
 

 

 

 بسمه تعالي

 آموزشمعاونت 

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 

 

  شغلآموزش استاندارد 
 

 

 

 شغل آموزش عنوان 

 زنانهدوزنده لباس محلي بختیاري 
 

 

 

 گروه شغلي      

 صنایع پوشاک

 

 

 شغل آموزش كد ملي 

 

 

 

  15/10/1394 تاریخ تدوین استاندارد :

1-005-51-7531 
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :
  7531-51-005-1شغل  : آموزش كد ملي شناسایي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالک ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شماليخیابان آزادي   ،تهران 

97 

 66944120 - 66569907تلفن                                                     66944117دورنگار       

 Daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 

 

 :سیون تخصصي برنامه ریزي درسياعضاء كمی

 علي موسوي مدیر كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

 رامک فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي  

 محمود تقي پور مدیر كل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختیاري

 مرتضي محمدیان دهكردي كارشناس اداره آموزش استان چهار محال و بختیاري

 وخت هاي سنتي (هنري ) د 1شهین پزشكي درجه 

 یس گروه برنامه ریزي درسي صنایع پوشاکمنا منتظري هدشي رئ
 

 :  شغلآموزش همكار براي تدوین استاندارد حوزه هاي حرفه اي و تخصصي 

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختیاري   -

سازمان و معاونتت صتنایع دستتي ستازمان میترا        بین 21/3/93مورخ  9199/100این استاندارد طبق تفاهم نامه شماره  -

 صنایع دستي و گردشگري تدوین شده است . ،فرهنگي 

 فرآیند اصالح و بازنگري :  

- 

- 
 

كلیه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنتي و حرفته اي   

 نوني است .كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قا
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   شایستگي    شغلآموزش تهیه كنندگان استاندارد 

 شغل و سمت  رشته تحصیلي آخرین مدرک تحصیلي  نام و نام خانوادگي ردیف
سابقه كار 

 مرتبط
 ایمیل تلفن و، آدرس  

 کاردانی معصومه بابامیر 1
طراحی و 

 دوخت

مدیر و مربی 

آموزشگاه خیاطی 

 ترمه نگار

 سال  15

  03834448400 تلفن ثابت :

 09138780435تلفن همراه : 

 ایمیل : 

termehnegar1@gmail.com 

نرسیده به بانک  ،خ امام ،لردگانآدرس : 

 آموزشگاه خیاطی ترمه نگار ،ملی 

 خیاطی دیپلم زهرا حسنی  2
خیاط لباس محلی 

 بختیاری
 سال 10

 تلفن ثابت :

 09137048304 تلفن همراه : 

 ایمیل : 

خیراطی   ،خ ولی عصرر   ،لردگان آدرس : 

 اطلس

 

 

 خیاطی دیپلم کفایت بابامیر  3
خیاط لباس محلی 

 بختیاری
 سال 15

 تلفن ثابت :

 09337522034تلفن همراه : 

 ایمیل : 

پاسرا    ،خیابان عشرایر   ،لردگان آدرس : 

 خیاطی فائزه ،شریفی 

 

 

 خیاطی دیپلم مهناز صیدالی 4 
خیاط لباس محلی 

 بختیاری
 سال 9

 تلفن ثابت :

 09137722733تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 ،خیابرران مشررمه نرررم  ،لردگرران  آدرس :

 خیاطی ترمه
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد ا    
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 .  ي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل نقشا

 نام يك شغل :  
 با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
ا ، ها بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئوليت 

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي .  ات مورد نياز براي رسيدن بارداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود . 

 رزي:كارو
كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    

د در محال آماوزش باا صاورت     دارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك شايستگي كا هر
 اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.(با است  تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ا، كا شاامل سا  هرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  ررها

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شايستگي : 
 توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون با طور موثر و كارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
، رياوي كا مي تواند شامل علوم پايا ) هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا تواناييرداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي 

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد .  (، زيست شناسي، شيمي هيفيك 

 مهارت : 
 د . رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي . ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شو

 نگرش : 
 اخالق ررها اي مي باشد .   مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و

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

 توجهات زيست محيطي :

 ي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.مالرظات
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 :  شغلاستاندارد آموزش نام 

