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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  

  7-4/1/35/91: شناسايي شغل  ملي شماره 
  15/1/89: شروع اعتبار  
  1/7/94 :پايان اعتبار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : آدرس 
   259، شماره ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2، ساختمان شماره ، نبش نصرت    ، خيابان خوش شمالي خيابان آزادي –تهران 
   66569900                    تلفن               66944117نگار       دور

  صنايع پوشاكاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  
 

   :دوين استاندارد شغل و آموزشراي تحوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار ب
  
  اداره كل اموزش فني و حرفه اي استان مركزي-

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
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   و آموزشگان استاندارد شغلتهيه كنند
  مرتبط ي تجربي سابقه  رشته تحصيلي  مدرك  نام و نام خانوادگي  رديف

 فاطمه خوشدوني فراهاني  1
  
  

 جلد كتاب خياطي مدير نمونه 2 مولف، سال سابقه آموزش30  طراحي و دوخت  ديپلم 
 و طراح سواالت المپياد و 88 و مربي نمونه سال 87كشوري سال 

  طراحي و دوخت 
 87 تقديرنامه از استاندار سال 83 و 74 سال ، سال سابقه آموزش15  علوم تجربي  ديپلم  فرشته دارابي  2

 د استاني از مديران كل نمونه و رئيس تشكل المپيا88المپياد كشور و 

   مسئول انجمن خياطي و گلدوزي88 و 86 سابقه آموزش از سال 18  علوم تجربي  ديپلم  زهرا مجيدي  3

 آموزش مقام دوم خياطي الگوي برتر و اول 70 خياطي از 57از سال   پوشاك  ليسانس   سكينه براتي  4
   هاي متعددصنايع دستي و هنر داور المپياد تقديرنامه

 كشوري رتبه اول الگوهاي 88 سال سابقه آموزش مدير نمونه 17  طراحي و دوخت فوق ديپلم  زهرا سليماني  5
  برتر و رتبه اول دانشگاه طراحي و دوخت
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  : نام شغل 

   1شغل شرح
 منزل و ي زنانه و لباس راحتز مردانه وي شوميف آن رسم الگوييكي از مشاغل خدمات پوشاك است كه وظا

 باشد در ضمن با مشاغل ي مياطين دوخت خيه و كار با انواع ماشي اولي پارچه و دوخت هايانتقال الگو رو
  .د لباس در ارتباط استي، فروشنده لباس و بنگاه توليپارچه فروش، خراز

 

    ورودي ويژگي هاي كارآموز
  سوم راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
   سالمت كامل جسماني و رواني:  توانايي جسمي حداقل

  -- : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

   موزشآ دوره طول
  ساعت     150     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت         :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت        :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت       :                                 زيروكارـ 
  ساعت      :                               ـ زمان پروژه

   شيوه ارزشيابي
  %10ـ اخالق حرفه اي %  65ـ  آزمون عملي %  25ي آزمون كتب

 

   صالحيت هاي حرفه اي مربيان
   سال سابقه تجربه كاري5يپلم طراحي و دوخت با  سال سابقه تجربه كاري يا فوق د2ليسانس طراحي و دوخت با 

  
  

                                                 
١. Job Description  
 

 :تعاريف
   : استاندارد شغل

  .مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود 
  : استاندارد آموزش 

  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه
  :  نام يك شغل 

  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 
   : شرح شغل

ل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هـا ، شـرايط                    بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغ             
  . كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 

  : طول دوره آموزش 
  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به اهداف يك استاندارد آموزشي 

  : ويژگي كارآموز ورودي 
  . يي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود حداقل شايستگي ها و توانايي ها

  : ارزشيابي 
كتبـي عملـي و اخـالق حرفـه اي          ،  عملـي    بخـش    ه، كه شامل س   فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير                 

  . خواهد بود 
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .اي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود حداقل توانمندي ه
  : شايستگي 

