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تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك تحصيلي

7

بدرالسادات موسوي

ليسانس

2

9

فخرالسادات مير
ابراهيمي

فريده رئيسي ماكياني

ليسانس

ليسانس

 شايستگي 

رشته تحصيلي

شغل و سمت

طراحي و

كارشناس

دوخت

كاردانش

علوم تربيتي

هنرآموز

(استثنايي)

آموزش ابتدايي

كارشناس
حرفهآموزي

سابقه كار مرتبط

آدرس  ،تلفن و ايميل

29

تلفن ثابت 52254935:
تلفن همراه 61309225340 :
ايميل :
آدرس :

97

تلفن ثابت :
تلفن همراه 61925534635 :
ايميل :
آدرس :

21

تلفن ثابت 52255990:
تلفن همراه 61927793454 :
ايميل :
آدرس :

5

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

4

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

1

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

1

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

2

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيي كيار را يوينيد در بعضيي از ميوارد اسيتاندارد حرفيه اي نييه يفتيه
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادييري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
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 :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي  ،مسئوليت هيا ،
شراي كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ميي يييرد و يرورت
دارد كه در آن مشاغل خاص محي واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محيل آميوزش بيه صيورت
تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و رورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي يردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شيامل سيه بخيش عمليي  ،كتبيي عمليي و اخيالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه اي مربيان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام كار در محي ها و شراي يونايون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي  .كيه ميي توانيد شيامل عليوم (اييه (
ريا ي  ،فيهيك  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محي كار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محي زيست وارد يردد.
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نام استاندارد آموزش شغل :
نازك دوز ساده مردانه يروه الف ( ويژه دانشآموزان با نيازهاي ويژه )

شرح استاندارد آموزش شغل:
نازكدوزي مردانه يكي از مشاغل در حوزه صنايع (وشاك است و شايستگيهايي از قبيل راه اندازي و نگهداري ماشين هاي دوخت ،برش
(يراهن مردانه ،برش شلوار مردانه ،دوخت اوليه لباس ،دوخت (يراهن مردانه ،دوخت شلوارمردانه را در بر ميييرد.در من اين شغل با
مشاغلي از قبيل شلوار دوز( ،يراهن دوز ،خياط مردانه راسته دوز ،چرخكار ،وردست ،توليد كننده و فروشنده ملهومات خياطي ،خرازي فروش،
بنكدار و بنگاه هاي توليد لباس در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :سوم راهنمايي تحصيلي (يش حرفه اي ويا دور ه هاي معادل (سوم مهارتهاي حرفه اي ي سوم راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني :مطابق با الهامات ورودي به رشتهي دوخت (وشاك خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه حداقل توانايي
جسمي و ذهني شامل موارد زير ميباشد:
*حداقل يك چشم سالم و نداشتن كوررنگي *داشتن حافظه و ادراك بينايي *حس المسه سالم
*قوام عضالني و دامنه حركتي مفاصل در حد طبيعي *كنترل سر و يردن و تعادل در نوشتن
*توانايي انجام مهارتهاي حركتي ظريف *سرعت عمل و تحمل كاري متناسب با رشته
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 9646 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 256 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 596 :ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي  24 :درصد عملي  04 :درصد اخالق حرفه اي  96 :درصدصالحيت هاي حرفه اي مربيان :
 ميزان تحصيالت : فوق ديپلم و باالتر در ر شته تحصيلي مرتب و يا فوق ديپلم و باالتر در رشته هاي تحصيلي مرتب با آموزش كودكيان اسيتثنايي ( عليومتربيتي  ،روان شناسي و  ) ...مشروط بر داشتن يواهينامه هاي معتبر استاندارد مهارت و آموزش مربوط به خياطي حداقل به مدت 266ساعت
از سازمان هاي متولي.
 -سابقه كار :حداقل  3سال

 ساير شراي :-

4

٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
 نازك دوز مردانه اصطالحاً به فردي اطالق مي شود كه قادر به دوخت انواع لباس مردانه مانند ( پيراهن ،شلوار و ) ...باشد.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

-Sewing man

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
 -راسته دوز

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :

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



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 

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

د  :نياز به استعالم از وزارت كار 

5

استاندارد آموزش شغل
 شايستگيهاعناوين

رديف

7

راه اندازي و نگهداري انواع ماشينهاي دوخت

2

برش (يراهن مردانه

9

برش شلوار مردانه

5

دوخت اوليه لباس

4

دوخت (يراهن مردانه

1

دوخت شلوار مردانه

1
8
1
76
77
72
79
75
74

6

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

راه اندازي و نگهداري انواع ماشينهاي دوخت

نظري

عملي

جمع

32

54

997

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
 -سوزن ماشين دوخت

دانش :

