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فرآيند اصالح و بازنگري :

كلیه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي
كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است .

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران  ،خیابان آزادي  ،خیابان خوش شمالي  ،نبش خیابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور  ،پالک
97
دورنگار

66944117

تلفن 66944120 - 66569907

آدرس الكترونیكي Daftar_tarh@irantvto.ir :

1

تهیه كنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرک تحصیلي

1

فریده رئيسی ماكيانی

ليسانس

2

سهيال خاكزاد

فوق ليسانس

 شایستگي 

شغل و

رشته تحصیلي

سمت

سابقه كار مرتبط

تلفن ثابت :

آموزش ابتدایی

كارشناسی

دانش آموزان

آدرس  ،تلفن و ایمیل

 35سال

تلفن همراه 09127713585 :
ایميل :

استثنایی

آدرس :
تلفن ثابت :

3

فخرالسادت
ميرابراهيمی

روان شناسی
تربيتی

كارشناسی

 20سال

ایميل :
آدرس :
تلفن ثابت :

مشاوره
فوق ليسانس

تلفن همراه :

كودكان

هنرآموز

20سال

استانی

تلفن همراه 0912384289 :
ایميل :
آدرس :
تلفن ثابت :

4

الدن كرم بسی

ليسانس

5

معصومه فاطمی

ليسانس

طراحی
دوخت

هنرآموز

 18سال

هنرآموز

 22سال

تلفن همراه 09124711578 :
ایميل :
آدرس :
تلفن ثابت 88827965 :

طراحی و
دوخت

تلفن همراه :
ایميل :
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :

6

ایميل :
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :

7

ایميل :
آدرس :

2

تعاریف :
استاندارد شغل :
مشخصات شایستگي ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملكرد موثر در محیط كار را گویند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نیز
گفته مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي یادگیري براي رسیدن به شایستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام یک شغل :
به مجموعه اي از وظایف و توانمندي هاي خاص كه از یک شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بیانیه اي شامل مهم ترین عناصر یک شغ ل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شیغلي ،
مسئولیت ها  ،شرایط كاري و استاندارد عملكرد مورد نیاز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به یک استاندارد آموزشي .
ویژگي كارآموز ورودي :
حداقل شایستگي ها و توانایي هایي كه از یک كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري یا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود یا با ماكت صورت مي گییرد
و ضرورت دارد كه در آن مشاغل خاص محیط واقعي براي مدتي تعریف شده تجربه شود(.مانند آموزش یک شایسیتگي كیه فیرد در
محل آموزش به صورت تئوریک با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در یک مكان واقعي آموزش عملي ببیند و شیامل
بسیاري از مشاغل نمي گردد).
ارزشیابي :
فرآیند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه یک شایستگي بدست آمده است یا خیر  ،كه شامل سه بخش عملي  ،كتبي عملي و
اخالق حرفهاي خواهد بود .
صالحیت حرفه اي مربیان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شایستگي :
توانایي انجام كار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسیدن به یک شایستگي یا توانایي  .كه میي توانید شیامل
علوم پایه (ریاضي  ،فیزیک  ،شیمي  ،زیست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن به یک توانمندي یا شایستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شایستگي در یک كار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي غیر فني و اخالق حرفیه اي میي
باشد .
ایمني :
مواردي است كه عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط كار مي شود .
توجهات زیست محیطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل باید رعایت و عمل شود كه كمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شایستگي:
دوخت ساک ساده ( خاص افراد با نیازهاي ویژه )

شرح استاندارد آموزش شایستگي:
دوخت ساک ساده یكی از شایستگیهای مربوط به صنایع پوشاک است كه كارهایی از قبيل آماده كردن وسایل دوخت
ساک  ،دوخت ساک با بند سرخود  ،دوخت ساک با بند جدا و جيب دار  ،دوخت ساک ليفه دار و دوخت كوله پشتی را در
بر می گيرد و در ضمن این شایستگی با مشاغلی از قبيل سریدوز و تكميل كار دوخت ساک در ارتباط است.
ویژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :سوم راهنمایي تحصیلي پیش حرفه اي
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :بینایي حداقل یک چشم ؛ قوام و دامنه حركتي مناسب در اندامهاي فوقاني ؛ حفظ
تعادل در نشستن و سر و گردن ؛ مهارتهاي حركتي ظریف و مهارتهاي ادراک بینایي
مهارت هاي پیش نیاز  :خیاطي مقدماتي (خاص افراد با نیازهاي ویژه)
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