  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 
  : دانش 

، رياضـي  ( كه مـي توانـد شـامل علـوم پايـه      .  توانايي هني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يااز معلومات نظري و توانمندي هاي ذحداقل مجموعه اي    
  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي فيزيك 

  : مهارت 
  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 

  : نگرش 
  .  طفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني واخالق حرفه اي مي باشد مجموعه اي از رفتارهاي عا

  : ايمني 
  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 

  :توجهات زيست محيطي 
 .ين آسيب به محيط زيست وارد گرددد كه كمترمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شو
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   زنانه و لباس راحتي ، مردانه  دوزنده پيراهن شوميز: نام شغل

  :شرح شغل
 كـار بـا     از قبيـل   يبوده و شايستگي هـاي     پوشاك   صنايع حوزهاز مشاغل   شغل دوزنده پيراهن شوميز مردانه  ،  زنانه و لباس راحتي             

،  انتقـال الگـو روي پارچـه    ، و لبـاس راحتـي        مردانه و زنانه    شوميز م الگوي يرستتفاده از اتو، انتخاب پارچه،      انواع ماشين دوخت، اس   
 ،فروش، خرازي، فروشنده لبـاس      پارچه  و با مشاغل   را دارد   ودوخت انواع شوميز مردانه ، زنانه ولباس راحتي        هاي اوليه خياطي    دوخت
 .مي باشد در ارتباط ه و توليد پارچو بنگاه توليد لباسبنكدار

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

 -: نياز اين استاندارد هاي پيش مهارت

   :طول دوره آموزش
   ساعت 135   :طول دوره آموزش           

   ساعت  19   : زمان آموزش نظري       -
  ساعت 116  :  زمان آموزش عملي       -
   ساعت        -  :  كارورزي                   -
   ساعت       -  : زمان پروژه                -
 

  :شيوه ارزشيابي
  % 25 :نظري آزمون  -
  % 65 :  عمليآزمون-
 %10 :  اخالق حرفه اي-

  :اي مربيان هاي حرفه صالحيت

  سابقه كار مرتبطسال 2حي دوخت باليسانس طرا -
 بطسابقه كار مرت  سال5 فوق ديپلم طراحي دوخت با -
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                              2استاندارد شغل
    شغلي3يشايستگي ها -

  ها توانايي رديف

  كار با انواع ماشين  دوختتوانايي   1

   استفاده از انواع اتوتوانايي  2

  ه انتخاب پارچتوانايي  3

   لباس راحتي  وم الگوي شوميز مردانه، زنانهيرست توانايي  4

   انتقال الگو روي پارچهتوانايي  5

   دوخت هاي اوليه خياطيتوانايي  6

   دوخت انواع شوميز مردانه، زنانه و لباس راحتي توانايي  7

8    

9    

10    

11    

12    

  
  
  

                                                 
٢. Occupational  Standard      
٣ Competency 
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  استاندارد آموزش 
                                           ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  

  ن دوختيكار با انواع ماشتوانايي 
2 4 6 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد  ابزار، تجهيزات
   و منابع آموزشيمصرفي

  : دانش 
  )كاره خانگي، صنعتي مهساده، ه( انواع ماشين دوخت -
اورلـوك خـانگي سـه وپـنج نـخ، ميانـه            (دوخت سـردوز       انواع ماشين  -

  ) دوزصنعتي
  )...جادويي، شارپ ، (دستي  انواع سوزن دوخت-
  )...  ژوردوزي، دوقلو،سرسوخته(دوخت   انواع سوزن مخصوص ماشين-
 مرسريزه، نايلوني، ابريشمي، قيطاني، كوك، ابريـشم      ( انواع نخ دوخت     -

  ...)تابيده،عمامه نخي ،
   دوخت ماشين ي  انواع پايه-

  
 دقيقه30
 دقيقه30

  
  دقيقه15

  
  دقيقه15
  دقيقه15

   
  دقيقه15

    

