
 2 از 1فرم بررسي استاندارد هاي پيشنهادي آموزش در صنايع ( بخشي از استاندارد )                                       ص 
 

نام استاندارد اصلي اول :  خياط لباس هاي كشي                                       نام استاندارد فرعي : الگوساز لباس هاي كشي 

  7-1/1/1/21/92                                    كد استاندارد فرعي : 7-1/1/21/92 :كد استاندارد اصلي اول 

:                                                                                  رشته شغلي : صنايع پوشاك   نام استاندارد اصلي دوم 

:                                                                                  استان پيشنهاد دهنده : همدان   كد استاندارد اصلي دوم  

                           

                                                               

شماره توانايي ها از استاندارد اصلي اول :  

3 4      

       

شماره توانايي ها از استاندارد اصلي دوم :  

       

       

 

اقدام خير بلي گزاره ها 
، كشاورزي) ، خدمات آيا درخواست توسط متقاضي (صنعت 

مهر و امضاء شده است .  
اگر خير است به استان براي كامل كردن با ذكر نوع اشكال   √

اعاده شود .  
آيا توانايي ها از نظر ساعت و جمله بندي همانند استاندارد 

اصلي است .  
اگر جواب خير است به استان اعاده شود تا اصالح كنند .    √

آيا توانايي پيشنهادي با محتواي استاندارد اصلي سازگار 
است. 

اگر خير است به استان اعاده شود تا اصالح كنند.   √

اگر خير است به استان اعاده شود تا اصالح كنند.  √ آيا تلفيقي از چند استاندارد مرتبط است. 
آيا استاندارد مشابه كه اين موضوع را پوشش دهد وجود 

دارد . 
اگر جواب بلي است به استان اعاده و راهنمايي گردند .   √ 

آيا توانايي ها براي آن كه به يك شغل خاص و يا انجام 
يك فرايند و يا كارور يك دستگاه انجامد مناسبت دارد .  

اگر جواب خير است توانايي هايي كه تكميل كننده است و يا   √
بايد حذف شود را مشخص و اصالح كنيد . 

آيا توانايي ها به لحاظ ساختار و نياز با فرض كامل بودن 
مناسب با آن صنعت است . 

اگر جواب خير است با استان در اين مورد مذاكره شود .    √

- به كد استاندارد اصلي با مميز اعداد يك تا ده را بيفزاييد .  1  اگر توانايي ها از هر حيث كامل و معني دار است . 
- عنوان ابر توانايي را انتخاب كنيد .  2
- فهرست توانايي هاي تائيد شده را تهيه و در جدول وارد 3

كنيد .  
- به اداره كل استان ضمن تائيد نامه بزنيد و به دفتر 4

ارزشيابي مهارت و دفتر آموزش در صنايع نيز رونوشت دهيد.  
 

:                                  نام و نام خانوادگي معاون برنامه ريزي درسي مربوطه :  نام و نام خانوادگي كارشناس بررسي كننده 

 

  

 



:                        ص   2 از 2عنوان توانايي بزرگ ( ابر توانايي ) با توجه به محتواي توانايي هاي پيشنهادي و نياز متقاضي 

 

 

 

 

 

شماره توانايي از  

استاندارد اصلي اول 

زمان عنوان توانايي  
جمع 

عملي نظري  

 4 2 2توانايي اندازه گيري اندام  3

 30 25 5توانايي رسم الگو  4

     

     

     

     

     

     

     

 34 27 7 مجموع : 

شماره توانايي از  

 استاندارد اصلي دوم

جمع زمان  عنوان توانايي

 عملي نظري 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

:                                  نام و نام خانوادگي معاون برنامه ريزي درسي مربوطه :  نام و نام خانوادگي كارشناس بررسي كننده 

 

 الگوساز لباس هاي كشي


	فرم بررسي

