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نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

خيابان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
  سـازمان آمـوزش فنـي و   - نبش چهارراه خوش  -آزادي
   طبقه پنجم -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خيابـان   - تهـران  : درسيهايدفتر طرح و برنامه     
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

  چهارم طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 
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  سري دوز سرويس خواب: ام شغل ن

    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 مشخصات عمومي
 برش ،  بتواند از عهده الگوسازي پس از گذراندن دوره آموزشي الزم  كسي است كهسري دوز سرويس خواب

است با رعايت ....  روتشكي و - كوسن- روبالشتي- لحاف-ويس خواب كه شامل روتختيرو دوخت انواع س
 . نكات ايمني برآيد

   : ورودي  كارآموزويژگي هاي
    راهنماييپايان دوره: ميزان تحصيالت حداقل 

    سالمت كامل جسماني و رواني: توانايي جسميقل حدا
  ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  :آموزشي  دوره طول
  ساعت    110         :             آموزش            دوره طول

  ساعت     31            :         زمان آموزش نظري         -
  ساعت     79              :        زمان آموزش عملي         -

  ساعت       -         :         كارآموزي در محيط كارزمان -

   ساعت        _        :                        پروژهاجراي  زمان ـ
 ساعت       -:          زمان سنجش مهارت                ـ

   : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   % 25: ) دانش فني(يسنجش نظر 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 مرتبط5يپلم طراحي و دوخت با  فوق د-                                     
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  سري دوز سرويس خواب: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

   كار با انواع چرخ خياطي توانايي 1
   انجام دوخت هاي مقدماتي توانايي 2
   بكارگيري انواع سرويس هاي خواب توانايي 3
  غيره بكارگيري انواع پارچه و آستر براي لحاف و تشك و توانايي 4
   رسم الگو توانايي 5
  انواع ملحفه، روتختي و لحاف و روبالشتي برش توانايي 6
  انواع ملحفه، روتختي و لحاف و روبالشتي دوخت توانايي 7
  و ژورنال خواني تهيه مدل از ژورنال توانايي 8
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار 9
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  سري دوز سرويس خواب :نام شغل
 برنامه درسي اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

   8   5   3   كار با انواع چرخ خياطي توانايي  1

        شناسايي اصول راه اندازي و كار با انواع چرخ   1-1

 چـرخ راسـته دوزي      - چرخ ميـان دوز    - چرخ خياطي همه كاره خانگي       -  
 - انواع اورلوك  -  انواع چرخ نوار دوز     - انواع چرخ كش دوز    -هخاص ملحف 

   ماشين پنبه دوزي-انواع چرخ دو سوزنه

      

       شناسايي اصول رفع عيوب و بررسي چرخ هاي مخصوص و نگهداري آن   2-1

 غبـار   - روغـن كـاري    - كنترل كشش نخ زير و رو      - ريزش نخ زير و رو     -  
   تعويض سوزن-زدايي

      

   20   17   3  جام دوخت هاي مقدماتي انتوانايي  2

        شناسايي اصول دوخت هاي مقدماتي  1-2

 انـواع لبـه     - دوخـت انـواع ريـشه      - دوخت انـواع مغـزي     - انواع درزها    -  
 دوخـت   - دوخت چسب اسكاچي   - دوخت دو سوزنه   - كش دوزي  -دوزي
 - لبـه دوزي - نـواردوزي - تـودوزي - دوخت دوبلـه - قيطان دوزي -زيپ

 دوخت انواع   - تور دوزي در زاويه هاي مختلف      -ينيزيدوخت مهره هاي ت   

   ساتن و مخمل  – تافته -پارچه هاي كتاني

      

  4  2  2  كارگيري انواع سرويس هاي خوابب توانايي  3

        شناسايي اصول بكارگيري انواع سرويس خواب   1-3

        ) بزرگسال-بچه گانه( اندازه گيري انواع تخت خواب -  

        اع تخت در مدل هاي مختلف تقسيم بندي انو-  

         استفاده از سايزهاي مختلف تخت-  
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  سري دوز سرويس خواب :نام شغل
 برنامه درسي اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  پارچه و آستر براي لحاف و تشك و        كارگيري انواع ب  توانايي  4

  غيره

3  2  5  

 شناسايي اصول بكارگيري انواع پارچه و آستر مخصوص لحاف و تشك و             1-4

  غيره

      

         گيپور- ابريشم- تافته- ساتن- كتان-) فيالمنت و ويسكوز( پلي استر -  

  16  13  3  توانايي رسم الگو   5

        شناسايي اصول رسم الگوي انواع سرويس خواب   1-5

ملحفـه   – ملحفه كـش دوزي شـده        –ملحفه رو   ( شناخت انواع ملحفه     -  
   لحاف و روبالشتي كوسن –تختي  رو-)كيسه اي

      

 – سـرويس لحـاف      –سـرويس ملحفـه     ( بكارگيري انواع مدل ملحفـه       -  
 - پتـوي مـسافرتي بچـه و       – كوسن بچه    - تشك فرنگي  –محافظ تخت   

  )جهيزيه

      

        )180، 160، 140، 120،  90در اندازه هاي ( اندازه گيري ابعاد كار -  

        رسم الگو براي انواع مدلهاي مذكور و انواع ديگر در سايزهاي مختلف -  

        )اجناسكد بندي و بسته بندي ( آرم گذاري قطعات تهيه شده -  

         رفع عيوب بوسيله نمونه هنري-  

         اصالح مدل و الگو -  

        )سايز بندي( تبديل اندازه ها -  

  5  3  2   رو تختي و لحاف و روبالشتي–توانايي برش انواع ملحفه   6

        شناسايي اصول برش  1-6

         تشخيص راه و بيراه پارچه -  

         تشخيص پشت و روي پارچه -  
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  سري دوز سرويس خواب :نام شغل
 برنامه درسي اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         برش قطعات مختلف الگو -  