  : مهارت 
   خانگي چيدمان صحيح يك كارگاه خياطي-
پركردن ماسوره، سوزن، نـخ كـردن   (دوخت   اندازي و تنظيم ماشين      راه -

  .....)نظيم كشش، تعويض پايه هادوخت، جا انداختن ماسوره، ت ماشين
   شروع كار به دوخت-
 ،پايه هاي دكمـه ، زيـپ ،پـيچ رل ،چـين           ( كار با انواع پايه ي دوخت      -

  )پس دوزي ، لبه دوزي پيلي
ــين - ــداري ماش ــت   نگه ــن(دوخ ــسمت  روغ ــاري ق ــف   ك ــاي مختل ه

  )دوخت دوخت، تميز كردن ماشين ماشين

  
  

  
  دقيقه15
 دقيقه30

  
  ساعت2
  ساعت1
  
  

  هدقيق15
  

  

  : نگرش 
  برق هاي دوخت در اوج مصرف  عدم استفاده از ماشين-

  : ايمني 
   عدم استفاده از سوزن خم شده -
   دوخت  ماشين بودن و خاموشه اطمينان از سالم بودن سيم و دوشاخ -

  : توجهات زيست محيطي 
-  

انواع سوزن  -
  )جادوييشارپ،(دستي

دوخت  سوزن ماشين -
  )سرسوخته،ژوردوزي، دوقلو(
مرسريزه، نايلوني، (انواع نخ  -

ابريشمي، قيطاني، كوك، عمامه 
  )نخي، ابريشم تابيده

   ماشين دوخت يانواع پايه -
  دان روغن -
  برس تميز كردن -
ساده، ( دوخت انواع ماشين -

  )خانگي، صنعتي
  گوشتي پيچ -
  ماسوره -
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  استاندارد آموزش 
                                           ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  

  استفاده از انواع اتوتوانايي 
1 3 4 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
سرخود، پـرس، ايـستاده و   دار جدا و      مخزن(ساده، بخار   :  انواع اتو شامل   -

(...  
   ژانت، رواتويي انواعميز اتو،:  ملزومات اتو شامل-
  )تخته ي مخصوص پارچه مخمل( ولولت-
  ...)،بيضي، گرد، دستي(اتوهاي مخصوص   بالشتك -
   خنك كردن پارچهكفي فلزي مخصوص سنگ ياچوب، -

  
 دقيقه15

  
 دقيقه15
  دقيقه10
  دقيقه10

  
  دقيقه10

    

  : مهارت 
پارچه  جنس   ،توجه به حرارت، رطوبت الزم      ( اتو كردن لباس     چگونگي -

(...  
ها و    ها، سجافها، چين   سدرزها، پن ( لباس   ن قسمتهاي مختلف   اتو كرد  -

(...  
   اتو كردن يك لباس آماده-

  
  

  
 ساعت1

  
 ساعت1

  
 ساعت1

  

  : نگرش 
   نسوزاندن پارچه-
  جويي در مصرف برق  صرفه-

  : ايمني 
يم درجـه    اتو، كنترل سيم و دوشاخه اتو، تنظـ        گرفتنمحل قرار ( رعايت نكات ايمني     -

  ...)حرارت و 
  : توجهات زيست محيطي 

-  

 بخار ، اده  س:انواع اتو -
  )...دا، پرس، جدار،  مخزن(

  ميز اتو -

  ژانت -

گرد، (اتوبالشتك مخصوص  -
  )بيضي، دستي

   رواتويي يپارچه -

تخته ي مخصوص (ولولت  -
  )پارچه ي مخمل

 فلزي ياكفيسنگ چوب ،  -
  مخصوص خنك كردن پارچه
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  استاندارد آموزش 
                                           ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  

