي سرويس و نگهداري ماشين خياطي، انواع دوخت، محاسبه مقدار پارچه الزم جهت 
انواع مدل لباس، رفع اشكال، اپل گذاري و پرو، رفع برش، شناخت انواع اندام، برش، آستر كشي، دوخت 

 .كاري پس از دوخت برآيدتوعيوب، ا

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

  ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت    340        :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      51       :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     289      :                 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

   : شيويژگيهاي نيروي آموز
  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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   با اندازه گذاري مستقيم روي پارچهخياطي:      نام شغل  
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي راه اندازي، سرويس، نگهداري و دوخت با انواع چرخ خياطي 1
  توانايي انواع دوختهاي اوليه 2
  توانايي اندازه گيري اندام 3
  توانايي محاسبه پارچه الزم براي انواع لباس 4
  توانايي رسم مدل روي پارچه 5
  توانايي خياطي با اندازه گذاري مستقيم روي پارچه 6
  توانايي دوخت 7
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار 8
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   با اندازه گذاري مستقيم روي پارچهخياطي: ام شغلن                                   
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

، نگهداري و دوخـت بـا انـواع         توانايي راه اندازي، سرويس     1
  چرخ خياطي

30/4  3  30/7 

        آشنايي با انواع چرخ خياطي  1-1
         چرخ خانگي همه كاره-  

         اورلوك-  
         راسته دوز-  

شناسايي اصول راه اندازي و دوخت انواع چرخ پـر كـردن ماسـوره و جـا                   2-1
  انداختن آن در ماكو 

      

         جا انداختن سوزن-  
         نخ كشي-  
         تنظيم كشش نخ-  
         راه اندازي چرخ خياطي  خانگي و صنعتي-  

        سايي اصول سرويس و نگهداري چرخ خياطيشنا  3-1
         روغنكاري-  
         تعويض روغن-  
         تعويض پايه و سوزن-  
         نظافت دستگاه-  
         عيب يابي و رفع عيب يابي جزيي دستگاه-  

  20  15  5  توانايي انواع دوختهاي اوليه  2

        شناسايي اصول انواع دوختهاي اوليه  1-2
 دوخـت زيگـزاگ پـس    - دوخـت زاويـه دار    -خت منحنـي   دو -راسته(  -  

 دوخـت   - دوخت انواع دكمـه بـا دسـت و چـرخ           -با چرخ و دست     دوزي  
 – دوخت نوار اريـب      - دوخت مغزي  – دوخت زيب با دست و چرخ        -قزن

 - دوخـت سـجاف    - دوخت انـواع جيـب     - دوخت فرانسوي  -دوخت دوبل 
ش كـ -اسـمك دوزي   - دوخت اليـي   – دوخت آستر    -دوخت تورو گيپور  

  )دوزي
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   با اندازه گذاري مستقيم روي پارچهخياطي: ام شغلن                                   
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  4  2  2  توانايي اندازه گيري اندام  3

        رنرمانغينرمان و آشنايي با اندام   1-3

        شناسايي اصول تقسيم بندي اندازه ها  2-3

        آشنايي با جدول سايز  3-3

        شناسايي اصول اندازه گيري اندام  4-3

 30/5  4  30/1  توانايي محاسبه پارچه الزم براي انواع لباس  4

        آشنايي با انواع پارچه از نظر رنگ  1-4

        آشنايي با انواع پارچه از نظر طرح  2-4

        آشنايي با تركي و راه و بيراه پارچه  3-4

        آشنايي با انواع پارچه از نظر جنس و آب رفتگي  4-4

         لباسهاشناسايي اصول مقدار پارچه الزم براي انواع  5-4

        ض پارچه، طرح پارچه انواع انداممدل لباس با توجه به عر -  

  90  71  19  توانايي رسم مدل روي پارچه  5

         انواع مدل دامن برششناسايي اصول  1-5

-دامن كلوش  -دامن فون  - دامن خمره اي   - دامن راسته  -دامن تنگ ( -  
 دامـن   - دامـن جيـب دار     -دامن چـين دار    - دامن پيلي دار   -دامن تركدار 

  ) دامن حامله اي- دامن دنباله دار-شلواري دامن -دامن لنگي -ماهي

      

         انواع مدل باال تنه ساده برششناسايي اصول  2-5

        ) فون- كلوش- راسته- انواع پنس-برش دار( -  

          ها بر روي پارچهشناسايي اصول رسم انواع مدل يقه  3-5

 -آمريكـايي  - شـال  - ارشال - انگليسي - خشتي -قايقي - هفت -گرد( -  
 - هـالتري  - حلزونـي  - دراپه -شكاري -ب. ب -ملواني - مردانه -تادهايس

  )بليزري
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   با اندازه گذاري مستقيم روي پارچهخياطي: ام شغلن                                   
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        انواع مدل آستين تنگبرش شناسايي اصول   4-5

 - مردانـه  دو تكـه -خفاشي - كلوش- كيمونو- رگالن- پفي–دوتكه  ( -  
  ) با مدلهاي مختلف مچ دار-ژيكو -شمشيري

      