120 :

ی زمان آموزش نظري

30 :

ساعت

ی زمان آموزش عملي

90 :

ساعت

ی زمان كارورزي

- :

ساعت

-

ساعت

ی زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 كتبي  %25 :درصد عملي  %65 :درصد اخالق حرفه اي  %10 :درصدصالحیت هاي حرفه اي مربیان :
لیسانس طراحي و دوخت یا حداقل فوق دیپلم طراحي و دوخت با  3سال تجربه كاري مرتبطلیسانس علوم تربیتي یا روان شناسي به شرط دارا بودن گواهي نامه مهارتي نازکدوز زنانه درجه  2ییا نیازکدوزمردانه درجه  2و دارا بودن حداقل  3سال تجربه كاري مرتبط
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٭ تعریف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
دوخت ساک ساده اصطالحا به فرآیندي اطالق مي شود كه به منظور اتصال قطعات برش خورده ساکهیاي بنیددار
سرخود  ،جدا  ،كوله پشتي و دوخت آنها با ماشین دوخت چند كاره خانگي انجام ميشود.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Simple bags sewing

٭ مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :
-خیاطي مقدماتي ( خاص افراد با نیازهاي ویژه)

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

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................



طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شایستگی
 شایستگی ها  /كارهاعناوین

ردیف

1

آماده كردن وسایل دوخت ساک

2

دوخت ساک با بند سرخود

3

دوخت ساک با بند جدا و جيب دار

4

دوخت ساک ليفه دار

5

دوخت كوله پشتی

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
آماده كردن وسایل دوخت ساک

نظری

عملی

جمع

5

13

18

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 -انواع پارچه مخصوص

دانش :
 -نوع و تعداد قطعات برش خورده متناسب با نوع ساک

30دقيقه

 -ویژگیهای انواع پارچه متناسب با نوع ساک

30دقيقه

 -ویژگی آستری متناسب با نوع ساک و پارچه آن

30دقيقه

 -انواع الیی پارچهای یا كاغذی متناسب با نوع كار

30دقيقه

دوخت ساک
 انواع قطعات برش خورده پارچه آستری انواع الیی پارچهای یاكاغذی

 انواع سوزن ماشين دوخت چند كاره خانگی (بين شماره  11الی)14متناسب با نوع پارچه
 انواع نخ قرقره ماشين دوخت چند كاره خانگی (پلی استر ،پنبهای،30دقيقه
جين و  )...متناسب با نوع رنگ و جنس ساک

-انواع سوزن ماشين دوخت

30دقيقه

چند كاره خانگی(بين شماره
 11الی )14
 سوزن دوخت دستی -انگشتانه

 روش آماده سازی ماشين دوخت چند كاره خانگی با توجه بهجنس پارچه( نصب سوزن مناسب ،نخ كردن زیر و رو ،تنظيم كشش 30دقيقه
نخ ،تنظيم درجه دوخت و )...
 ویژگی ملزومات خياطی( سوزن ته گرد ،نخ چیين ،بشیكاف و )...30دقيقه
متناسب با نوع ساک
 انواع قيطان یا نخهای تابيده در ضخامتهای مختلف متناسب بیا30دقيقه
نوع ساک
 -روش آماده سازی اتو بخار و ميز اتو

 جاسوزنی انواع نخ قرقره(پلی استر،پنبهای ،جين و )...
 سوزن ته گرد بلند نخ چين بشكاف -انواع قيطان

30دقيقه

 -قيچی معمولی

مهارت :