  زنانهدوزنده لباس محلي بختیاري 

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

رعایت یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که شایستگی هایی از قبیل  زنانهدوزنده لباس محلی بختیاری 

ترسیم الگوی لباس بختیاری  ،نگهداری ماشین های دوخت  سرویس و ،زی راه اندا ،ایمنی و بهداشت در محیط کار 

را در بر می گیرد . در ضمن  زنانه و تزئین لباس بختیاری زنانهدوخت لباس بختیاری  ، زنانهبرش لباس بختیاری  ، زنانه

 ارتباط است . این شغل با مشاغلی از قبیل خرازی و پارمه فروشی در

 : وديورویژگي هاي كارآموز 

 (راهنمایي اول متوسطه ) پایان دوره پایان دوره میزان تحصیالت : حداقل 

 سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني توانایي جسميحداقل 

 ندارد  : مهارت هاي پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت     210 طول دوره آموزش                    :     

 ساعت     61  :            ت زمان آموزش نظري       

 ساعت     149 ت زمان آموزش عملي                :    

 ساعت     -كارورزي                       :     زمان ت 

  ساعت    -  ت زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 ٪25:  كتبي -

 ٪  65 عملي : -

 ٪ 10 اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 سال سابقه کار مرتبط 3لیسانس تکنولو ی طراحی و دوخت با -

 سال سابقه کار مرتبط 5فوق دیپلم طراحی و دوخت با -

 سال سابقه کار مرتبط  10با طراحی و دوخت دیپلم -
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 تعریف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

 روسري ،كت ،جلیقه ،بلكال )خفتان(  ،( )تنبان ندام ،داراي قطعات پیراهن  زنانهباس محلي بختیاري دوزنده ل

 مي باشد و در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاري كاربرد دارد . و چادرترا  ،كاله  ،لچک  ،نا( )مي

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Bakhtiari traditional Female costumes trailor 

 

 

 

 

 مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :  ٭

  2زنانه درجه نازكدوز 

 

 

 

 

 

 جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار : ٭

 ....................طبق سند و مرجع ..................       الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

 طبق سند و مرجع ......................................               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 طبق سند و مرجع ........................................          ج : جزو مشاغل سخت و زیان آور  

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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 شغل آموزش استاندارد 

 شایستگي ها  -

 عناوین ردیف

 رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار  1

 سرویس و نگهداری ماشین های دوخت ،راه اندازی  2

 زنانهترسیم الگوی لباس بختیاری  3

 زنانهبرش لباس بختیاری  4

 زنانهدوخت لباس بختیاری  5

 زنانهتزئین لباس بختیاری  6
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 کار درمحیط بهداشت و ایمنی رعایت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 جعبه کمک های اولیه -  دانش :

 کپسول آتش نشانی-

 میز مربی-

 صندلی مربی -

 تخته وایت برد -

 تخته پاک کن -

 رایانه-

 ما یک وایت برد  -

 صندلی کارآموز-

 سیستم تهویه-

 دستکش یک بار مصرف-

 روپوش   -

 

   دقیقه30 محیطی) فیزیکی( عوامل زیان آور-

برروز حروادو و    و نقرش آن در  عوامل زیان آور محیط کرار -

 بیماری های شغلی

   دقیقه30

   دقیقه30 های اولیه جعبه کمک-

انواع آتش و روش هرای اسرتفاده از خراموش کننرده هرای      -

 دستی

   دقیقه30

   1 سایل حفاظت فردی و لزوم استفاده از آنهاانواع و-

   دقیقه30 ،کاال و حمل آن ها مواد ، روش طبقه بندی ابزارکار-

   1 گاه ارگونومیکناشی از جابجایی دستی بار از دیداطرات مخ-

   دقیقه30 عوامل موثر در بروز برق گرفتگی-

  مهارت :

  2  کاال و حمل آنها ، ، مواد استفاده صحیح از ابزار کار-

  2  استفاده صحیح از جعبه کمک های اولیه -

  2  ظت فردیوسایل حفااستفاده صحیح از -

  2  خاموش کننده های دستی تفاده صحیح ازاس -

 رعایت اصول ارگونومی در هنگام کار با دستگاه -

 ماشین دوخت ، رایانه و...()

 2  

 نگرش :

