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   زنانهضخيم دوز: نام شغل 

    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
 بتواند از عهده رسم الگوي انواع  پس از گذراندن دوره هاي آموزشي الزمت كه كسي اس1ضخيم دوز درجه

و  برآيدآنها دوخت و برش  و غيره، و سفارش مشتري و، براساس ژورنال وچ پان وكت،پالتو،جليقه،شنل
 .همچنين با حوادث ضمن كار و بهداشت و نكات ايمني آشنايي كامل داشته باشد

  : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني: توانايي جسميحداقل 

  7-3/2/41/91 -كد 2نازك دوز زنانه درجه :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت   306          :                آموزش    دوره طول

  ساعت    65          :               ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    241       :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 ساعت       -             :   زمان سنجش مهارت        ـ

  :  وش ارزيابي مهارت كارآموزر
  %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

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي 
   مرتبطليسانس : حداقل سطح تحصيالت
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  ضخيم دوز زنانه: نام شغل 

 هاي شغل فهرست توانايي 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي رسم الگو براي انواع كت،و پالتو، باراني زنانه، بچگانه و دخترانه  1
  توانايي برش كت، پالتو،باراني زنانه، بچگانه و دخترانه  2
  توانايي دوخت كت، پالتو، باراني زنانه، بچگانه و دخترانه  3
  توانايي دوخت شنل و پانچو  4
  دوخت انواع جليقهتوانايي   5
  توانايي دوخت انواع شلوار ضخيم زنانه، بچگانه و دخترانه  6
 توانايي تعيين مراحل و زمان انجام كار   7
  توانايي انتخاب ابزار كار   8
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  9
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  ضخيم دوز زنانه: ام شغلن
 اف و ريز برنامه درسي اهد

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 پالتو، باراني زنانه، بچگانه     توانايي رسم الگو براي انواع كت،       1
  و دخترانه

25  80  105 

        آشنايي با انواع مدل كت، پالتو، باراني  1-1

 چهـار   - دكمـه مخفـي    - مـسافرتي  - راسـته  - پيلـي دار   -كمر كرستي ( -  
  ) پالتو و باراني كلوش-لتو و باراني كالهدار پا-دكمه

      

        آشنايي با انواع مدل يقه مناسب كت ،پالتو، باراني زنانه، بچگانه و دخترانه  2-1

 يقـه   - يقـه انگليـسي    – يقه شال    - يقه شكاري  - يقه آرشال  -يقه گرد  (-  
  ) يقه ايستاده–آمريكايي 

      

لتو بـاراني، زنانـه، بچگانـه و        آشنايي با انواع مـدل جيـب مناسـب كت،پـا            3-1
  دخترانه

      

 جيب از تو مغزي،نقاب دار، يك فيلتـو و دو فيلتـو، جيـب               -جيب از رو  ( -  
  )سرجيب تزئيني -روي پنس و داخل پنس

      

        شناسايي اصول رسم الگوي انواع يقه  4-1

        شناسايي اصول رسم الگوي انواع آستين  5-1

        شناسايي رسم الگوي سجاف  6-1

 پاترون و اصالح الگو بـراي        دوخت شناسايي اصول رفع عيب اندام بوسيله       7-1
  مدلهاي اندامي

      

        شناسايي اصول رسم جاي جيب روي باالتنه  8-1

  18  14  4  باراني زنانه، بچگانه و دخترانه توانايي برش كت، پالتو،  2

        آشنايي با انواع جنس و طرح پارچه خاص كت و پالتو  1-2

شناسايي اصول محاسبه مقدار پارچه الزم با توجه به عـرض پارچه،مـدل               2-2
  سايز اندام وطرح پارچه لباس،

      

        آشنايي با اتو زدن پارچه قبل از برش در صورت نياز  3-2
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  ضخيم دوز زنانه: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

بوسيله گيره و وزنه سنگين،سـنجاق      (ر دادن الگو روي پارچه      شناسايي قرا   4-2
  با توجه به خواب پارچه،تركي، نقش پارچه و غيره.....) ته گرد 

      

        ......)پوليش، خز، پوست (شناسايي اصول برش زدن پارچه هاي خاص   5-2
شناسايي اصول برش قطعات مختلف لبـاس و آسـتر بـا در نظـر گـرفتن                   6-2