 -اتو بخار

 -انتخاب قطعات برش خورده متناسب با نوع ساک

2

 -پارچه محافظ اتو

 -انتخاب پارچه متناسب با نوع ساک

1

 -ميز اتو

 -انتخاب آستر متناسب با نوع ساک و پارچه آن

1

 -انتخاب الیی پارچهایی یا كاغذی متناسب با نوع كار

2

 انتخاب سوزن ماشين دوخت چند كاره خانگی (بين شماره  11الی)14متناسب با نوع پارچه

1

 انتخاب نخ قرقره ماشين دوخت چند كاره خانگی (پلی استر،پنبهای ،جين و  )...متناسب با نوع رنگ و جنس ساک

1
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

آماده كردن وسایل دوخت ساک
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 آماده سازی ماشين دوخت چند كاره خانگی با توجه به جنسپارچه( نصب سوزن مناسب ،نخ كردن زیر و رو ،تنظيم كشش نخ،
تنظيم درجه درجه دوخت و )...
 انتخاب ملزومات خياطی( سوزن ته گرد ،نخ چين ،بشكاف و )...متناسب با نوع ساک
 انتخاب قيطان یا نخهای تابيده در ضخامتهای مختلف متناسببا نوع ساک
 آماده سازی اتو بخار و ميز اتونگرش :
 دقت در هنگام كار صرفه جویی در مواد مصرفی و برقایمني و بهداشت :
 استفاده از وسایل حفاظت ( ماسک و روپوش)كنترل خشک بودن سطح زمين از هر گونه روغن پرهيز از بریدن نخ توسط انگشتان رعایت نكات ایمنی هنگام كار با وسایل تيز و برنده رعایت بهداشت فردی و عمومی رعایت اصول ارگونومی كار جمع آوری ابزار و وسایل و قرار دادن آنها در محل مناسبتوجهات زیست محیطي :
 -جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت
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2

1
1
1

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
دوخت ساک با بند سرخود

نظری

عملی

جمع

5

16

21

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 -انواع پارچه مخصوص

دانش :

دوخت ساک

30دقيقه

 روش وصل كردن درز قطعات برش خورده رویه به وسيله سوزنته گرد و با توجه به نقاط موازنه
1
 روش وصل كردن درز قطعات برش خورده آستری به وسيلهسوزن ته گرد و با توجه به نقاط موازنه
 روش چرخكاری قسمتهای وصل شده با استفاده از ماشين 30دقيقهدوخت چند كاره خانگی
 روش وصل كردن رویه به آستر ،با توجه به نقاط موازنه و با 30دقيقهاستفاده از سوزن ته گرد

 انواع قطعات برش خورده پارچه آستری انواع الیی پارچهای یاكاغذی
انواع سوزن ماشين دوختچند كاره خانگی(بين شماره
 11الی )14
 -سوزن دوخت دستی

30دقيقه

 روش دوختن درزهای وصل شده (به جز قسمت مشخص شده)رویه و آستر با استفاده از ماشين دوخت چند كاره خانگی
30دقيقه
 -روش پشت و رو كردن ساک از قسمت دوخته نشده

 انگشتانه جاسوزنی -انواع نخ قرقره(پلی استر،

30دقيقه

 روش دوختن قسمت دوخته نشده با استفاده از ماشين دوخت چندكاره خانگی
 روش اتو كاری درزهای دوخته شده قبل و بعد از پشت و رو 30دقيقهكردن

پنبهای ،جين و )...
 سوزن ته گرد بلند نخ چين بشكاف -انواع قيطان

30دقيقه

 -روش تزیين ساک قبل ،در حين كار و بعد از دوخت نهایی

 -قيچی معمولی

مهارت :
 وصل كردن درز قطعات برش خورده رویه به وسیيله سیوزن تیهگرد و با توجه به نقاط موازنه
 وصل كردن درز قطعات برش خورده آستری به وسيله سوزن تهگرد و با توجه به نقاط موازنه
 چرخكاری قسمتهای وصل شده با استفاده از ماشين دوخت چندكاره خانگی
 وصل كردن رویه به آستر ،با توجه به نقاط موازنه و با اسیتفاده ازسوزن ته گرد
 دوختن درزهای وصل شده (به جز قسمت مشخص شده) رویه وآستر با استفاده از ماشين دوخت چند كاره خانگی
9