 حوادو شغلیناشی از گیری از آسیب های جلو-

 صرفه جویی در زمان ، انر ی و مواد مصرفی-

 

 ایمنی و بهداشت : 

 ردی) دستکش و روپوش(استفاده از وسایل حفاظت ف  -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مواد زائد و دفع مناسب آن ها-
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 استاندارد آموزش

  ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشین های دوخت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

8 15 23 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي توجهات زیست

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کپسول آتش نشانی -  دانش :

 جعبه کمک های اولیه -

 تخته وایت برد-

 رایانه-

 تخته پاک کن-

 صندلی کار آموز-

 میز مربی-

 صندلی مربی-

 روپوش-

 روغن ماشین دوخت-

 پیچ گوشتی-

 برس-

 انواع ماشین دوخت-

همه کاره ، صنعتی  )راسته دوز

 (صنعتی  خانگی و سر دوز

  انواع سوزن ماشین های دوخت-

 انواع نخ ماشین های دوخت -

 ماشین انواع پایه مخصوص-

قیطان  ،)نواردوزی های دوخت

 دوزی و ... ( 

انواع ماشین دوخت )راسته دوز صرنعتی ، سرر دوز صرنعتی و    -

 همه کاره خانگی(

2   

 ،اسرته دوز صرنعتی   رماشین دوخرت ) مخصوص انواع سوزن -

 ساده و ... (  ،سرسوخته  ،سردوز صنعتی 

1   

 ،نررایلونی  ،مرسررریزهانررواع نررخ مخصرروص ماشررین دوخررت )-

 (ابریشمی 

  2   

قیطان دوزی  ،نواردوزی انواع پایه مخصوص ماشین دوخت )-

 و ... (

1   

   1 روش راه اندازی ماشین های دوخت-

   1 های دوختروش سرویس و نگهداری ماشین -

  :مهارت

 ،راسرته دوز صرنعتی   )انتخاب سوزن ماشرین  هرای دوخرت    -

 با توجه به نوع پارمهو ...(ساده  ،سرسوخته  ،دوز صنعتی سر

 2  

 ،نررایلونی  ،) مرسررریزه انتخرراب نررخ ماشررین هررای دوخررت -

 ابریشمی(

 2  

  1  قیطان دوزی و ...( ،)نواردوزی  انتخاب پایه ماشین دوخت-

  1  ماشین های دوختپر کردن ماسوره -

  2  نخ کردن ماشین های دوخت-

  1  جا انداختن ماسوره ماشین های دوخت -
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 استاندارد آموزش

  ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشین های دوخت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ایمني  ،نگرش  ، مهارت ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت:

 تنظیم کش نخ ماشین های دوخت-

  

2 

  

  2  تعویض پایه ماشین های دوخت-

  2  سرویس و نگهداری ماشین های دوخت-

 : نگرش

 عدم استفاده از ماشین های دوخت در اوج مصرف برق   -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین های دوخت-

خاموش کردن ماشین دوخت در صورت کار نکردن با دستگاه و حضور نداشتن در محیط -

 کار

 توجهات زیست محیطی :

 جلو گیری از ریختن روغن ماشین دوخت در محیط کار -

 و استفاده از آن در مرخه باز یافتجمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

 زنانهترسیم الگوی لباس بختیاری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

13 27 40 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 آموزشيمصرفي و منابع 

 کپسول آتش نشانی -  دانش :

