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  مانتو دوز : 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
 برش و دوخت انواع مدل -ز گذراندن دوره آموزشي الزم از عهده الگوسازيمانتو دوز كسي است كه پس ا

 .مانتو بصورت تكدوزي و سري دوزي برآيد

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

    دندار :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت       180     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       46       :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      134     :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت      _        :     كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت         -      :                    وژهپراجراي 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 مرتبط2 ليسانس طراحي و دوخت با - :حداقل سطح تحصيالت 

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

 عنوان توانايي رديف

  توانايي راه اندازي، سرويس، نگهداري و دوخت با انواع چرخ خياطي و ماشينهاي اورلوك  1
  توانايي انواع دوختهاي اوليه   2
  توانايي شناخت اندام  3
  توانايي اندازه گيري اندام   4
  توانايي رسم الگوي انواع مانتو   5
  توانايي محاسبه مقدار پارچه الزم براي انواع مانتو   6
  انايي آماده كردن پارچه جهت برشتو  7
  توانايي انتقال الگو روي پارچه وبرش آن   8
  توانايي دوخت انواع تزئينات روي مانتو   9
  توانايي دوخت انواع مانتو   10
  توانايي اتوكاري نهايي   11
  توانايي تهيه مدل از ژورنال  12
  كار توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط   13
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   مانتو دوز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي راه اندازي، سرويس، نگهـداري و دوخـت بـا انـواع               1
  چرخ خياطي و ماشينهاي اورلوك

5  10  15  

        آشنايي با انواع چرخ و موارد مصرف هر يك   1-1
        ياطي خانگي اتوماتيك  چرخ خ-  

         ماشين اورلوك-  
         چرخ راسته دوز صنعتي -  

         دستگاه دگمه زن -  

        شناسايي اصول راه اندازي چرخ هاي خياطي  2-1

         جا انداختن ماسوره در ماكو و پر كردن آن -  

         عبور دادن نخ از سوزن و تنظيم كشش آن -  

         و ماشين اورلوك تعويض سوزن چرخ خياطي-  

        آشنايي با انواع نخ و جنس آنها   3-1

        آشنايي با انواع سوزن   4-1

        شناسايي اصول دوخت با ماشين چرخ خياطي اتوماتيك  5-1

         ماشين اورلوك، چرخ راسته دوز صنعتي و دستگاه دگمه زن -  

        طياشناسايي اصول سرويس و نگهداري چرخ خي  6-1

         در جاسوزني، درجه كشش نخ و ماكو و ماسوره  عيبيابي و رفع عيب -  

         روغنكاري و نظافت چرخ -  

  12  7  5  توانايي انواع دوختهاي اوليه   2

        شناسايي اصول انواع دوختهاي اوليه   1-2

         دوخت كوك شل -  
        دوخت راسته  -  

         دوخت زيگزاگ و پس دوزي -  
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  دوز مانتو :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         دوخت درزهاي منحني و شكسته -  
         رگه دوزي -  
         دوخت مغزي -  

  2  1  1  توانايي شناخت اندام  3

        )نرمال، غير نرمال(آشنايي با اندامهاي مختلف   1-3

        شها جهت رفع عيب اندام شناسايي اصول استفاده از خطوط در بر  2-3

  4  2  2  توانايي اندازه گيري اندام   4

        آشنايي با تقسيم بندي اندازه ها   1-4

        آشنايي با واحدهاي اندازه گيري   2-4

        آشنايي با جدول سايز بندي   3-4

        شناسايي اصول استفاده از جدول سايزبندي   4-4

        م شناسايي اصول اندازه گيري اندا  5-4

  34  22  12  توانايي رسم الگوي انواع مانتو   5

        شناسايي اصول رسم الگوي اوليه مانتو   1-5

        شناسايي اصول تبديل الگوي اوليه به مدلهاي مورد نظر   2-5

         مانتو ساده -  

         مانتو آستين رگالن -  
         مانتو كيمونو -  
         مانتو كلوش -  

         مانتو برشدار -  
         مانتو جيبدار -  

         مانتو يقه دوبل-  

         مانتو كشي -  
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   مانتو دوز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         مانتو مدل ترك -  
         مانتو مدل حاملگي -  

        شناسايي اصول رسم الگوي انواع آستين مناسب مانتو  3-5

        ...اده، رگالن، كيمونو، مچي، پاكتي، لبه گشاد و  س-  
        ه مناسب مانتو يقشناسايي اصول رسم انواع   4-5

        )گرد، هفت، خشت( يقه ساده -  

         يقه شكاري -  

         ب - يقه ب-  

         يقه مردانه پايه سرخود -  

         يقه انگليسي دوتكه -  

         يقه آرشال-  

         .... يقه آمريكايي و-  

  4  2  2  توانايي محاسبه مقدار پارچه الزم براي انواع مانتو   6

        آشنايي با پارچه هاي مختلف و كاربرد آن   1-6

        شناسايي اصول تشخيص راه و بيراه و پشت و روي پارچه   2-6

شناسايي اصول محاسبه مقدار پارچه الزم بر حسب مـدل، نـوع و جـنس                 3-6
  پارچه براي روش تك دوزي و سري دوزي 

      