 اتو بخار2

 پارچه محافظ اتو -ميز اتو

2
2
2
2

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوخت ساک با بند سرخود
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 -پشت و رو كردن ساک از قسمت دوخته نشده

1

 دوختن قسمت دوخته نشده با استفاده از ماشين دوخت چند كیارهخانگی
 -اتو كاری درزهای دوخته شده قبل و بعد از پشت و رو كردن

1

 -تزیين ساک قبل ،در حين كار و بعد از دوخت نهایی

2

 كنترل نهایی صحت كار (وصل صحيح روییه و آسیتری ،دوخیتمنظم و تميز ،دقت در اتو كاری ،تزئين مناسب و تميز ساک و ) ...

1

1

نگرش :
 دقت در هنگام كار صرفه جویی در مواد مصرفی و برقایمني و بهداشت :
 استفاده از وسایل حفاظت (ماسک و روپوش)كنترل خشک بودن سطح زمين از هر گونه روغن پرهيز از بریدن نخ توسط انگشتانرعایت نكات ایمنی هنگام كار با وسایل برقی ( سالم بودن ماشين و دستگاه های برقی  ،سیيم ودوشاخه  ،خاموش كردن ماشين ضمن تعویض سوزن و كار با ماكو و ماسوره )
 رعایت نكات ایمنی هنگام كار با وسایل تيز و برنده رعایت بهداشت فردی و عمومی رعایت اصول ارگونومی كارتوجهات زیست محیطي :
 -جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت

10

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوخت ساک با بند جدا و جیب دار
نظری

عملی

جمع

9

26

35

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 -انواع پارچه مخصوص

دانش :
 روش دو بار تا زدن لبه باالی قطعه برش خورده جيب ،با توجهبه خطوط عالمت گذاری شده
30دقيقه
 روش ثابت كردن بخش تازده جيب با سوزن ته گرد30دقيقه

 -روش چرخكاری بخش تا زده جيب

30دقيقه

 روش وصل كردن جيب دوخته شده با توجه به نقاط موازنه درقسمت بدنه ساک و با استفاده از سوزن ته گرد
 روش دو بار تا زدن لبههای باالیی بدنه ساک با توجه به خطوط30دقيقه
عالمت گذاری شده
30دقيقه

 -روش چرخكاری لبههای باالیی بدنه ساک

دوخت ساک
 انواع قطعات برش خورده پارچه آستری انواع الیی پارچهای یاكاغذی
انواع سوزن ماشين دوخت
چند كاره خانگی(بين شماره
 11الی )14
 -سوزن دوخت دستی

30دقيقه

 -انگشتانه

 روش دو ال كردن نوارهای برش خورده(دسته ساک) از طول و بااستفاده از سوزن ته گرد
 روش دوختن نوارهای سوزن زده شده با استفاده از ماشين دوخت30دقيقه
چند كاره خانگی
30دقيقه
 -روش پشت و رو كردن نوارهای دوخته شده

 -جاسوزنی

1

 -روش اتو كاری نوارهای دوخته شده و بدنه ساک

30دقيقه

 روش وصل كردن دو سر هر كدام از نوارها به لبههای پایين بدنهساک (با توجه به نقاط موازنه)
 روش وصل كردن بدنهها (روی كار) به یكدیگر و با استفاده از1
سوزن ته گرد
 روش دوختن نهایی درز بدنههای ساک با استفاده از ماشين30دقيقه
دوخت چند كاره خانگی
1

 -روش پشت و رو كردن ساک دوخته شده

30دقيقه

 -روش اتو كاری ساک دوخته شده

30دقيقه

11

 انواع نخ قرقره(پلی استر،پنبهای ،جين و )...
 سوزن ته گرد بلند نخ چين بشكاف انواع قيطان قيچی معمولی اتو بخار پارچه محافظ اتو -ميز اتو

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوخت ساک با بند جدا و جیب دار

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 دو بار تازدن لبه باالی قطعه برش خورده جيب ،با توجه به خطوطعالمت گذاری شده