 جعبه کمک های اولیه-

 تخته وایت برد-

 تخته پاک کن-

 صندلی کارآموز-

 میز مربی-

 صندلی مربی-

 روپوش -

 مداد-

 پاک کن-

 ما یک وایت برد-

 میز کارآموز-

 ماشین حساب-

 شیشه ای(،) فلزیخط کش-

 متر-

 قیچی-

لوله  ،مایع  ،مسب )نواری-

 ای(

 ،پوستی ،گراف کاغذ الگو )-

 سفید (

 کاربن-

   دقیقه30 گراف و ... ( ،پوستی  ،انواع کاغذ ترسیم الگو ) سفید -

   دقیقه30 ( گونیای خیاطی و ... ،اشل  ،خط کش  ،متر انواع وسایل اندازه گیری )-

   دقیقه30 روش اندازه گیری قسمت های مختلف اندام-

 ،ایرذه  ،فارسران ، لردگران ،  الیگودرز،  ) ازنا روش ترسیم الگوی پیراهن-

 مسجد سلیمان(

   دقیقه30

   1 )خفتان( و قبا روش ترسیم الگوی بلکال-

   دقیقه30 دلبری و .... (، خشتی، هفت، روش ترسیم الگوی یقه پیراهن ) گرد-

دلبری  ،خشتی  ،هفت  ،روش ترسیم الگوی سجاف یقه پیراهن ) گرد -

 و ... ( 

1   

 ،پیلرری دار ،مررچ دار  ،سرریم الگرروی آسررتین پیررراهن )سرراده  روش تر-

  پفی و ...( ،کلوش  ،شمشیری

1   

 ،کمرری آسرتردار    ،کمری ،لیفه ای ( تنباندامن )روش ترسیم الگوی -

 تخته تخته و حاشیه دار  ،ساده آستردار 

1   

 ،کیسه ای  ،راسته ،تنگ زیر دامنی ) زیر تنبانی ( روش ترسیم الگوی -

 د و ...گشا

1   

   دقیقه30 روش ترسیم الگوی جلیقه ) کوتاه و بلند ( -

   دقیقه30 روش ترسیم الگوی آستر جلیقه -

   1 ساده(،کلوش  ،روش ترسیم الگوی کت بدون آستر ) ترک -

آمریکایی و  ،آرشال  ،روش ترسیم الگوی کت با انواع یقه ها ) شکاری -

 انگلیسی ( 

1   



 12 

 

 د آموزش استاندار

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ترسیم الگوی لباس بختیاری زنانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش :

   دقیقه30 روش ترسیم الگوی کاله دخترانه-

   دقیقه30 روش ترسیم الگوی روسری ) می نا (-

   دقیقه30 روش ترسیم الگوی لچک-

   دقیقه30 روش ترسیم الگوی مادر ساده -

   دقیقه30 روش ترسیم الگوی ترا-

  مهارت :

  دقیقه30  (متر و ... ،خط کش،انتخاب ملزومات ترسیم الگو)کاغذ گراف-

  دقیقه30  تلف اندام اندازه گیری قسمت های مخ-

، لردگررران، الیگرررودرز، ترسررریم الگررروی پیرررراهن) ازنرررا -

 مسجد سلیمان(،ایذه،فارسان

 2  

  2  ترسیم الگوی بلکال ) خفتان ( و قبا-

  2  دلبری و .... (، خشتی، هفت، ترسیم الگوی یقه پیراهن ) گرد-

، خشرتی ، هفرت ، پیرراهن ) گررد  یقره  ترسیم الگوی سجاف -

 و .... (دلبری 

 2  

 ،پیلری دار  ،مرچ دار   ،ترسیم الگوی آسرتین پیرراهن )سراده    -

 پفی و ...( ،کلوش ،شمشیری 

 2  

کمررری  ،کمررری ،لیفرره ای ( ترسرریم الگرروی دامررن )تنبرران -

 تخته تخته و حاشیه دار  ،ساده آستردار  ،آستردار

 2  

 ،کیسه ای ،راسته،تنگی زیر دامنی )زیر تنبانی( ترسیم الگو -

 گشاد و ...

 2  

  دقیقه30/1  ترسیم الگوی جلیقه ) کوتاه و بلند (  -

  دقیقه30/1  ترسیم الگوی آستر جلیقه  -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 زنانهترسیم الگوی لباس بختیاری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نيایم  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

  2  ساده(،کلوش  ،ترسیم الگوی کت بدون آستر ) ترک  -

 ،آرشرال   ،) شرکاری  برا انرواع یقره هرا     ترسیم الگوی کت  -

 آمریکایی و انگلیسی ( 

 2  

  1  ترسیم الگوی کاله دخترانه-

  دقیقه30  نا (  الگوی روسری ) می ترسیم -

  1  ترسیم الگوی لچک -

  دقیقه30/1  ترسیم الگوی مادر ساده  -

  1  ترسم الگوی ترا-

 نگرش :

 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی ) روپوش (-

 رگونومی هنگام ترسیم الگورعایت اصول ا-

 توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری کاغذهای باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در مرخه بازیافت -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 زنانهبرش لباس بختیاری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

15 27 42 

 ایمني  ،نگرش  ،مهارت  ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کپسول آتش نشانی   دانش :