  2  1  1  توانايي آماده كردن پارچه جهت برش  7

        شناسايي اصول اتوكاري پارچه قبل از برش درصورت نياز   1-7

        مانتو  دوزي ريشناسايي اصول پهن كردن پارچه در روش تكدوزي و س  2-7

  6  4  2  توانايي انتقال الگو روي پارچه وبرش آن  8
        شناسايي اصول چيدمان الگو روي در روش تكدوزي و سري دوزي   1-8

        شناسايي اصول عالمتگذاري و خط كشي دور الگو   2-8
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   مانتو دوز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول استفاده از قيچي برقي در برش به روش سري دوزي   3-8

        شناسايي اصول برش پارچه در روش تكدوزي   4-8

  6  5  1  توانايي دوخت انواع تزئينات روي مانتو  9

        آشنايي با انواع تزئينات   1-9

        شناسايي اصول دوخت انواع تزئينات   2-9

         دوخت منجوق و مليله -  

         دوخت مهره هاي چوبي -  

         اپليكه دوزي-  

         ابريشم دوزي -  

        .... گلدوزي و -  

  70  60  10  توانايي دوخت انواع مانتو  10

ش روشناسايي اصول دوخت واتوكاري حين انجام كار براي مدل مانتو در              1-10
  تكدوزي 

      

 بـراي مـدل مـانتو در        شناسايي اصول دوخت و اتوكاري حين انجـام كـار           2-10
  ش سري دوزي رو

      

  4  2  2  توانايي اتوكاري نهايي  11

        آشنايي با انواع اتو و كاربرد هر يك   1-11

        شناسايي اصول استفاده از انواع اتو   2-11

         تنظيم درجه اتو با توجه به جنس پارچه -  

  19  17  2  توانايي تهيه مدل از ژورنال  12

        واع مدلهاي موجود شناسايي ان  1-12

        شناسايي اصول مدلسازي الگو با توجه به مدلهاي موجود   2-12
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   مانتو دوز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  2  1  1  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  13
         حفاظتي و كاربرد آن در كارگاه آشنايي با مفهوم نكات  1-13

        شناسايي اصول به كار بردن نكات ايمني و حفاظتي در كارگاه   2-13

و ...  بازديد از دستگاه هاي برقي نظيـر چـرخ خيـاطي، قيچـي برقـي و                  -  
  اطمينان از صحت عملكرد 

      

         بازديد از كابل و دو شاخه ابزارهاي دستي برقي -  

        ض سوزن و تيغه يا سمباده  دقت در تعوي-  

         رعايت فاصله ايمني دست تا قيچي و سوزن چرخ -  

        نكات حفاظتي در هنگام استفاده از ابزار دستي  دقت و رعايت -  

         رعايت اصول حفاظتي مخصوص كار با هر ماشين، دستگاه يا ابزار -  

و كـاربرد آن در  شناسايي اصول به كـار بـردن نكـات ايمنـي و بهداشـت         3-13
  كارگاه 

      

        شناسايي بروز حوادث و نحوه پيشگيري از بروز حوادث   4-13

        آشنايي با عوامل آتش زا و اصول پيشگيري از بروز آن   5-13

        شناسايي اصول شرايط مطلوب محيط كار   6-13

رنگ مناسب فـضا، نـور كـافي، تهويـه مناسـب و ميـز و                 كف مناسب،    -  
  ندارد، نظافت كارگاه ، استفاده از پرده مناسب در كارگاه صندلي استا

      

 استفاده از وسايل حرارتـي و برودتـي مناسـب، پوشـش مناسـب افـراد -  
  )يونيفرم مناسب( 

      

 استفاده از پريز هاي محافظ دار، نحوه صيح قرار گيـري دسـتگاه هـا و                 -  
   دهنده در سالن سيم كشي آنها، استفاده از عالئم ايمني و هشدار

      

          آرت داشتن سيم-  
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  مانتو دوز :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      چرخ خياطي اتوماتيك   1

      چرخ خياطي راسته دوز   2

      چرخ اورلوك  3

      ميز برش   4

      صندلي گردان   5

        صندلي ثابت   6

      مانكن   7

      تخته وايت برد   8

      جعبه كمكهاي اوليه   9

      كپسول آتش نشاني   10

      اتو بخار   11

      اتو سنگين   12

      اتو پرس  13

      ميز اتو   14

      قيچي برقي  15

      دستگاه دگمه زن  16

      رولت  17

      پيستوله   18

      خط كش  19

      گونيا  20

      متر  21

      بشكاف  22

      قيچي نخ چين  23

      قيچي برش پارچه   24
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  مانتو دوز :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      قيچي برش كاغذ   25

      ژانت  26

      گيره سنگين   27

      انگشتانه   28

      مداد   29

      خودكار   30

      ماژيك   31

      پاك كن   32

      كاغذ برش پوستي   33

      كاغذ برش گراف   34

      مهره   35

      نخ ابريشم   36

      نخ عمامه  37

      سوزن دستي   38

      سوزن چرخ   39

      سنجاق ته گرد   40

        پارچه   41

      آستري   42

      دكمه   43

      صابون يا مل   44

      چسب مايع   45

      چسب نواري   46

      اليي چسب پارچه اي   47

      اليي چسب حرير  48
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  مانتو دوز :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      نخ دوخت   49

      نخ مخصوص اورلوك   50

      منجوق  51

      مليله   52

      اپل  53

      لباس كار   54

      ك نخ كو  55

  
  
 

  

 