عـرض پارچـه نـسبت بـه        ( محاسبه مقدار پارچه الزم براي انواع مـدل          -  
  )طول

      

         قرار دادن الگو روي پارچه -  

         عالمتگذاري و در نظر گرفتن اضافه درز-  

         برش پارچه -  

  28  24  4   رو تختي و لحاف و روبالشتي–توانايي دوخت انواع ملحفه   7

        شناسايي اصول دوخت سرويس خواب   1-7

         اتصاالت قطعات مختلف پارچه بوسيله كوك و سنجاق ته گرد بلند -  

         دوخت درزها-  

         دوختهاي تزئيني -  

 كـش   – زيپ   – نوار   – قيطان   – تور   –دكمه  ( دوخت ملزومات ملحفه     -  
  )و بندينك

      

         پاك دوزي،  لبه دوزي و تو دوزي-  

         اتوكاري در موارد مورد نياز -  

         رفع اشكال و عيوب كار-  

  13  10  3  توانايي تهيه مدل از ژورنال و ژورنال خواني  8

        شناسايي اصول تهيه مدل از روي ژورنال  1-8

        شناسايي اصول دوخت مدل  2-8

  11  3  8  در محيط كار ايمني و بهداشت كاربكارگيري ضوابطتوانايي   9

        آشنايي با مفهوم نكات حفاظتي و كاربرد آن در كارگاه   1-9

        شناسايي اصول به كاربردن نكات ايمني حفاظتي در كارگاه   2-9

و ...  قيچي برقي و – بازديد از دستگاه هاي برقي نظير چرخ خياطي-  
  اطمينان از صحت عملكرد آن 
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  سري دوز سرويس خواب :نام شغل
 برنامه درسي اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

          بازديد از كابل و دو شاخه ابزارهاي دستي برقي-  

         دقت در تعويض سوزن، تيغه يا سمباده -  

         رعايت فاصله ايمني دست تا تيغه قيچي و سوزن چرخ-  

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

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

      ن نكات ايمني و بهداشت و كاربرد آن در كارگاه شناسايي اصول به كاربرد  3-9

        شناسايي عمل بروز حوادث و نحوه پيشگيري از بروز حوادث   4-9

         آشنايي با عوامل آتش زا و اصول پيشگيري از بروز آن   5-9

        شناسايي اصول شرايط مطلوب محيط كار   6-9

          كف مناسب -  

         رنگ مناسب در فضا -  

         نور كافي -  

         تهويه مناسب -  

          صندلي  ميز و-  

        ظافت كارگاه ن -  

         استفاده از پرده مناسب در كارگاه  -  

         استفاده از وسايل حرارتي و برودتي مناسب -  

        ) يونيفرم مناسب ( پوشش مناسب افراد -  

         استفاده از پريزهاي محافظ دار -  

        ح قرار گيري دستگاه ها و سيم كشي آن ها  نحوه صحي-  

         استفاده از عالئم ايمني و هشدار دهنده در سالن -  

         داشتن كپسول آتش نشاني در سالن -  

        رت آ داشتن سيم -  
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   سري دوز سرويس خواب:نام شغل 
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

 1  ميز برش   

 2  صندلي چرخ دار  

 3  چرخ راسته دوز  

 4  چرخ سردوز  

 5  چرخ دو سوزنه  

 6  زچرخ كش دو  

 7  چرخ نواربر  

 8  چرخ نوار دوز  

 9  نجيرهچرخ ز  

 10  اتو   

 11  قيچي هاي گرد بر   

 12  قيچي هاي عمود بر   

 13  قيچي دستي   

 14  چرخ خياطي خانگي  

 15  چرخ مياندوز  

 16  چرخ پنبه دوزي  

 17  ميز اتو   

 18  اتو ساده  

  19  قيچي نخ چين  

  20  متر  

  21  رولت   

  22  گيره و وزنه   

  23  پيستوله   

  24  خط كش  
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   سري دوز سرويس خواب:نام شغل 
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

  25  سنجاق ته گرد بلند  

  26  سوزن ته سوخته  

  27  سوزن راسته  

  28  سوزن سردوزي  

  29  ژورنال  

  30  بشكاف  

  31  قيچي عمودي بر  

  32  نخ دوخت مرسريزه  

  33  نخ دوخت ابريشمي  

  34  نخ دوخت پالستيكي  

  35  ريشه متوسط  

  36  تور  

  37  قيطان   

  38  روغن   

  39  پارچه مخصوص سرويس خواب  

  40  كاغذ الگو   

  41  كاغذ پوستي   

  42  مل يا صابون   

  43  خودكار  

  HB 44مداد   

  45  پاك كن  

  46  دكمه برجسته  

  47  كش مخصوص ملحفه  

  48  مهره تزئيني  
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   سري دوز سرويس خواب:نام شغل 
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

  49  يراق   

  50  اليي  چسب  

  51  پشم شيشه   

  52  نخ نايلوني  

  53  آستر  

  54  ن كارب  

  55  چسب   

  56  دفتر   

  57  الياف   

  58  زيپ  

  59  نخ كوك   

  60  ساك و كاور بسته بندي  

  61  ابر   

  62  ماژيك  

 
 
 

  

 