1

 -ثابت كردن بخش تازده جيب با سوزن ته گرد

1

 -چرخكاری بخش تا زده جيب

2

 وصل كردن جيب دوخته شده با توجه به نقاط موازنه در قسمتبدنه ساک و با استفاده از سوزن ته گرد
 دو بار تا زدن لبههای باالیی بدنه ساک با توجه به خطوط عالمتگذاری شده
 -چرخكاری لبههای باالیی بدنه ساک

3

1
2

 دو ال كردن نوارهای برش خورده(دسته ساک) از طول و بااستفاده از سوزن ته گرد
 دوختن نوارهای سوزن زده شده با استفاده از ماشين دوخت چندكاره خانگی

2

2

 -پشت و رو كردن نوارهای دوخته شده

1

 -اتو كاری نوارهای دوخته شده و بدنه ساک

2

 وصل كردن دو سر هر كدام از نوارها به لبههای پایين بدنه ساک(با توجه به نقاط موازنه)
 وصل كردن بدنهها (روی كار) به یكدیگر و با استفاده از سوزن تهگرد

12

2

2

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

دوخت ساک با بند جدا و جیب دار

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 دوختن نهایی درز بدنههای ساک با استفاده از ماشين دوخت چندكاره خانگی

2

 -پشت و رو كردن ساک دوخته شده

1

 -اتو كاری ساک دوخته شده

1

 كنترل نهایی صحت كار (جاگذاری صحيح جيب ساک ،وصلصحيح دسته ساک ،دوخت منظم و تميز ،دقت در اتو كاری و ) ...

1

نگرش :

 دقت در هنگام كار صرفه جویی در مواد مصرفی و برقایمني و بهداشت :

 استفاده از وسایل حفاظت ( ماسک و روپوش)كنترل خشک بودن سطح زمين از هر گونه روغن پرهيز از بریدن نخ توسط انگشتان رعایت نكات ایمنی هنگام كار با وسایل برقی(سالم بودن ماشين ودستگاههای برقی،سيم ودوشاخه ،خاموش كردن ماشين ضمن تعویض سوزن و كار با ماكو و ماسوره)
 رعایت نكات ایمنی هنگام كار با وسایل تيز و برنده رعایت بهداشت فردی و عمومی رعایت اصول ارگونومی كارتوجهات زیست محیطي :

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

13

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوخت ساک لیفه دار

نظری

عملی

جمع

5

16

21

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 -انواع پارچه مخصوص

دانش :
 روش دو بار تا زدن لبههای قطعات برش خورده با توجه بهخطوط عالمت گذاری شده

دوخت ساک
 -انواع قطعات برش خورده

30دقيقه

 -پارچه آستری

 -روش ثابت كردن بخش تازده با سوزن ته گرد

 -انواع الیی پارچهای یا

30دقيقه

كاغذی

 -روش چرخكاری موازی لبههای تا شده (ساخت ليفه) با استفاده

انواع سوزن ماشين دوخت

1

از ماشين دوخت چند كاره خانگی

چند كاره خانگی(بين شماره
 11الی )14

30دقيقه

 -روش اتو كاری لبه های دوخته شده

 -سوزن دوخت دستی

 -روش قرار دادن تكههای دوخته شده(روی كار) بر روی هم و 30دقيقه

 -انگشتانه

ثابت كردن آن با سوزن ته گرد ثابت

 -جاسوزنی

 -روش چرخ كاری دور كار (به جز قسمت ليفه)

30دقيقه

 -روش اتو كاری ساک دوخته شده

30دقيقه

 انواع نخ قرقره(پلی استر،پنبهای ،جين و )...
 -سوزن ته گرد بلند

 -روش عبور دادن دو عدد نوار قيطان از ليفهها ،با استفاده از 30دقيقه

 نخ چين -بشكاف

سنجاق قفلی

 -انواع قيطان

 -روش گره زدن سر نوارهای قيطان با استفاده از مهره یا بدون 30دقيقه

 -قيچی معمولی

آن

 اتو بخار -پارچه محافظ اتو

مهارت:
 دو بار تا زدن لبههای قطعات برش خورده با توجه به خطوطعالمت گذاری شده
 -ثابت كردن بخش تازده با سوزن ته گرد

 ميز اتو1
2

 چرخكاری موازی لبههای تا شده (ساخت ليفه) با استفاده ازماشين دوخت چند كاره خانگی
14