  انتخاب پارچهتوانايي 
3 3 6 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  )پنبه، كتان، پشم، ابريشم( انواع الياف طبيعي -
  ...)استر و  ويسكوز، نايلون، پلي( الياف مصنوعي و نيمه مصنوعي -
  ) مصنوعي طبيعي، مصنوعي و نيمه( انواع پارچه -
  )ريشم، پشمپنبه، كتان، اب( عالئم قراردادي الياف طبيعي -
  المللي نگهداري منسوجات  عالئم بين-

  
 دقيقه30

  
 دقيقه30

  
  ساعت 1

 دقيقه30
  

 دقيقه30
  

    

  : مهارت 
 مراقبت و نگهداري و روش شستـشوي انـواع پارچـه            استعمال ،  موارد -

  استر ويسكوز   پنبه، كتان، ابريشم، پشم، نايلون، پلي:شامل
  المللي منسوجات در نگهداري پارچه  استفاده صحيح از عالئم بين-

  
  
  
  

  
2:30  

  
  

 دقيقه30

  

  : نگرش 
  ه انتخاب پارچه مرغوب و مقرون به صرف -
    رنگرعايت شئونات اسالمي در انتخاب -

  : ايمني 
  ...)پودر، صابون و (استفاده از مواد شوينده هنگام   رعايت نكات ايمني -

  : توجهات زيست محيطي 
-   

پنبه، كتان، (انواع الياف طبيعي  -
  )ابريشم، پشم

الياف مصنوعي و  -
استر، نايلون  پلي(مصنوعي  نيمه

  ...)ويسكوز 

طبيعي، (ي پارچه انواع نمونه -
  )مصنوعي مصنوعي نيمه

  ندهمواد شوي -
  

  
  
  



 9

  استاندارد آموزش 
                                           ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  

   يز مردانه، زنانه، لباس راحتي شوميالگوم يترسيي توانا

3 35 38 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  بندي  جدول سايز-
  ...)پوستي و گراف، سفيد تحريري، ( انواع كاغذ ترسيم الگو -
كـش   ، گونيا، پيـستوله، خـط    T  :كش  خطانواع  ( ملزومات ترسيم الگو     -

كـن، چـسب نـواري، چـسب          ، پـاك  HBمـداد     ، منحني ترسيم لبـاس   
  )ماتيكي، مداد رنگي، متر

   عالئم قراردادي ترسيم الگو-

  
  ساعت1
  

 دقيقه30
  ساعت1

  
  
  

 دقيقه30

    

  : مهارت 
كش ساده و معمـولي   خط( روش به كاربردن وسايل جهت ترسيم الگو       -
 - انـواع كاغـذ الگـو        ،آسـتين    ،   تنـه    باال :كش منحني      خط -ستوله  ي پ -

  ...) سنجاق و چسب و -كن  اد و پاك مد- رولت -قيچي
   استفاده از عالئم قراردادي ترسيم الگو-
  بندي در ترسيم الگو   استفاده از جدول سايز-
   زنانه- مردانه)اصلي و فرعي(گيري قسمتهاي مختلف اندام   اندازه-
   زنانه –مردانه  شوميز انواع   رسم الگوي-
  )بلوزوشلوار(زنانه  و لباس راحتي مردانه  انواع رسم الگوي-

  
  

  
  ساعت2

  
  ساعت1

  
  ساعت1
  
  ساعت1
  
  عتسا2
  ساعت8
  ساعت7
  
  

  

  قيچي كاغذ -
  بچس -
  كن مداد پاك -
  كاغذ برش  -
  پيستوله -
  ميز -
  كش ساده و معمولي خط -
  رولت -
  گونيا -
            T100خط كش بلند  -
   سانتي متري-
  كش منحني خط -
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  استاندارد آموزش 
                                           ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  

  مردانه، زنانه، لباس راحتي  ترسيم الگوي شوميزتوانايي 
   

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : مهارت 
 چين دار ،كاپ و لبه       و داركاپ   لبه آستين چين   ، رسم الگوي آستين جدا      -

  چين دار
 بليطـي   - مچ مردانه    - مچ دوبل    - مچ پهن    - باكش   -ليفه  ( ـ انواع مچ    

