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  دوز شلوار: نام شغل 

   خالصه استاندارد 
  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
مردانه و زنانه با توجه به   برش و دوخت انواع مدل شلوار- از عهده الگوسازيشلواردوز كسي است كه بتواند

 . ژورنال و سفارش مشتري برآيد-مدل

  :ورودي ويژگي هاي كارآموز 
  ديپلم كليه رشته ها  : ميزان تحصيالت حداقل 
  توانايي جسماني متناسب با شغل مربوطه : توانايي جسميحداقل 

  _ :ستانداردمهارت هاي پيش نياز اين ا

  :طول دوره آموزشي
  ساعت    108    :    طول دوره آموزش                

  ساعت     22       :             ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      86      :              ـ زمان آموزش عملي

  ساعت         -     : كارآموزي در محيط كار ـ زمان 
   ساعت        -     :                 پروژهاجراي ـ زمان 

       ساعت  -:       زمان سنجش مهارت            ـ

  :  روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25): دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
  %75:  سنجش عملي - 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

  : ي ويژگيهاي نيروي آموزش
   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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  دوز شلوار: نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي شناخت ابزار كار  1
  اندازي، سرويس، نگهداري و دوخت با انواع چرخ خياطي توانايي راه  2
  توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار  3
  گيري اندام توانايي شناخت و اندازه  4
  توانايي رسم الگو براي انواع شلوار مردانه و زنانه  5
  و زنانهتوانايي برش انواع مدل شلوار مردانه   6
  توانايي دوخت انواع مدل شلوار مردانه و زنانه  7
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  دوز شلوار: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  3  1  2 توانايي شناخت ابزار كار  1

        آشنايي با ابزار كار و كاربرد آن  1-1

         راسته دوز- ماشين اورلوك-ياطي خانگيچرخ خ -  

        متر -  

        ميز اتو -  

        ژانت -  

        هاي مخصوص اتو بالشتك -  

        گونياي بزرگ و كوچك -  

         خودكار- قلم-مداد -  

        كاغذ برش و كاغذ پوستي -  

        پاك كن -  

        مداد تراش -  

        رولت -  

        پيستوله -  

        اشل -  

        چسب نواري -  

        سنجاق ته گرد -  

        سوزن مخصوص اورلوك -  

        انگشتانه -  

        ) برقي- گردبر- لبه زيگزاگ- قيچي برش-كاغذبري(ي چانواع قي -  

        )دوزي  سوزن ضخيم-سوزن نازكدوزي(چرخ انواع سوزن  -  
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        DMC - عمامه-ابريشم)  نخ دوخت-نخ كوك(انواع نخ  -  

  دوز شلوار: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        دفتر رسم -  

        كشي مل و صابون خط -  

        انواع زيپ -  

        انواع قزن -  

        ) كاغذي-اي پارچه(انواع اليي  -  

        زانفيكس -  

        دستگاه دكمه زن فشاري پرسي -  

        ميز برش -  

        )ساده و بخار(و ات -  

        اتو پرس -  

        وزنه و گيره مخصوص ميز برش -  

اندازي، سرويس، نگهداري و دوخت با انواع چرخ          توانايي راه   2

  هاي اورلوك و راسته دوز خياطي و ماشين

3  5  8  

 ماشينهاي اورلوك و    -اندازي و دوخت با چرخ خياطي خانگي        شناسايي راه   1-2
  راسته دوز

      

        كردن ماسورهپر -  

        جا انداختن ماسوره در ماكو -  

        جا انداختن سوزن -  

        نخ كشي -  

        تنظيم كشش نخ  

      اندازي چرخ خياطي خانگي و ماشين اورلـوك و راسـته دوز و مـوارد                 راه -  
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  مصرف هر يك

  دوز شلوار: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي ظرين

شناسايي اصول سرويس و نگهداري چـرخ خيـاطي خـانگي و ماشـينهاي           2-2
  اورلوك و راسته دوز

      

        )شناخت انواع روغن و كاربرد آن(روغنكاري  -  

        تعويض روغن -  

        تعويض پايه و سوزن -  

 دوخـت   - جمـع شـدن پارچـه      -پـارگي نـخ رو و زيـر       (رفع عيوب چرخ     -  
  )نامنظم

      

        نظافت چرخ خياطي و ماشين اورلوك و راسته دوز -  

ــي و    3 ــشگيري از حــوادث و رعايــت نكــات ايمن ــايي پي توان

  بهداشت محيط كار

1  1  2  

        آشنايي با محيط آموزش و كارگاهي  1-3

        آشنايي با موارد انضباطي و مقررات كارگاهي  2-3

         مواقع اضطراريشناسايي اصول استفاده از جعبه كمكهاي اوليه در  3-3

        شناسايي اصول استفاده از كپسول آتش نشاني در مواقع اضطراري  4-3

        هاي آتش نشاني در اطفاء حريق شناسايي اصول استفاده از شيلنگ  5-3

        شناسايي اصول استفاده از عاليم ايمني در محيط كارگاهي  6-3

        شناسايي اصول مقابله با گرما و سرما در محيط كارگاهي  7-3

شناسايي اصول بكارگيري راههاي پيشگيري از حـوادث مختلـف اعـم از               8-3
  ...سوزي، گاز گرفتگي و آتش

      