(

 -انواع ماشين دوخت ( ساده ،همه كاره خانگي ،صنعتي)

0

سرسوخته ،سرتخت ،سيريرد كوتياه

 -انواع ماشين سردوز (سه ن خانگي ،چهار ن صنعتي)

0

اورلوك ،سريرد بلند راسته صنعتي)

 انواع سوزن مخصوص ماشين دوخت خانگي( ساده سرسوخته ،سه ييوش،ژور دوزي ،دوقلو )....

5

انواع سوزن ماشيين دوخيت صينعتي (سيريرد مخصيوص اورليوك ،سيريردمخصوص راسته دوز)
 انواع ن ماشين دوخيت (قرقيره و دوك ،مرسيريهه ،نيايلوني( ،ليي اسيتر،(نبهاي ،ابريشمي)
 انواع (ايه ماشين دوخت ( زيپدوزي ،ديمهدوزي ،جاديمه ،نواردوز( ،يي رللو )...

 انواع (ايه ماشين دوخيت ( دكميهدوزي ،جادكمييه دوزي( ،نبييه دوزي،
چين دوزي( ،س دوزي ،زيپ دوزي،

5

تفلون ،قيطان دوزي( ،يلي( ،يي رل

5

و )...
 -روغندان

5

 -برس تميه كردن

ء

 -نحوه جا انداختن دستگاه نواردوز

5

( -ي يوشتي ماشين دوخت

مهارت :

 -انواع ماشين دوخت خانگي و ساده

 راه اندازي و تنظيم ماشين دوخت ( (ركيردن ماسيوره  ،ني كيردن ماشييندوخت ،جا انداختن ماسوره  ،تنظيم كشش ن  ،تعويض (ايهها و )...

34

 -دوخت با ماشين سردوز

94

 -جا انداختن دستگاه نواردوز

4

 دوخت با انواع (ايه دوخت (دكمه ،زيپ( ،نبه دوزي( ،يي رلل ،چيين( ،يليي،(س دوزي ،لبهدوزي ،تكه دوزي ،تفلون ،قيطاندوزي و )...
 -روغن كاري قسمتهاي مختلف ماشين دوخت

 ماشين دوخت راسته ساده صنعتي ماشييين سردوزسييه نيي و چهييارن (اورلوك)
 -ماسوره ماشين دوخت

26
96

 ماشين دوخت خانگي -ماكو

نگرش :

 -ماسوره

 -عدم استفاده از ماشينهاي دوخت در اوج مصرف برق

 -انواع ن و دوك معمولي

ايمني و بهداشت:
 رعايت اصول و نكات ايمني هنگام كار با ماشين دوخت و عدم استفاده از سوزن خم شده ،اطمينيان از منابع:الگو و برش به روش متري مردانه
سالم بودن سيم و دو شاخه و خاموش كردن ماشين دوخت
مؤلف،وينفرد آلدري مترجم ،نيره
يونسي

توجهات زيست محيطي:
7

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

برش پيراهن مردانه

نظري

عملي

جمع

56

16

936

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 انواع الگو لباس مردانه((يراهن راحتي مردانه( ،يراهن ساده ،روبدشامبرسيادهمردانه يقه هفت)

 -الگوهاي آماده

4

 كاغذ برش -سنجاق

 -انواع كپي برداري از الگوي آماده بوسيله (ميهنور ،كاربن ،كاغذ يراف و)...

0

 ملهومات انتقال الگو( صابون،كاربن ن كوك ،سنجاق ته يرد ،مداد عالمتيذاري) ،سنجاقتهيرد)

5

 -قيچي مناسب

 -روش انتقال الگو روي (ارچه با (كاربن ،كوك شل ،چرت و).....

3

 -ميه برش

 -روش برش الگو روي عرضهاي مختلف (ارچه

0

 -روش برش (يراهن مردانه

7

-انواع (ارچههاي مخصوص (يراهن مردانه (تريال ،تترون ،كتان و)...