2

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوخت ساک لیفه دار

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
 -اتوكاری لبه های دوخته شده

2

 قرار دادن تكههای دوخته شده(روی كار) بر روی هم و ثابتكردن آن با سوزن ته گرد ثابت

2

 -چرخ كاری دور كار (به جز قسمت ليفه)

2

 -اتو كاری ساک دوخته شده

1

 -عبور دادن دو عدد نوار قيطان از ليفهها ،با استفاده از سنجاق قفلی

1

 -گره زدن سر نوارهای قيطان با استفاده از مهره یا بدون آن

2

 كنترل نهایی صحت كار (دوخت صحيح ليفه ،دوخت منظم وتميز ،رد كردن صحيح نوار قيطان ،دقت در اتو كاری و ) ...

1

نگرش :
 دقت در هنگام كار صرفه جویی در مواد مصرفی و برقایمني و بهداشت :
 استفاده از وسایل حفاظت (ماسک و روپوش)كنترل خشک بودن سطح زمين از هر گونه روغن پرهيز از بریدن نخ توسط انگشتان رعایت نكات ایمنی هنگام كار با وسایل برقی(سالم بودن ماشين ودستگاههای برقی،سيم ودوشاخه ،خاموش كردن ماشين ضمن تعویض سوزن و كار با ماكو و ماسوره)
 -رعایت نكات ایمنی هنگام كار با وسایل تيز و برنده

15

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوخت ساک لیفه دار

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمني و بهداشت :
 رعایت بهداشت فردی و عمومی رعایت اصول ارگونومی كارتوجهات زیست محیطي :
 -جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت

16

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوخت كوله پشتي
نظری

عملی

جمع

6

19

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 -انواع پارچه مخصوص

دانش :
 -روش گذاشتن و ثابت كردن(به وسيله سوزن ته گرد) الیی 30دقيقه

برش خورده از سمت براق بر روی قطعه برش خرده ساک

دوخت ساک
 انواع قطعات برش خورده -پارچه آستری

30دقيقه

 -روش چسباندن الیی به پارچه با استفاده از اتو

 -روش دو بار تا زدن لبههای برش خورده با توجه به خطوط 30دقيقه

 انواع الیی پارچهای یاكاغذی
انواع سوزن ماشين دوخت چند

عالمت گذاری شده

كاره خانگی(بين شماره  11الی

 -روش دوختن ليفه با استفاده از ماشين دوخت چند كاره 30دقيقه

)14

خانگی

 سوزن دوخت دستی -انگشتانه

 -روش اتو كاری لبه های دوخته شده

30دقيقه

 -روش دوال كردن تكهی دوخته شده از روی پارچه

30دقيقه

 جاسوزنی انواع نخ قرقره(پلی استر،پنبهای ،جين و )...

 -روش ثابت كردن تكه پارچه دوال شده به وسيله سوزن ته 30دقيقه

 -سوزن ته گرد بلند

گرد

 نخ چين -بشكاف

 -روش دوختن درزهای كوله پشتی به جز قسمت ليفه

30دقيقه

 -روش پشت و رو كردن كوله پشتی دوخته شده

30دقيقه

 -قيچی معمولی

 -روش اتو كاری كوله پشتی دوخته شده

30دقيقه

 -اتو بخار

 -روش عبور دادن دو عدد نوار قيطان از ليفهها ،با استفاده از 30دقيقه

سنجاق قفلی
 -روش قرار دادن و چرخكاری دو سر نوار قيطان در 30دقيقه

شكافهای دوخته نشده

17

 -انواع قيطان

 پارچه محافظ اتو -ميز اتو

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوخت كوله پشتي
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 گذاشتن و ثابت كردن(به وسيله سوزن ته گرد) الیی برش خوردهاز سمت براق بر روی قطعه برش خرده ساک
 -چسباندن الیی به پارچه با استفاده از اتو

