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  پوستين 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
دار و بدون آستين   آستين عهده انتخاب پوست مناسب وبرش ودوخت پوستينكه ازپوستين دوز كسي است 

ادري، جلو تختي، پبچه گانه، زنانه و مردانه و جليقه و كاله و كفش، شال گردن، كيف، سجاده، روتختي، 
اشته و روكش صندلي برآمده و توانايي دورگيري، قيچي كاري و اطوكاري پوستين را د  گرد وسط اتاقمفروش

 .و بتواند روي پوستين را با طرحهاي مختلف سوزن دوزي نمايد

   :وروديويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  نداشيتن كور رنگي : توانايي جسميحداقل 

  ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت        200     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت          42     :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت        158    :                 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(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 مرتبط2 ليسانس طراحي و دوخت با - :حداقل سطح تحصيالت 

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

 عنوان توانايي رديف

  توانايي انتخاب پوست مناسب   1
  توانايي دباغي پوست   2
  نايي رنگرزي پوست توا  3
  توانايي برش پوست با توجه به الگو   4
  توانايي دوخت پوستين   5
  توانايي تكميل كاري پوستين   6
  توانايي شانه زدن و اطو كاري پوستين   7
  توانايي گلدوزي و سوزن دوزي روي پوستين   8
  توانايي پيشگيري از حوادث، رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار   9
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   پوستين دوز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  3  2  1  توانايي انتخاب پوست مناسب   1

        آشنايي با مرغوبيت مواد اوليه   1-1
         استحكام پوست -  

         بي بو بودن -  

         جهت پوستينآشنايي با انواع پوست مرغوب  2-1

         پوست بره شير مست -  
         پوست بره تودلي يا پوست پرورده -  

         پوست بز-  

         پوست گاوميش و گاو -  

        شناسايي اصول انتخاب پوست مناسب   3-1

  2  1  1  توانايي دباغي پوست  2

        آشنايي با مواد اوليه پوستين  1-2

         نياز آشنايي با ابزار و وسايل مورد  2-2

        آشنايي با دباغي پوست بره شيرمست   3-2

        :آشنايي با دباغي پوست بره هاي تو دلي شامل  4-2

        جدا كردن پوست نوزاد بره  -  

         پنهان كردن پوست زير خاك -  

         آماده كردن پوست پرورده-  

        آشنايي با دباغي پوست به شيوه نمك سود كردن   5-2
        ي با مشخصات و ويژگيهاي پوست دباغي شدهآشناي  6-2

         نرم و براق بودن الياف پشم و مو -  
         فاقد چربي بودن و به طريق شيميايي دباغي شدن -  

         فاقد بو بودن -  
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   پوستين دوز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        وست در اثر رطوبت  عدم شكنندگي پ-  
         ثبات رنگ در برابر نور و آب -  

        :شناسايي اصول دباغي كردن به طريقه شيميايي  7-2

         آبخور كردن پوست -  
         شستشوي اول -  

         شستشوي  دوم -  

         شستشوي سوم-  

         خوراك دادن يا رسيده كردن پوست-  

         كرومه كردن پوست -  

         كردن پوست  خنثي-  

        آب كشي و خشك كردن پوست  -  

        شناسايي اصول آماده كردن پوست جهت رنگرزي   8-2

         پره زدن پوست به منظور رفع پوست جهت رنگرزي -  

         پره زدن پوست به منظور رفع چين و چروكها -  

         سمباده زدن پوست جهت ايجاد يك سطح جير مانند-  

         اختالف هاي دباغي به روش سنتي و شيمياييآشنايي با  9-2

        آشنايي با وجه تمايز پوستين ايران نسبت به ساير كشورها   10-2
        شناسايي اصول رعايت موارد بهداشتي پوستين   11-2

  2  1  1  توانايي رنگرزي پوست  3

        آشنايي با ابزار و وسايل رنگرزي پوست   1-3
        ف رنگرزي آشنايي با روشهاي مختل  2-3

        مانأ رنگرزي پشم و پوست به صورت تو-  

         رنگرزي پشم از طريق رزرو نمودن  پشم -  
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   پوستين دوز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         رنگرزي  پوست از طريق رزرو نمودن  پشم-  
        وست با هم آشنايي با رنگرزي پشم و پ  3-3
        آشنايي با رنگرزي پشم از طريق رزرو نمودن پوست   4-3

        آشنايي با رنگرزي پوست از طريق رزرو نمودن پشم   5-3
        شناسايي اصول رنگرزي پوست به طريق شيميايي  6-3

        شناسايي اصول رنگرزي پوست   7-3

  38  30  8  توانايي برش پوست با توجه به الگو  4

        :آشنايي با الگوها و طرح هاي مورد نياز  1-4

         پوستين آستين دار بچه گانه، زنانه، مردانه-  

         پوستين بدون آستين بچه گانه، زنانه، مردانه-  

         جليقه -  

        كاله -  

         شال گردن -  

         كيف-  

         سجاده -  

        وكش صندلي  روتختي، پادري، جلو تختي، مفروش گرد وسط اتاق، ر-  

        آشنايي با ابزار و وسايل برش پوستين  2-4
شناسايي اصول برش پوستين آستين دار در سـايزهاي بچـه گانـه، زنانـه،              3-4