4

 -جاسنجاقي

 ميه نور وسايل اندازه ييري(متر ،خ كشو يونياي مدرج)
 دفترچه يادداشت -ي و صابون

مهارت :

 -كاربن مخصوص (ارچه

 -كپي برداري از الگوي آماده

96

 -مداد رنگي

 -نصب مناسب الگوي آماده روي (ارچه

96

 -رولت

 برش لباس مردانه((يراهن راحتيي مردانيه( ،ييراهن سياده ،روبدشامبرسيادهمردانه يقه هفت)

26

 -انتقال الگو روي (ارچه

26

منابع:

 -چيدمان الگو با توجه به (عرض ،طرح) (ارچه

36

الگو و برش به روش متري مردانه،

( -ارچه مناسب

نگرش :

مؤلف:وينفرد آلدري  ،مترجم :نيره

 -صرفه جويي در (ارچه و كاغذ

يونسي

 -نگهداري از وسايل كارياهي

ايمني و بهداشت:
 -رعايت نكات ايمني هنگام كار با قيچي و سوزن

توجهات زيست محيطي:
-

8

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

برش شلوار مردانه

نظري

عملي

جمع

56

14

934

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
-الگوهاي آماده

 -انواع الگوشلوارمردانه (آزاد( ،يژاما و)...

4

-انواع كپي برداري از الگوي آماده بوسيله (ميهنور ،كاربن ،كاغذ يراف و)...

0

-روش انتقال الگو روي (ارچه

5

 -ملهومات انتقال الگو( صابون ،مدادرنگي،سنجاقتهيرد)

3

-قيچي مناسب

-روش برش الگو روي عرضهاي مختلف (ارچه

0

-ميه برش

-روش برش شلوار مردانه

7

-ميه نور

)-انواع (ارچههاي مخصوص شلوارمردانه (تريال ،تترون ،كتان و)...

4

كاغذ برشسنجاق -جاسنجاقي

وسايل اندازه ييري(متر،خ كش و يونياي مدرج)

مهارت :

-دفترچه يادداشت

-كپي برداري از الگوي آماده

96

-ي و صابون

-نصب مناسب الگوي آماده روي (ارچه

96

-كاربن مخصوص (ارچه

-برش شلوار مردانه (شلوار آزاد ،شلوار (يژاما و)...

24

-مداد رنگي

-انتقال الگو روي (ارچه

26

-رولت

-چيدمان الگو روي عرضهاي مختلف (ارچه

36

(-ارچه مناسب

نگرش :

منابع:

 صرفه جويي در (ارچه و كاغذ -نگهداري از وسايل كارياهي

الگو و برش به روش متريمردانه ،مؤلف:وينفرد آلدري ،
مترجم؛ نيره يونسي

ايمني و بهداشت:
 -رعايت نكات ايمني هنگام كار با قيچي و سوزن

توجهات زيست محيطي:

9

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوخت اوليه لباس

نظري

عملي

جمع

58

756

788

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -انواع الياف طبيعي ((نبه ،كتان و ) ...

5

 -انواع الياف مصنوعي (نايلون ( ،لي استر و )...

5

 -انواع (ارچه ( طبيعي ،مصنوعي)

4

 -روشهاي شستشوي انواع (ارچه

7

 -انواع سوزن دستي (شارپ ،بيتوين ،سوزن جادويي و )...

2

انواع دوختهاي اوليه با دسيت( :كيوك بخييه بيا شيالل ،دنيدان موشيي،زيگهاگ( ،سدوزي مخفي و آشكار ،زنجيره دوزي)

92

 -انواع سوزنهاي ته يرد(بلند ساده ،مرواريدي و )...

2

انواع دوختهاي اوليه با چرخ( :راسته ،مغهي ،نوار اريب دوز ،بندينك دوزي،دكمه ،جادكمه ،تور دوزي،زيپ و )....

92

مهارت :
دوخت با دست (كوك بخيه با شالل  ،دندان موشي ،زيگيهاك( ،يس دوزيمخفي و آشكار ،زنجير دوزي)

40

دوخت با چرخ(راسته ،مغهي ،نوار دوزي ،بنيدينك دوزي ،دكميه ،جادكميه،توردوزي و زيپ)

46

-نصب قهن قفلي

3

 انتخاب ،مراقبت ،نگهداري و شستشوي صحيح انواع (ارچه ( (نبه  ،كتيان،ابريشم ،نايلوني( ،لي استر )

94

 -انتخاب (ارچه از نظر (رنگ ،طرح  ،جنس )