  ه درزميزان اضاف
      

شناسايي اصول عالمت گذاري قطعات پارچه بوسيله كوك شـل، كـاربن،              7-2
  ......سنجاق

      

 102  82  20  توانايي دوخت كت، پالتو، باراني زنانه، بچگانه و دخترانه  3

        شناسايي اصول چسباندن اليي مناسب   1-3

        شناسايي اصول اتصال پارچه به يكديگر بوسيله كوك يا سنجاق  2-3

        شناسايي اصول دوخت انواع برش ها و پنس ها  3-3

        شناسايي اصول دوخت انواع جيب  4-3

        )فيلتو و ساده( دكمه شناسايي اصول دوخت انواع جا  5-3

        شناسايي اصول دوخت درزهاي پهلو و سرشانه  6-3

        شناسايي اصول اتو زدن درزها و جيب  7-3

        تنه لباسشناسايي اصول پرو باال  8-3

        شناسايي اصول اتصال انواع يقه و دوخت آن  9-3

        شناسايي اصول دوخت انواع آستين   10-3

        شناسايي اصول دوخت فتيله پنبه اي  11-3

        )خز، پوليش، پوست( شناسايي اصول دوخت پارچه هاي خاص  12-3
        )ازتهيه اپل پنبه اي در صورت ني( شناسايي اصول دوخت اپل  13-3
يقه، لبه آستين و لبه پائين لبـاس        (پوليش، به    شناسايي اصول دوخت خز،     14-3

  )  در صورت نياز
      

        شناسايي اصول پرو نهايي لباس  15-3

        شناسايي اصول اتوي نهايي لباس  3-16
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  ضخيم دوز زنانه: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  20  18  2  توانايي دوخت شنل و پانچو  4

        شناسايي اصول رسم الگو براي انواع مدل شنل زنانه ، بچگانه و دخترانه  1-4

        شناسايي اصول رسم الگو براي انواع مدل پانچوي زنانه،بچگانه و دخترانه  2-4

        بچگانهشناسايي اصول برش انواع مدل شنل و پانچوي زنانه، دخترانه و   3-4

        شناسايي اصول دوخت شنل و پانچوي زنانه، بچگانه و دخترانه  4-4

  12  11  1  توانايي دوخت انواع جليقه  5

        شناسايي اصول تبديل اساس الگو به الگوي جليقه  1-5

        دكمه دار، كش دار، چهار دكمه(شناسايي اصول برش انواع مدل جليقه   2-5

        واع جليقهشناسايي اصول دوخت ان  3-5

  34  31  3  توانايي دوخت انواع شلوار ضخيم زنانه، بچگانه و دخترانه  6

        شناسايي اصول رسم الگوي انواع شلوار ضخيم زنانه بچگانه و دخترانه  1-6

 -پيش سـينه  : شلوار اسكي    - شلوار آستر با پشم شيشه     -شلوار آستردار ( -  
  ) تك شلوار-اورال

      

        ش انواع شلوار ضخيم زنانه بچگانه و دخترانه دوزشناسايي اصول بر  2-6

        شناسايي اصول دوخت انواع شلوار ضخيم زنانه ، بچگانه و دخترانه  

  3  2  1  توانايي تعيين مراحل و زمان انجام كار  7

        آشنايي با مراحل انجام كار  1-7

        آشنايي با توالي كار در انجام وظايف  2-7

         انجام كارآشنايي با زمان  3-7

        شناسايي اصول تعيين مراحل و زمان انجام كار  4-7

  2  1  1  توانايي انتخاب ابزار كار  8

        آشنايي با ابزار كار و كاربرد هر يك  1-8

        ) مداد تراش- پاك كن- مداد، قلم، خودكار- متر-كاغذ الگو( -  
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  ضخيم دوز زنانه: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح مارهش

 جمع عملي نظري

        انواع سوزن ضخيم دوز) ماشين چرم دوز، خز، پوليش، چرم( -  

        )قيچي كاغذ بري، گرد بر، برش پارچه، زيگزاگ و برقي( -  

 چـسب نـواري و چـسب        - نوار و تور تزئينـي     - سنجاق ته گرد   -كاربن( -  
 ميـز   - دكمه -خار اتوي ساده و ب    - قيطان - نخ - چكش -مخصوص پارچه 