        شناسايي اصول مقابله با حوادث غيرمترقبه  9-3

         حادثهشناسايي اصول به صدا درآوردن آالرم هشداردهنده درصورت بروز  10-3
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        رتاشناسايي اصول پيشگيري از برق گرفتگي و بكار بردن سيستم   11-3

  دوز شلوار: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  3  2  1  گيري اندام توانايي شناخت و اندازه  4

        يكديگرگيري و تبديل آنها به  آشنايي با واحدهاي اندازه  1-4

        گيري اندام شناسايي اصول اندازه  2-4

        آشنايي با جدول سايزبندي  3-4

        ) غيرنرمال-نرمال(آشنايي با اندامهاي مختلف   4-4

  16  12  4  توانايي رسم الگو براي انواع شلوار مردانه و زنانه  5

        شناسايي اصول تهيه اساس الگوي شلوار  1-5

درصورت نياز بوسـيله    (ح الگو براساس عيوب اندامي      شناسايي اصول اصال    2-5
  )دوخت پاترون

      

        شناسايي اصول تبديل اساس الگو به مدلهاي موردنظر  3-5

        شلوار راسته -  

        دار شلوار پيلي -  

        شلوار دو فيلتو -  

        شلوار با دوبل دم پا -  

        شلوار دم پا گشاد -  

        شلوار تركدار -  

        شلوار برمودا -  

       اي دم پا گربه شلوار -  

       دار شلوار پيش سينه -  

        شلوار كلوش -  

        شلوار جين -  

        ...دار و شلوار يوك -  

        شلوار حاملگي -  
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        گذاري قطعات الگو شناسايي اصول عالمت  4-5

  دوز شلوار: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

  آموزشزمان
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  19  17  2  توانايي برش انواع مدل شلوار مردانه و زنانه  6

        آشنايي با انواع پارچه  1-6

        ه راه راهچپار -  

        پارچه چهارخانه -  

        پارچه مخمل -  

        پارچه جير -  

        پارچه كتان -  

        پارچه ابريشم -  

        پارچه حرير -  

        ...وپارچه جين  -  

        پارچه انواع آستري -  

        پارچه شلوار -  

شناسايي اصول محاسبه مقدار پارچه با توجـه بـه عـرض پارچـه و مـدل                   2-6
  موردنظر

      

        شناسايي پشت و روي پارچه  3-6

       آشنايي با اتو زدن پارچه قبل از برش  4-6

        شناسايي اصول راه و بيراه پارچه  5-6

        نحوه انتقال الگو روي پارچهآشنايي با   6-6

        كشي دور الگو آشنايي با نحوه خط  7-6

        شناسايي برش الگو روي پارچه  8-6

        گذاري قطعات پارچه عالمت آشنايي با  9-6

  57  48  9  توانايي دوخت انواع شلوار مردانه و زنانه  7

        شناسايي اصول دوخت انواع ساسون و پيلي  1-7

       دو درزه - شكـسته - منحنـي -درز ساده(صول دوخت انواع درز    شناسايي ا   2-7
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 ...)و

  دوز شلوار: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ...) برجسته و-مغزي ساده(شناسايي اصول دوخت انواع مغزي   3-7

        شناسايي اصول دوخت انواع جيب  4-7

        جيب رو -  

        جيب داخل درز -  

        ...جيب فيلتو، دو فيلتو و -  

        جيب نقابدار -  

        جيب آمريكايي -  

        ...جيب آلماني و -  

        شناسايي اصول دوخت آستر  5-7

       ) زنانه-مردانه(شناسايي اصول دوخت انواع زيپ   6-7

        نقابدار -  

        دو لبه -  

        ...يك لبه و -  

اتوكـشي درزهـا پـس از دوخـت،         (سايي اصول اطوكاري ضـمن كـار        شنا  7-7
  ...)كاري فاق و كش

      

        شناسايي اصول پرو شلوار  8-7

        شناسايي اصول دوخت انواع كمر شلوار  9-7

        سازي كمر و قطعات پل آماده -  

        نحوه اتصال اليي و دوخت كمر سرخود -  

       ... قزن وشناسايي اصول دوخت جادكمه، دكمه،  10-7

        دوزي كمر شلوار شناسايي اصول انواع كش  11-7

 -دوزي   كـش  - پـاكتي  -سـاده (شناسايي اصول دوخت انواع دمپاي شلوار         12-7
  ...) بندينك و-دكمه

      

        شناسايي اصول اتوكاري نهايي شلوار  13-7
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  دوز شلوار: نام شغل 

 رسانه ايفهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل 

تعداد شماره رديف مشخصات فني

 1  چرخ اورلوك  

 2  چرخ خانگي همه كاره  

 3   صنعتيراسته دوز  

 4  ميز برش  

 5  ...) كشي و – كرپ – حرير –فاستوني (انواع پارچه   

 6  انواع آستر همرنگ پارچه  

 7  ه در اندازه و رنگهاي مختلفمدك  

 8  چسب نواري و چسب مايع  

 9  انواع زيپ  

 10  ژورنال  

  11  متر  

  12  ژانت  

  13  ميز اتو  

  14  اتوي ساده و بخار  

  15  گونياي بزرگ و متوسط  

  16   پاك كن – خودكار –مداد   

  17  كاغذ برش  

  18  كاغذ پوستي  

  19   پيستوله و اشل–رولت   

  20  زانفيكس  

  21  مل و صابون خط كشي  

  22  سنجاق ته گرد بلند  

  23  انگشتانه   

 

  

 