 جعبه کمک های اولیه

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 وایت برد ما یک

 قیجی برش

 سنجاق ته گرد

 میز مربی

 صندلی مربی

 میز کارآموز

 صندلی کارآموز

 جاسوزنی 

 الیی مسب 

 کاربن

 رولت

 خیاطی صابون

 روپوش

 

   دقیقه30 نیمه مصنوعی ( ،مصنوعی  ،انواع الیاف پارمه ) طبیعی -

 ،ریرون   ،مخمل  ،ارگانزا  ،حریر  ،تور انواع پارمه لباس ) -

 و ... (  گیپور ،دانتل 

   دقیقه30

   دقیقه30 محاسبه مقدار پارمه با توجه به عرض آنروش -

   دقیقه30 گو روی پارمه لروش انتقال ا-

، لردگررران، الیگرررودرز، روش بررررش پیرررراهن ) ازنرررا  -

 مسجد سلیمان(،ایذه،فارسان

1   

   1 روش برش بلکال ) خفتان ( و قبا-

   1 دلبری و ....(، خشتی، هفت، روش برش یقه پیراهن ) گرد-

، خشرتی ، هفرت ، روش برش سجاف یقره پیرراهن ) گررد   -

 دلبری و .... (

1   

 ،پیلری دار  ،مرچ دار   ،روش برش آستین پیرراهن )سراده   -

 پفی و ...(  ، کلوش ،شمشیری 

1   

 ،کمری آستردار،کمری ،لیفه ای روش برش دامن )تنبان (-

 تخته تخته و حاشیه دار ،ساده آستردار 

1   

 ،کیسه ای ،راسته،تنگ برش زیر دامنی)زیر تنبانی(  روش-

 گشاد و ... 

1   

   1 ش جلیقه ) کوتاه و بلند ( روش بر-

   دقیقه30 روش برش آستر جلیقه -

   1 ساده(،کلوش  ،روش برش کت بدون آستر ) ترک -



 15 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 برش لباس بختیاری زنانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط ت زیست محیطيتوجها

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش : 

آمریکایی و  ،آرشال  ،روش برش کت با انواع یقه ها ) شکاری -

 انگلیسی (

1   

دقیقه30 روش برش کاله دخترانه-    

دقیقه30 نا ( ) می روش برش روسری-    

دقیقه30 روش برش لچک-    

دقیقه30 ادر ساده روش برش م-    

دقیقه30 روش برش ترا -    

  مهارت :

 ،ریرون   ،مخمرل   ،ارگرانزا   ،حریر  ،انتخاب پارمه لباس ) تور -

 گیپور و ... ( با توجه به سایز اندام و مدل لباس ،دانتل 

 
 دقیقه30

 

  دقیقه30  تعیین مقدار پارمه با توجه به عرض آن-

  دقیقه30  رمه انتقال الگو بر روی پا -

مسرجد  ، ایرذه ،فارسران ، لردگران ، الیگودرز، برش پیراهن ) ازنا -

 سلیمان(

 2  

  2  برش بلکال ) خفتان ( و قبا-

  2  دلبری و ....(، خشتی، هفت، برش یقه پیراهن ) گرد -

  2  دلبری و .... (، خشتی، هفت، برش سجاف یقه پیراهن ) گرد -

 ،شمشریری   ،پیلری دار  ،مرچ دار   ،برش آستین پیراهن )ساده  -

 پفی و ...(  ،کلوش 

 2  

سراده   ،کمری آسرتردار   ،کمری ،برش دامن )تنبان ( لیفه ای  -

 تخته تخته و حاشیه دار ،آستردار 

 2  

  2  گشاد و ... ،کیسه ای،راسته،تنگبرش زیر دامنی ) زیر تنبانی ( -
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 زش استاندارد آمو

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 زنانهبرش لباس بختیاری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

  2  برش جلیقه ) کوتاه و بلند ( -

  1   برش آستر جلیقه -

  2  ساده( ،کلوش  ،برش کت بدون آستر ) ترک  -

آمریکرایی و   ،آرشرال   ،) شرکاری   نواع یقه هابا ابرش کت  -

 انگلیسی ( 

 2  

  1  برش کاله دخترانه-

  دقیقه30  نا ( ) می برش روسری -

  1  برش لچک -

  1  برش مادر ساده  -

  1  برش ترا-

 نگرش :