  مردانه
      

شناسايي اصول برش پوستين بدون آستين در سايزهاي بچه گانه، زنانـه،              4-4
  مردانه 

      

        شناسايي اصول برش جليقه   5-4
        ي اصول برش كاله شناساي  6-4

        شناسايي اصول برش كفش  7-4
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   پوستين دوز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول برش شال گردن، كمربند  8-4
        شناسايي اصول برش كيف   9-4
تختي، مفـروش گـرد      جلو    سجاده، روتختي، پادري،   شناسايي اصول برش    10-4

  وسط اتاق 
      

        شناسايي اصول برش پوستين با توجه به الگو   11-4

  86  72  14  توانايي دوخت پوستين  5

        آشنايي با ابزار و وسايل دوخت پوستين   1-5

        آشنايي با چرخ صنعتي   2-5

        آشنايي با معايب جزيي چرخ صنعتي   3-5

 سايزهاي بچه گانـه، زنانـه،        در ستين دار شناسايي اصول دوخت پوستين آ      4-5
  مردانه 

      

شناسايي اصول دوخت پوستين بدون آستين در سايزهاي بچه گانه، زنانه،             5-5
  مردانه 

      

        شناسايي اصول دوخت جليقه  6-5
         كاله شناسايي اصول دوخت  7-5
        شناسايي اصول دوخت كفش   8-5
        كمربند شناسايي اصول دوخت شال گردن،   9-5
        شناسايي اصول دوخت كيف   10-5
شناسايي اصول دوخت سجاده، روتختي، پادري، جلو تختي، مفروش گـرد             11-5

  وسط اتاق 
      

        شناسايي اصول استفاده از ضايعات پوست جهت دوخت كليه موارد   12-5

  25  20  5  توانايي تكميل كاري پوستين  6
        داخت پوستين آشنايي با ابزار و وسايل پر  1-6

        آشنايي با دورگيري پوستين   2-6

        شناسايي اصول دورگيري پوستين  3-6
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   پوستين دوز:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول قيچي كاري اضافات پوستين   4-6
        شناسايي اصول رفع چروك پوستين   5-6
        شناسايي اصول تكميل كاري پوستين و پرداخت آن   6-6

  15  10  5  توانايي شانه زدن و اطو كاري پوستين  7
        آشنايي با ابزار و سايل شانه زدن پوستين   1-7

        آشنايي با ابزار و وسايل اطو كاري پوستين  2-7

        شناسايي اصول شانه زدن پوستين   3-7

         كاري پوستينآشنايي با داليل اطو  4-7

        شناسايي اصول اطوكاري پوستين   5-7

  25  20  5  توانايي گلدوزي و سوزن دوزي روي پوستين  8

        :آشنايي با انواع طرح هاي گلدوزي مورد استفاده در پوستين   1-8

         لچكي يا حاشيه دار-  

         خارك-  

         جقه اي-  

         دولوزه-  

         بادامچه-  

          گل جام-  
        انواع گلها  -  

        شناسايي اصول طراحي نقش هاي گلدوزي بر روي پوستين   2-8

        شناسايي اصول گلدوزي و سوزن دوزي روي پوستين   3-8

توانايي پيشگيري از حوادث، رعايت نكات ايمني و بهداشت           9
  محيط كار

2  2  4  

        آشنايي با حوادث ناشي از كار   1-9
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  تين دوز پوس:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با كمك هاي اوليه و اصول انجام آن   2-9
        شناسايي اصول رعايت نكات ايمني و بهداشتي   3-9
        شناسايي اصول پيشگيري از حوادث ناشي از كار   4-9
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  پوستين دوز :م شغل نا
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      انواع پوست گوسفند جهت تهيه پوستين  1
      ابزار دباغي  2
      ابزار و مواد نمك سود كردن   3
      مواد دباغي به طريقه سنتي و شيميايي  4
      داس پوست تراشي   5
      خرك چربي كش   6
      سمباده   7
      )معمولي و برقي كوچك و بزرگ(قيچي   8
      كارد   9
      رنگ هاي شيميايي  10
      پشم   11
      پوست   12
      تغار  13
      پوست انار   14
      زاج سفيد   15
      جوش شيرين   16
      روغن كرچك   17
      خط كش  18
      سانتي متر خياطي  19
      خودكار يا مداد  20
      ميز برش  21
      آيينه تمام قد   22
      ميز كنار چرخ   23
      چرخ صنعتي خياطي كلفت دوزي   24
      سوزن چرخ   25
      نخ خياطي   26
      متر پارچه اي  27
      روغن چرخ   28
      ميله مخصوص آويزان كردن پوستين   29
      چوب لباس ضخيم  30
      شانه مسي يا آهني   31
      ماشين اطو   32
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  پوستين دوز :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      سمباده   33
      انواع طرح هاي آماده ذكر شده   34
      نخ ابريشمي يا زري   35
      سوزن مناسب گلدوزي   36
      كاغذ كپي و كاربن   37
      ميز طراحي   38
      دليصن  39
      برس سيمي   40
      جعبه كمك هاي اوليه   41

 

  

 