  ) چاك آستين-سره يك
 يقه مردانه پايه سـرخود و       - ب   - يقه ب  - شال   : يقه  انواع ي رسم الگو  -

آرشـال و انـواع   -  ييقه مردانه پايه جدا و يقه فرنجي ـ انگليسي دو تكه 
  سجاف

  )پيژاما( رسم الگوي شلوار-
  

  
  
  

  

  
4:30  

  
1:30  

  
  

5:30  
  

1:30  

  

  : نگرش 
   صرفه جويي در مصرف كاغذ- 
  ل لباس با توجه به سن و موقعيت انتخاب مد-

  : ايمني 
   نشستن صحيح هنگام ترسيم الگو-

  : توجهات زيست محيطي 
-  
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  استاندارد آموزش 
                                           ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع يعمل نظري

  : عنوان توانايي 
  

  توانايي انتقال الگو روي پارچه
3 4 7 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  )  رولتي، نوك تيز، زيگزاگ،برش كوچك،ساده ( انواع قيچي -
  مخصوص برش تور قيچي ،نخ چين دستي  -
  .)....متر، خط كش مدرج و  ( وسايل اندازه گيري-
   نقوش پارچه-

  
   دقيقه5
   دقيقه5

  
   دقيقه5

2:45  

   
  
  
  
  
  
  

  

  : مهارت 
   مورد نياز ي محاسبه مقدار پارچه-
   برش الگو روي عرض هاي مختلف پارچه-
   آماده كردن پارچه قبل از برش-
، حاشـيه دار،  نقوش باال ( برش انواع پارچه با توجه به نقوش و طرح آن            -

  ...) راه راه،چهارخانه
 كشي   ، پارچه هاي خواب دار،مخمل   ( برش پارچه با توجه به جنس آن         -

  ....) و حرير
كـوك شـل ،كـاربن،چرت زدن پارچـه، مـداد           ( انتقال الگو روي پارچه      -

  )مخصوص

    
  دقيقه15

  
 دقيقه30
  دقيقه15

  ساعت1
  

  
  ساعت 1
   

  ساعت1

  

  : نگرش 
  جويي در مصرف پارچه صرفه -

  : ايمني 
  قيچي كار باهنگامرعايت نكات ايمني  -

  : توجهات زيست محيطي 
-  

   الگو آماده برش -
ــا نقــوش -  –ســرباال ( پارچــه ب

  )خانه  چهار–راه   راه–دار  حاشيه
هـاي مختلـف       با جـنس     پارچه -
  ) كشي، مخمل(
ــي  - ــواع قيچ ــرش  ( ان ــاده، ب س

 نـوك تيـز      ،  زيگـزاك  –كوچك  
  ) رولت–بشكاف 

  چين دستي  نخ– 
  گيري ل اندازه وساي– 

    ـ سنجاق ته گرد
   صابون يا مل خياطي-
   مداد خياطي-

   ـ نخ كوك
   كاربن مخصوص پارچه-
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  استاندارد آموزش 
                                           ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  

   خياطيدوخت هاي اوليهتوانايي 

3 16 19 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  و موارداستفاده از آن  قيچي گردبر-
   تخته هاي مخصوص برش قيچي گردبر-
   چگونگي استفاده از تخته برش قيچي گردبر-
   خط كش مخصوص قيچي گردبر-

  
  ساعت1

  دقيقه30
  ساعت 1

  دقيقه30

    

  : مهارت 
ساده ، بخيه ، بخيه تزئيني ، كوك بسته         ( دوخت انواع كوك با دست       -

  ...)، زيگزاك ساده و 
ه ، دوبلــه شكــسته ، دوبلــه خوابيـــده    زدو در(دوخــت انــواع درز   -

  ....)وفرانسوي
ساده با دست ، پاك دوزي با دندان موشـي          (دوزي     دوخت انواع پاك   -