 در مصرف پارمه صرفه جویی-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی ) روپوش (-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام برش پارمه-

 رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده از قیچی برش -

 توجهات زیست محیطی :

 اده از آن در مرخه بازیافتجمع آوری پارمه های اضافی در ظروف مخصوص و استف-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 زنانهدوخت لباس بختیاری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

14 27 41 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 آتش نشانی  کپسول  دانش :

 جعبه کمک های اولیه

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 وایت برد ما یک

 میز مربی

 صندلی مربی

 میز کارآموز

 صندلی کارآموز

 الیی مسب 

 زانفیکس

 انواع نخ ماشین دوخت 

 انواع پایه ماشین دوخت

 انواع ماشین دوخت

 جاسوزنی

 سنجاق ته گرد

 دگمه 

 قیچی پارمه

 

، لردگررران، الیگرررودرز، زنررراروش دوخرررت پیرررراهن ) ا -

 مسجد سلیمان(،ایذه،فارسان

1   

   1 روش دوخت بلکال ) خفتان ( و قبا-

   1 دلبری و ....(، خشتی، هفت، روش دوخت یقه پیراهن ) گرد-

، خشرتی ، هفرت ، روش دوخت سرجاف یقره پیرراهن ) گررد    -

 دلبری و .... (

1   

 ،پیلری دار  ،مرچ دار   ،روش دوخت آسرتین پیرراهن )سراده    -

 پفی و ...(  ،کلوش ،شمشیری

1   

 ،کمری آستردار ،کمری،لیفه ای روش دوخت دامن )تنبان ( -

 تخته تخته و حاشیه دار ،ساده آستردار 

1   

 ،کیسه ای  ،راسته ،تنگ دوخت زیر دامنی )زیر تنبانی(روش -

 گشاد و ... 

1   

   دقیقه30 روش دوخت جلیقه ) کوتاه و بلند ( -

   دقیقه30 روش دوخت آستر جلیقه -

   1 ساده(،کلوش  ،روش دوخت کت بدون آستر ) ترک -

 ،آرشرال   ،) شرکاری  برا انرواع یقره هرا     روش دوخت کرت  -

 آمریکایی و انگلیسی ( 

1   

   دقیقه30 روش دوخت کاله دخترانه-

دقیقه30 و جادگمه ) پایه دار و بدون پایه ( روش دوخت دگمه -    

دقیقه30 نا ( ) می روش دوخت روسری-    

دقیقه30 روش دوخت لچک-    
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت لباس بختیاری زنانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 ي و منابع آموزشيمصرف

     دانش :

   دقیقه30 روش دوخت مادر ساده -

   دقیقه30 روش دوخت ترا-

   دقیقه30 روش اتوکاری قسمت های مختلف لباس-

   دقیقه30 روش شستشو و نگهداری لباس -

  مهارت :

مسرجد  ،ایرذه ،فارسان، لردگان، الیگودرز، دوخت پیراهن ) ازنا -

 سلیمان(

 2  

  2  )خفتان( و قبادوخت بلکال-

  2  دلبری و ....(، خشتی ، هفت ، دوخت یقه پیراهن ) گرد  -

  2  دلبری و ....(، خشتی، هفت، دوخت سجاف یقه پیراهن ) گرد -

 ،شمشریری  ،پیلی دار ،مچ دار  ،دوخت آستین پیراهن )ساده  -

 پفی و ...(  ،کلوش 

 2  

ساده  ،کمری آستردار  ،کمری ،ای دوخت دامن )تنبان ( لیفه  -

 تخته تخته و حاشیه دار ،آستردار 

 2  

 ،کیسره ای   ،راسرته  ،دوخت زیر دامنی ) زیر تنبانی ( تنرگ   -

 گشاد و ... 