3
2

 دو بار تا زدن لبههای برش خورده با توجه به خطوط عالمتگذاری شده

1

 -دوختن ليفه با استفاده از ماشين دوخت چند كاره خانگی

2

 -اتو كاری لبه های دوخته شده

1

 -دوال كردن تكهی دوخته شده از روی پارچه

1

 -ثابت كردن تكه پارچه دوال شده به وسيله سوزن ته گرد

2

 -دوختن درزهای كوله پشتی به جز قسمت ليفه

2

 -پشت و رو كردن كوله پشتی دوخته شده

1

 -اتو كاری كوله پشتی دوخته شده

1

 عبور دادن دو عدد نوار قيطان از ليفهها ،با استفاده از سنجاققفلی
 قرار دادن و چرخكاری دو سر نوار قيطان در شكافهای دوختهنشده
 كنترل نهایی صحت كار (دوخت صحيح ليفه ،دوخت منظم وتميز ،رد كردن صحيح نوار قيطان ،دقت در اتو كاری و ) ...

18

1

1

1

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوخت كوله پشتي
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 دقت در هنگام كار صرفه جویی در مواد مصرفی و برقایمني و بهداشت :
 استفاده از وسایل حفاظت (ماسک و روپوش)كنترل خشک بودن سطح زمين از هر گونه روغن پرهيز از بریدن نخ توسط انگشتان رعایت نكات ایمنی هنگام كار با وسایل برقی(سالم بودن ماشين ودستگاههای برقی،سيم ودوشاخه ،خاموش كردن ماشين ضمن تعویض سوزن و كار با ماكو و ماسوره)
 رعایت نكات ایمنی هنگام كار با وسایل تيز و برنده رعایت بهداشت فردی و عمومی رعایت اصول ارگونومی كارتوجهات زیست محیطي :
 -جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت
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 برگه استاندارد تجهيزاتردیف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

ماشين دوخت چندكاره خانگی

ساده ،نيمه یا تمام اتوماتيک

 11عدد

2

ميز ماشين دوخت

متناسب با نوع ماشين دوخت

11عدد

3

رایانه

P4

 1دستگاه

4

ميز

مخصوص رایانه

 1عدد

5

اتو

ساده

 1دستگاه

6

اتو

بخار

 2دستگاه

7

ميز اتو كوچک

متحرک با ژانت

 2عدد

8

ميز اتو بزرگ

ثابت

1عدد

9

بالشتک اتو

در فرمهای مختلف (استوانهای ،گرد وبيضی)

از هر كدام  1عدد

10

كمد مخصوص دانش آموزان

 6درب

 1عدد

11

تخته وایت برد

 100×70سانتی متر

 1عدد

12

ميز مخصوص هنرآموز

چوبی یا فلزی

 1عدد

13

صندلی مخصوص هنرآموز

پشتی بلند و دسته دار

 1عدد

14

صندلی دانش آموز

پشتی كوتاه و بدون دسته

 11عدد

15

ميز برش

 150×300سانتی متر

 1عدد

16

پایه ماشين دوخت چند كاره خانگی

معمولی(استاندارد) -تكه دوزی

از هر كدام  11عدد

17

كپسول آتش نشانی

پودر خشک  6كيلویی

 1دستگاه

18

جعبه كمک های اوليه

سری كامل تجهيزات

 1جعبه

19

سيستم تهویه

مطبوع

 1دستگاه

20

سوزن نخ كن

اتوماتيک

 1دستگاه

توجه :
-

تجهیزات براي یک كارگاه به ظرفیت  11نفر در نظر گرفته شود.
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توضیحات

 برگه استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

قرقره

پلی استر ،پنبهای ،جين و ...

از هر كدام  1بسته

2

دوک

در  5رنگ

از هر كدام  1عدد

3

سوزن دوخت دستی

معمولی

 1بسته

4

نخ دوخت دستی

نخ كوک ،عمامه ،گلدوزی ،كاموا و ...