ر اريب، پاك دوزي با دوخت ساده چرخ، پـاك دوزي           ،پاك دوزي با نوا   
  هاي دوخت سردوز اورلوك با ماشين

بــا دســت ، اليــه زانفيكس،مخفــي، بــا (ـــ دوخــت انــواع پــس دوزي 
چرخ،زيگزاگ ساده، زيگزاگ داخل سجاف ، دوخـت سـاده بـا ماشـين              

  )دوخت،دوخت زيگزاگ چرخ
   دوخت گوشه هاي سجاف-
   دوخت درزهاي منحني-
   ها دوخت پنس-
  آماده كردن نوار اريب، بندينك و مغزي-
  )درزهاي راست ، شكسته ومنحني ( دوخت انواع نوار اريب - 
  )راست ، شكسته و منحني( دوخت انواع نوار مغزي -

  
  

  

  
  
  

  
  ساعت2

  
  ساعت2

  
  ساعت2

  
  
  

  ساعت2  
  

  
   

 دقيقه45
 دقيقه45
  دقيقه30
  ساعت2
  ساعت2
  ساعت2

  

  

   قيچي مناسب برش پارچه  -
  نخ چين دستي  -
   صابون خياطي -
   سنجاق ته گرد و جاسنجاقي-
  دوخت   انواع ماشين -
  ع ماشين دوخت سردوزا انو -
   نخ كوك -
   سوزن دوخت -
   مخصوص لبه دوزي  ي پايه -
   پايه صاف كن -
   اتو -
   ميز اتو -
   پارچه مخصوص اتو -
   انگشتانه -
   موم-
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  استاندارد آموزش 
                                           ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  

  توانايي دوخت هاي اوليه خياطي
   

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : نگرش 
  ويي در پارچه ج  صرفه- 
   برق كشور هاي دوخت با توجه به شبكه  توجه به ساعات استفاده از اتو و ماشين-

  : ايمني 
  هاي دوخت و اتو  كار با ماشينهنگام رعايت نكات ايمني -
  سيم اتو و توجه به سالم بودن اتو - 

  : توجهات زيست محيطي 
  ي بازيافت  از آن در چرخهآوري پارچه اضافي در ظروف مخصوص و استفاده جمع -
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  استاندارد آموزش 
                                           ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  

  دوخت انواع شوميز مردانه و زنانه و لباس راحتي توانايي 
4 51 55 

  

   ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  چيدمان صحيح الگو روي پارچه با توجه به نقوش و جنس -
نقاط موازنه ، راستاي الگـو ، پـشت و روي   ( رعايت نكات برش پارچه      -

  ...)پارچه ، خطوط مركزي ، دوالي باز يا بسته ي پارچه
   بشكاف-مه بازكني گخصوص جاد قيچي م-
  ......) اليي چسب كاغذي - ارگانزا -اي  پارچه( انواع اليي -
  مه منگنه ايگ دستگاه د،مهگ انواع د-
  مه روي لباسگ جاد،مه خورگ تعيين اندازه ي د-

  
  ساعت1

 دقيقه30
  

 دقيقه30
  

 دقيقه30
 دقيقه30

  ساعت1

    

  : مهارت 
  قيچي در هنگام برش پارچهاز  استفاده صحيح -
  مهگ جاد،مه گ مشخص كردن اندازه د-
مه با ماشـين دوخـت      گ جاد ،مه با دست    گجا د ( مه  گ دوخت انواع جاد   -

   )مهگ مخصوص، اتوكاري جاد يبا پايه
دار   پايـه ي  مه  گ د ،مه  گبا پايه مخصوص دوخت د    (مه  گ د  انواع  دوخت -

اي     هـاي منگنـه     مـه گد ،بندينك لباس  ، قزن قفلي دوخت   ، و بدون پايه  
مه فشاري و فلـزي بـا دسـتگاه         گدار و وصل د     هاي روكش   مهگ د ،آماده  