 2  

  1  دوخت جلیقه ) کوتاه و بلند (  -

  1  دوخت آستر جلیقه  -

  2  ساده(،کلوش  ،دوخت کت بدون آستر ) ترک  -

آمریکرایی و   ،آرشرال   ،کت با انواع یقه ها ) شکاری  دوخت -

 انگلیسی ( 

 2  

  1  دوخت کاله دخترانه-

  دقیقه30  دوخت دگمه ) پایه دار و بدون پایه ( و جادگمه  -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت لباس بختیاری زنانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

  دقیقه30  ) می نا ( دوخت روسری -

  1  دوخت لچک -

  1  دوخت مادر ساده-

  1  دوخت ترا-

  1  اتوکاری قسمت های مختلف لباس-

  1  ری لباس شستشو و نگهدا-

 نگرش :

 صرفه جویی در مصرف نخ و زمان-

 حفظ و احیاء پوشش های سنتی -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی ) روپوش (-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین های دوخت-

 زیست محیطی :توجهات 

 جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در مرخه بازیافت -

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تزیین لباس بختیاری زنانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 43 49 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط طيتوجهات زیست محی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کپسول آتش نشانی     دانش : 

 جعبه کمک های اولیه

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 وایت برد ما یک

 میز مربی

 صندلی مربی

 میز کارآموز

 صندلی کارآموز

 جاسوزنی

 سنجاق ته گرد

 قیچی پارمه

 روپوش

 ملیله

 طال و ...( ،)نقرهسکه

 اریدمرو

 نخ های تزئینی 

 سوزن دوخت دستی

 منجوق

 ،ملیلره   ،سکه ،مروارید  ،نخ  ،انواع تزئینات روی لباس ) سنگ -

 منجوق و ... (

   دقیقه30

 ،گالبترون   ،سه مانواع نخ های تزئینی با توجه به نوع پارمه ) د-

 عمامه و ... (  ، یابریشم

   دقیقه30

   دقیقه30 انواع مروارید تزئینی -

   دقیقه30 طال و ... (  ،انواع سکه ) نقره -

   دقیقه30 انواع ملیله و منجوق ) شکسته و ساده ( -

 ،روش دوخت نخ های تزئینی با توجه به نروع پارمره ) دمسره    -

 عمامه و ... (  ، یابریشم ،گالبتون 

   دقیقه30

   1 روش دوخت مروارید تزئینی روی لباس -

   1 طال و .. ( ،روی لباس ) نقره  روش دوخت سکه-

   1 ) شکسته و ساده ( روی لباس روش دوخت ملیله و منجوق -

    مهارت : 

 ،انتخاب نخ هرای تزئینری برا توجره بره نروع پارمره ) دمسره         -

 عمامه و ... ( ، یابریشم ،گالبتون

 2  

  2  انتخاب مروارید تزئینی با توجه به نوع پارمه -

  2  طال و ... ( ،سکه با توجه به نوع پارمه ) نقره  انتخاب-

  2  ارمه ب ملیله و منجوق با توجه به نوع پانتخا-

گالبتون  ،دوخت نخ های تزئینی با توجه به نوع پارمه ) دمسه -

 عمامه و ... ( ، یابریشم ،

 8  
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ختیاری زنانهتزیین لباس ب

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت : 

  9  دوخت مروارید تزئینی روی لباس-

  9  طال و ... (  ،دوخت سکه روی لباس ) نقره -

  9  ساده ( ،و منجوق روی لباس ) شکسته دوخت ملیله -

 نگرش :

 صرفه جویی در مواد مصرفی -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی ) روپوش (-

 نکات ایمنی هنگام استفاده از سوزنرعایت -

 توجهات زیست محیطی :

 مرخه بازیافت جمع آوری مواد مصرفی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در -
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  برگه استاندارد تجهیزات -          

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

  دستگاه3 سردوز صنعتی ماشین دوخت 1

  دستگاه5 راسته دوز صنعتی ماشین دوخت 2

  عدد8 سانتی متر 60*150 میز کارآموز 3

 3از هر کدام  بخار،پرس،سرد اتو 4

 دستگاه

 