ميـز   - زيپ - نخ كوك  - بشكاف - و لولورت براي پارچه هاي پرز دار       -اتو
 آسـتري مناسـب بـا       - انگشتانه - مانكن - زانفكيس - گيره سنگين  -برش

 اليي چـسب    - اپل - اورلوك  چرخ راسته دوز و    –رنگ پارچه و نوع لباس      
  پارچه پشمي، فاسـتوني، كـرپ و       - مل و صابون   -، اليي مويي    پارچه اي 

  ) پارچه ضد آب، پوست و پوليش-پارچه كشباف

      

  10  2  8  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  9

        آشنايي با مفهوم نكات ايمني و بهداشت كار برد آن در كارگاه  1-9

        شناسايي بكار بردن نكات ايمني و بهداشت در كارگاه  2-9

و اطمينان  .... ي نظير چرخ، قيچي برقي اتو و         بازديد از دستگاههاي برق    -  
  از صحت عملكرد آن 

      

         بازديد كابل و دو شاخه ابزارهاي دستي برقي-  

        ....... دقت در تعويض سوزن، تيغه و -  

         رعايت فاصلة ايمني دست، پايه چرخ و قيچي برقي-  

        ر دستي دقت و رعايت نكات حفاظتي در هنگام استفاده از ابزا-  

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

         استفاده از جعبه كمكهاي اوليه-  

        شناسايي عوامل موثر در كارگاه و نكات ايمني مربوط به آن   3-9

 نظافـت   - نـور كـافي    - رنگ مناسب در فـضا     -استفاده از كف مناسب   ( -  
  ) كارگاه
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  ضخيم دوز زنانه: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        استفاده از پرده مناسب در كارگاه -  

          استفاده از وسايل حرارتي و برودتي مناسب-  

        )يونيفرم مناسب( پوشش مناسب افراد -  

         استفاده از پريزهاي محافظ دار-  

        رار گير دستگاهها و سيم كشي آنها  نحوة صحيح ق-  

         استفاده از عالئم ايمني هشدار دهنده در سالن-  

         داشتن سيم ارت-  

         انجام عمل واكسيناسيون جهت پيشگيري از برخي بيماريها-  
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  ضخيم دوز زنانه: ام شغلن
  و وسايل رسانه ايفهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد

تعداد شماره رديف مشخصات فني

 1  خانگيچرخ خياطي  

 2  چرخ خياطي راسته دوز  

 3  ميز برش  

 4  صندلي  

 5   پوليشپارچه  

 6  ميز اتو  

 7  ژانت  

 8  پرساتو   

 9  كپسول آتش نشاني  

 10  ماشين   

 11   بخاراتو  

 12   سادهاتو  

 13  جعبه كمكهاي اوليه  

  14  آينه  

  15  اتاق پرو  

  16  متر  

  17   مداد تراش  

  18  سوزن ضخيم دوز  

  19 قيچي گرد بر  

  20 قيچي نخ چين  

  21 قيچي زيگزاگ  

  22  گيره سنگين  

  23  انگشتانه  

  24  بشكاف  

  25  سنجاق ته گرد  
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  ضخيم دوز زنانه: ام شغلن
  وسايل رسانه ايفهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  26  سوزن بلند و كوتاه  

  27  گونيا  

  28  سوزن دستي  

  29  مداد  

  30 كاغذ برش  

  31 خودكار   

  32 پارچه  

  33 مل، صابون  

  34 نخ كوك  

  35 ابريشم ، دمسه، عمامه  

  36 اليي چسب  

  37 مويياليي   

  38 اپل  

  39 دكمه  

  40  نواريچسب  

  41  مايعچسب  

  42 چرمپارچه   

  43  فاستوني، پشميپارچه  

  44 قيطان  

  45  نوار اريب  

  46 كش  

  47 كاربن خياطي  

  48 زيپ  
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  ضخيم دوز زنانه: ام شغلن
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  49  جيرپارچه  

  50  بارانيپارچه  

  51  سيليكونچسب  

  52  زانفيكس  

  53  خز و پوست  

  54  لباس كار  

 

  

 