از هر كدام  1بسته

5

پارچه

چلوار ،پنبهای  ،متقال و نمدی

از هر كدام  1متر

6

قطعات برش خورده

شماره گذاری شده

از هر مدل  11سری

7

قيطان

در رنگ و جنسهای مختلف

از هر كدام 1حلقه

8

پارچه آستری

مخصوص كيف

 5متر

9

الیی

پارچهای یا كاغذی

 2متر

10

سوزن ماشين دوخت چند كاره خانگی

از شمارههای(  11الی  ،)14سرگرد و سر تخت

از هر كدام  1بسته

11

سوزن ته گرد

بلند و باریک

 3بسته

12

روغن

مخصوص ماشين دوخت

یک ليتر

13

تخته پاک كن

وایت برد

 2عدد

14

ماژیک وایت برد

قرمز،آبی،سبز

از هر كدام  2عدد

15

پارچه مخصوص اتو كشی

بدون پرز دهی ،رنگ روشن و نسوز

 3قطعه

16

روكش ميز اتو

نسوز

 3عدد

17

ماسک

یكبار مصرف

 1بسته

18

روپوش

نخی

 11دست

19

دستكش

یكبار مصرف

 1بسته

توجه :
-

مواد براي یک كارگاه به ظرفیت  11نفر در نظر گرفته شود.
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توضیحات

 برگه استاندارد ابزارردیف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

خط كش

در اندازه  50یا  30سانتی متر

2عدد

2

قيچی

معمولی

 5عدد

3

قيچی

دالبر

 1عدد

4

بشكاف

معمولی

11عدد

5

جا سنجاقی

اسفنجی دارای محفظه

11عدد

6

انگشتانه

معمولی

11عدد

7

روغن دان

فلزی

1عدد

8

نخ چين

معمولی

 11عدد

9

متر خياطی

معمولی سر فلزی

 3عدد

10

سوزن نخ كن

دستی

 5عدد

توجه :
-

ابزار براي یک كارگاه به ظرفیت  11نفر در نظر گرفته شود.
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توضیحات

 منابع و نرم افزار های آموزشی ( اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد )ردیف

1

مولف

عنوان منبع یا نرم افزار

نازک دوزی زنانه (درجیه  )2فاطمه صنعتی

مترجم

سال نشر

محل نشر

ناشر یا توليد كننده

---

1390

تهران

چیییییاش و نشیییییر

جلد اول
2

آموزش خياطی مقدماتی 1

3

آموزش خياطی مقدماتی 2

كتاب های درسی
الدن كییرم بسییی و

1393

---

تهران

سازمان آموزش و
پرورش استثنایی

همكاران
فریییییده رئيسییییی

1393

---

تهران

سازمان آموزش و
پرورش استثنایی

ماكيانی و همكاران

 سایر منابع و محتواهای آموزشی ( پيشنهادی گروه تدوین استاندارد ) عالوه بر منابع اصلیردیف

نام كتاب یا جزوه

سال نشر

مولف  /مولفين

1

خيیییاطی (دوخیییت سیییرویس

1392

فخرالسادات ميرابراهيمی

مترجم/

محل نشر

ناشر

مترجمين

--

تهران

و همكاران

آشپزخانه )
2

خياطی (دوخت سرویس حوله )

1392

3

خياطی (دوخت پرده و ملحفه)

1392

الدن كرم بسی و

استثنایی
---

تهران

همكاران
فخرالسادات ميرابراهيمی
و همكاران
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سازمان آموزش و پرورش
سازمان آموزش و پرورش
استثنایی

---

تهران

سازمان آموزش و پرورش
استثنایی

توضيحات

فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد
عنوان

ردیف
1

سایت آموزش گام به گام خياطی http://www.Kook.ir

2

سایت آسان هنر

3

سایت آموزش دوخت و الگو ساده

فهرست معرفی نرم افزارهای سودمند و مرتبط
( عالوه بر نرم افزارهای اصلی )
ردیف

عنوان نرم افزار

1

كاربری ماشين دوخت

2

دوخت های اوليه با ماشين دوخت

3

اتوكاری ساده

تهيه كننده

آدرس

سازمان آموزش و

خيابان انقالب برادران مظفر شمالی

پرورش استثنایی

سازمان آموزش و پرورش استثنایی

سازمان آموزش و
پرورش استثنایی
سازمان آموزش و
پرورش استثنایی

خيابان انقالب برادران مظفر شمالی
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
خيابان انقالب برادران مظفر شمالی
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
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توضيحات