  دستگاه1 کیلویی 6پودر خشک  کپسول آتش نشانی 5

  عدد1 سانتی متر 100*200 تخته وایت برد 6

  دستگاه7 همه کاره خانگی ماشین دوخت 7

  دستگاهP4 1 رایانه  8

  عدد1 گردان با پشتی مناسب صندلی مخصوص رایانه 9

  عدد15 غییرمتحرک باارتفاع قابل ت صندلی کارآموز 10

  عدد1 مرمی صندلی مربی 11

  عدد1 موبی میز مربی 12

  عدد2 خانه ای6قفسه  کمد کارآموز 13

  عدد1 تمام قد آینه 14

  عدد 3ازهرکدام )بالشتک اتو، انت،آب پاش و....( ملزومات اتو 15

  عدد 8ازهرکدام )نواردوزی،قیطان دوزی و ...( پایه های مخصوص ماشین دوخت 16

  جعبه1 سری کامل تجهیزات استاندارد جعبه کمکهای اولیه 17

  عدد 2 مستطیل ( ،متناسب با کارگاه)گرد  رگال 18

 سایزهای با )اندازه های استاندارد زنانهمانکن  19

38،40،42،44،46) 

  عدد1ازهرکدام 

  دستگاه1 استاندارد سیستم تهویه 20

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  15ظرفیت  تجهیزات براي یک كارگاه به -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

  مثقال 50از هر کدام  شکسته و ساده ملیله 1

  مثقال 50از هر کدام  ساده در اندازه های مختلف  منجوق 2

  ریسه 15 تزئینی  سکه 3

  بند 1از هر کدام  در شماره های مختلف ریدمروا 4

  دوک 5از هر کدام  (در رنگ های مختلفدوز )راسته  نخ ماشین دوخت 5

  بسته 1از هر کدام  شارپ، جادویی )در شماره های مختلف( سوزن دوخت دستی 6

  متر 10از هر کدام  و .... مخمل ، تور ،حریر  ،گیپور  پارمه 7

  برگ 10از هر کدام  و ...گراف پوستی  کاغذ 8

  عدد HB 15 مداد 9

  عدد 15از هر کدام  عالمت گذاری و ... ،صابون  ،مل  وسایل عالمت گذاری 10

  عدد 15 کومک پاک کن 11

 دوقلو ،"همه کاره خانگی،راسته دوز،سردوز  سوزن ماشین دوخت 12

 "استرچ، سرسوخته 

  بسته 1از هر کدام 

  دوک 12از هر کدام  دوز صنعتی )در رنگ های مختلف (سر نخ ماشین دوخت 13

  قرقره 1از هر کدام  عمامه و ...  ، یابریشم ،گالبتون  نخ تزئینی  14

  ،دوختنی و مسبی ( ، مویی  ،حریر ) بافت دار الیی مسب 15

 معمولی ( ،بی باف )زانفیکس 

  متر 2از هر کدام 

  عدد 15دام از هر ک لوله ای ،نواری  ،مایع  مسب 16

  عدد 2از هر کدام  در رنگ های مختلف ما یک وایت برد 17

  قوطی 5 مخصوص ماشین دوخت روغن 18

  عدد 15از هر کدام  (سوراخ4،سوراخ  2 ،پایه دارهای مختلف )و فرم در اندازه ها دکمه 19

  عدد 15 کومک تراش 20

  عدد 1 وایت برد تخته پاک کن 21

  بسته 1از هر کدام  ند و تیز برای پارمه و معمولی مخصوص کاغذبل سوزن ته گرد 22

  برگ 5از هر کدام  در رنگ های مختلف کاربن 23

  قرقره 7از هر کدام  همه کاره خانگی ) در رنگ های مختلف ( نخ ماشین دوخت 24

  عدد 1 یکبار مصرف دستکش 25

  دست 1 نخی روپوش 26

 محاسبه شود . نفر 15ه به ظرفیت یک كارگا برايمواد  -توجه : 
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

اي پارچا پالستيكي يا متر 1 عدد15    

درهرمهاي مختلف پارچا كاغذو قيچي  عدد1ازهركدام    

عدد10ازهركدام هلفي و شيشا اي خط ك  2   

وچكك بشكاف  عدد15    

عدد15ازهركدام دندانا داروبدون دندانا رولت 3   

عدد15ازهركدام ساده ومنحني وونيا 4   

عدد15 هلفي نخ چين 5   

عدد15 پرشده ازخاک اره جاسوزني 6   

عدد3 مخصوص ماشين دوخت پنس 7   

عدد5ازهركدام كوچك و بفرگ پيچ ووشتي ماشين دوخت 8   

ددع15 مخصوص ماشين دوخت برس 9   

عدد  15 هلفي يا پالستيكي  انگشتانا 10   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود . 15براي یک كارگاه به ظرفیت ابزار  -

 

  

 

 