  ....)مخصوص 
پايه ي  «ي مردانه   ،  ايستاده ، شال   ، آرشال ،انگليسي( دوخت انواع يقه     -

  )ب با سجاف. مسطح ب، »جداو سرخود
  اع سجاف جلو باز و بسته ي يقه دوخت انو-
   دوخت شلوار-
  

  
  
  
  

  
  ساعت1
  ساعت1

  ساعت3
  
  ساعت2
  
  
  
  

  ساعت20
  

  ساعت5
  
  ساعت3
  

  

 انواع اليي -

  ماشين دوخت و سردوزانواع  -
  واع نخ رنگ پارچهان -
  مهگانواع د -
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  استاندارد آموزش 
                                           ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  

   توانايي دوخت انواع شوميز مردانه و زنانه و لباس راحتي
   

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : مهارت 
 كاپ چـين دار     ، معمولي ،شوميز«آستين جدا   (  دوخت انواع آستين ومچ      -
 ،وميز مردانـه    شـ   ،يكـسره «دوخت بليطي ،»)كيمونو(،يكسره مچ چين دار   ،

پهن كـه از الگـوي آسـتين تهيـه          ،  مردانه  « دوخت مچ    ».....سجاف ساده 
  ) مچ باچين–مچ با كش » شده

جيـب روي    .... ، بـاپيلي  ،باگوشه هاي گـرد   « خارجي( دوخت انواع جيب   -
  ).....لباس با برگردان پاكتي

  
  
  
  

  
 ساعت10
  
  
  
  
  
  ساعت6

  

  : نگرش 
  جويي در پارچه   صرفه-
   برق كشور هاي دوخت با توجه به شبكه  ساعات استفاده از اتو و ماشين توجه به-

  : ايمني 
  هاي دوخت  كار با ماشينهنگام رعايت نكات ايمني -

  : توجهات زيست محيطي 
-   
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    برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار -

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

     هر نفري بسته برا1از هر كدام   ) ، شارپجادويي(انواع سوزن دستي  1
     هر نفري بسته برا1از هر كدام   )،ژورسر سوخته، دوقلو(انواع سوزن ماشين دوخت   2
نايلوني، ابريشمي، (خانگي و صنعتي  دوخت راسته  ماشيننخ دوخت  3

   قرقره براي هر نفر1از هر كدام   در رنگهاي مختلف) قيطاني
  

در رنگهاي ) نخي، ابريشم تابيده  عمامهكوك،(نخ دوخت دستي   4
   هر نفري بسته برا1از هر كدام   متفاوت

  

     دوك براي هر كارگاه3از هر كدام   )سفيد، مشكي(نخ دوخت مخصوص ماشين سردوز   5
     عدد براي هر كارگاه5از هر كدام   )لبه دوزي، پس دوزيمه، گد، رل ( دوخت  ي ماشينپايهانواع   6
    دد براي هر نفر ع1  روغن دان  7
     عدد براي هر نفر1  برس  8
     عدد براي هر نفر1از هر كدام   )گكوچك و بزر(پيچ گوشتي ماشين دوخت   9
     دستگاه براي هر كارگاه5  ماشين دوخت خانگي تمام اتوماتيك  10
     دستگاه براي هر كارگاه5  ماشين دوخت ساده  11
    براي هر كارگاه دستگاه 5  ماشين دوخت راسته ساده صنعتي  12
     دستگاه براي هر كارگاه3  )اورلوك(ماشين دوخت سردوز   13
     عدد براي هر نفر3  ماسوره ماشين دوخت  14
     دستگاه براي هر كارگاه5  اتوي بخار دستي  15
     دستگاه براي هر كارگاه1  اتوي پرس  16
    اه براي هر كارگاه دستگ3از هر كدام   متري  سانتي120، 70هاي  ميز اتو در اندازه  17
     عدد براي هر كارگاه5  ژانت  18
     عدد براي هر كارگاه3از هر كدام   )گرد، بيضي، دستي(بالشتك مخصوص اتو   19
     عدد براي هر كارگاه5  چوب يا سنگ مخصوص خنك كردن پارچه  20