         انواع مدل شلواربرششناسايي اصول   5-5

 - برمـودا  -كلـوش  - چـين دار   - حـاملگي  - مردانـه  - پيژامـه  -راسته ( -  
  ) لي- پيلي دار-شلوارك

      

        ن  كت و انواع آ برششناسايي اصول  6-5

        ) كلوش– راسته -فون( -  

         كاپشن و بارانيل برششناسايي اصو  7-5

 -اب خـو   راحتي - پيراهن شب  - دامنهاي فانتزي  -توانايي برش انواع بلوز     8-5
  ) كت– مجلسي شلوار

      

  30  28  2  خياطي با اندازه گذاري مستقيم روي پارچهتوانايي   6

        شناسايي اصول برش انواع مدل دامن  1-6

       باالتنهشناسايي اصول برش انواع مدل   2-6

        شلوارشناسايي اصول برش انواع مدل  3-6

       باراني، كت، پالتو، مانتو، كاپشن، شناسايي اصول برش   4-6

       مدل از ژورنالشناسايي اصول برش انواع   5-6

  173  164  9  توانايي دوخت  7

        شناسايي اصول دوخت انواع دامن   1-7

        باالتنهشناسايي اصول دوخت انواع  2-7

        شلوار شناسايي اصول دوخت انواع  3-7

        كت، پالتو، مانتوشناسايي اصول دوخت  4-7
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   با اندازه گذاري مستقيم روي پارچهخياطي: ام شغلن                                   
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       پشنآستري و كا  5-7

       مدل از ژورنالشناسايي اصول دوخت انواع   6-7

  10  2  8 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  8

        آشنايي با مفهوم ضوابط ايمني و بهداشت كار  1-8

  شناسايي اصول بكارگيري نكات ايمني و بهداشت كار  2-8
 سـوزن و سـنجاق تـه       -ير قيچـي   هنگام استفاده از ابزار تيز و برنده نظ        -

  گرد مراقبت اعضاء بدن خود باشد

      

        اه با احتياط روشن شودگ دست-  

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

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

      

گام اتو كردن احتياط الزم به لحاظ نداشتن اتـصالي و عـدم تمـاس                هن - 
  اعضاء بدن با اتو به عمل آيد

      

        ت اتو مناسب با نوع پارچه باشدر درجه حرا-  

         استفاده از جعبه كمكهاي اوليه-  

        شناسايي عوامل موثر در كارگاه و نكات ايمني مربوط به آن  3-8

         استفاده از كف مناسب-  

         نور كافي-  

         تهويه مناسب-  

         نظافت كارگاه-  

         استفاده از وسايل حرارتي و برودتي مناسب-  

         استفاده از يونيفرم مناسب-  

         استفاده از عالئم ايمني و هشدار دهنده در سالن-  
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   با اندازه گذاري مستقيم روي پارچهخياطي: ام شغلن                                   
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         استفاده از پريز هاي محافظ دار -  

        لن نصب كپسول آتش نشاني در سا-  

         نحوه صحيح قرار گرفتن دستگاهها و سيم كشي آنها-  

         انجام واكسيناسيون جهت پيشگيري از برخي بيماريها-  

        آشنايي با عوامل آتش زا و اصول اطفاء حريق  4-8

        آشنايي با حوادث شغلي و اصول پيشگيري از بروز آن  5-8

        استفاده از آن آشنايي با جعبه كمكهاي اوليه و اصول   6-8
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   با اندازه گذاري مستقيم روي پارچهخياطي :نام شغل   
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

  1 ميز اتو  

 2  ميز برش  

 3  چرخ راسته دوز  

 4   بخاراتو  

 5   سادهاتو  

 6   صنعتياورلوك  

 7   متوسطژانت  

 8   بيضيبالشتك  

 9  40-38-36 سايزمانكن  

 10   پرس كوچكاتو  

 11   متوسطپا صاف كن  

 12   گردانصندلي  

 13  متر پالستيكي  

 14  گونيا بزرگ و كوچك  

 15   سانتي متر110 سانتي متري و 60خط كش  

 16   تراش كوچك  

 17  سنجاق ته گرد بلند  

 18  انگشتانه فلزي  

  19  هيق -نازك دوز -سوزن ضخيم  

  20  قيچي برش  

  21 قيچي لبه زيگزاگ  

  22 قيچي گرد بر كارگاهي  

  23 بر برقي عمودقيچي   

  24 بشكاف متوسط  
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   با اندازه گذاري مستقيم روي پارچهخياطي :نام شغل   
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

  25  خودكار  

  26  متريپشم شيشه  

  27  نواريچسب  

  28  رنگيمل و صابون  

  29  رنگ پارچهم دوخت هنخ  

  30  ابريشمينخ  

  31  عمامه در چند رنگنخ  

  32  دمسهنخ  

  33  كاغذي و پارچه اياليي چسب  

  34  مويياليي  

  35  متريزانفكيس  

  36  متوسطاپل  

  37  پالستيكي و فلزيزيپ  

  38  مدلهاي مختلفدكمه  

  39   قفليقزن  

  40   ساتن و كتاننوار اريب  

  41   متقالپارچه  

  42   همرنگ پارچهآستري  

  43   پهن و باريككش  

  44   سفيدس كارلبا  

  
  

  

 