  
  : توجه 

  .  نفر در نظر گرفته شود 15 تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت -
  .زار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  اب-
  . مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود -
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   برگه استاندارد تجهيزات، مواد، ابزار-
 شماره تعداد مشخصات فنيرديف

    بسته براي هر كارگاه1 هر كداماز   )دار و بدون آنزيم و صابون رختشويي پودرهاي آنزيم(مواد شوينده   21
    بسته براي هر كارگاه5  شوظرف شست  22
    براي هر كارگاهمتر 3از هر كدام   هاي مختلف  انواع پارچه با جنس  23

ساده برش كوچك، زيگزاگ، نوك تيز، بشكاف، رولتي، (انواع قيچي   24
   براي هرنفر عدد1از هر كدام   ...)كاغذ و

    عدد براي هر كارگاه1  صفحه مخصوص برش قيچي برقي   25
   عدد براي هر نفر 1  متر  26
    عدد براي هر نفر1  خط كش مدرج  27
    بسته براي هر نفر1  گرد بلند مخصوص پارچه سنجاق ته  28
    عدد براي هر نفر1  صابون خياطي  29
    عدد براي هر نفر1  مداد مخصوص عالمتگذاري پارچه  30
   براي هر نفر عدد 1از هر كدام   )زرد و سفيد ـ قرمز ـ سبز(كاربن مخصوص پارچه   31
    عدد براي هر نفر1  نخ جين دستي  32
    عدد براي هر نفر1  جاسنجاقي  33
   هر نفرا عدد براي   چسب مايع   34
    عدد براي هر نفرHB 1مداد   35
    عدد براي هر نفر1  پاك كن  36
    برگ براي هر نفر50  كاغذ برش  37
    عدد براي هر نفر1  رولت  38
   دد براي هر نفر ع1   درجه90گونيا   39
    عدد براي هر نفر1   سانتيT 100خط كش بلند   40

  
  
  

  : توجه 
  .  نفر در نظر گرفته شود 15 تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت -
  . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود -
  . مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود -
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  بزار برگه استاندارد تجهيزات، مواد، ا-
 شماره تعداد مشخصات فني رديف
   دستگاه براي هر كارگاه1اي مه منگنهگدستگاه د 41
   عدد براي هر نفر1بشكاف 42
   متر براي هر نفر2از هر كدام )هاي مختلف در عرض(كش  43
   عدد براي هر كارگاه6سانتي متر) 50*50(پارچه مخصوص اتو  44
فر عدد براي هر ن1انگشتانه 45   
   عدد براي هر كارگاه3متر   سانتي180*90ميز برش در ابعاد  46
   عدد براي هر كارگاه1متر  سانتي100*200تخته وايت برد در ابعاد  47
   عدد براي هر كارگاه1تخته پاك كن 48
   عدد براي هر كارگاه1دار آينه بغل 49
ه سري كامل براي هر كارگا1هاي اوليه جعبه كمك 50   
   عدد براي هر كارگاه10)با توجه به نوع ماشين(ميز چرخ  51
   دستگاه براي هر كارگاه1) كيلويي پودر خشك6(كپسول آتش نشاني  52
   عدد براي هر نفر1رگال 53
   عدد براي هر نفر1چوب رختي 54
   عدد براي هر كارگاه5كمد 55
   عدد براي هر نفر1خط كش منحني  56
   متر براي هر نفر1از هر كدام انواع اليي چسب 57
   عدد براي هر نفر5از هر كدام مهگانواع د 58
   
   

  
  
  

  : توجه 
  .  نفر در نظر گرفته شود 15 تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت -
  . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود -
  . مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود -
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  منابع و نرم افزار هاي آموزشي  - 

 شرح رديف

  
   
   
   
   
  
   
   
  
  
  
  
  
  