5

-انتخاب (ارچه مناسب براي (يراهن ،شلوار ،بلوز

5

نگرش :
 استفاده از (ارچه مرغوب و مقرون به صرفه -دقت و سرعت در حين كار

ايمني و بهداشت:
استفاده از انگشتانه هنگام دوختهاي دستي رعايت اصول و نكات ايمني هنگام كار با ماشين دوخت و عدم استفاده از سوزن خم شده ،اطمينان ازسالم بودن سيم و دو شاخه و خاموش كردن ماشين دوخت
 -رعايت نكات ايمني در استفاده از مواد شوينده

توجهات زيست محيطي:
-جمع آوري ا افي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه ي بازيافت

11

 قيچي مناسب (ارچه ن چين دستي صابون خياطي سنجاق ته يرد و جا سنجاقي ماشين سردوز( اورلوك) ن دوخت ن كوك سوزن دوخت (ايه هاي مخصوص ماشيندوخت خانگي و صنعتي
 انگشتانه (ارچه مناسب انواع زيپ انواع دكمه -انواع قهن

 نوار اريب كاربن مخصوص (ارچه الياف طبيعي ومصنوعي(متناسب با كاربرد آن)
 انواع نمونه (ارچه(طيبعي،مصنوعي)
 مواد شويندهمنابع:
الگو و برش به روش متري مردانه،
مؤلف:وينفرد آلدري  ،مترجم :نيره
يونسي

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوخت پيراهن مردانه

نظري

عملي

جمع

56

266

256

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد مصرفي

توجهات زيست محيطي مرتبط

و منابع آموزشي

دانش :
 -انواع اليي ((ارچهاي ،اريانها ،اليي چسب كاغذي و )....

5

 -انواع ديمه ،قهن و نوارهاي اسكاچ ،دستگاه ديمه منگنهاي

96

 -انواع زيپ (ساده ،مخفي ،كا(شني و )...

2

 -كش نواري در عرضهاي مختلف

2

 -انواع اتو ( ساده  ،بخار خانگي (،رس خانگي ،ايستاده)

5

 ملهومات اتو ( ميه اتو ،ژانت ،رواتويي ،چو ب ،سنگ يا كفي مخصوص خنككردن (ارچه و )...

96

مهارت :
 -دوخت (يراهن ساده

26

 -دوخت روبدوشامبر ساده مردانه يقه هفت

26

 -اليي كاري سجاف

96

 -دوخت سر شانه

96

 -دوخت سجاف به يقه

96

-دوخت درز (هلو و آستين

26

-اتصال و دوخت حلقه آستين به حلقه باالتنه

94

-دوخت لبهء آستين

96

-دوخت لبه (يراهن و روبدشامبر به وسيله (سدوزي و (اكدوزي

94

-دوخت ديمه و جا ديمه

96

-دوخت جيب از رو

94

دوخت مغهي و قيطان (در صورت لهوم)96

11

 سوزن نازك و بلند دوخت سنجاق و جا سنجاقي قيچي سرن زني انواع ن ترويرا مناسب چرخاورلوك
 انواع ن (لي استر مناسب ماشيندوخت
 ن كوك قيچي مناسب انواع دكمه(دوسوراخه،چهارسوراخه) انواع اليي(بي بافت،آهاروزانفيكس) انواع قهن قيطان بشكافن چين دستي (ايه دوخت ديمه (ايه دوخت جا ديمه قيچي مخصوص جا ديمه بازكنيانواع ماشين دوخت (خانگي،راستهدوز
صنعتي ،اوركوك )
 ميه برش (ارچه مناسب -انواع اتو ساده و بخار خانگي

(،رس خانگي ،ايستاده)
 ميه اتو ژانت (ارچه رواتويي-چوب ،سنگ يا كفي مخصوص

خنك كردن (ارچه
 بالشتكهاي مخصوص اتو(بيضي،يرد ،دستيو)...
منابع:
الگو و برش به روش متري مردانه،
مؤلف:وينفرد آلدري مترجم؛ نيره
يونسي

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ادامهي دوخت پيراهن مردانه

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 -اتو كردن لباس با توجه به حرارت ،رطوبت الزم ،جنس (ارچه و)...

96

 -اتو كردن قطعات وصل شده ( درزها ،آستري ،چينها ،اليي)

94

 -اتو كردن يك لباس آماده

96

نگرش :
 صرفه جويي در (ارچه نگهداري از وسايل كارياهيعدم استفاده از اتو و ماشينهاي دوخت در اوج ساعات مصرف برق -دقت در اتو كردن و نسوزاندن (ارچه

ايمني و بهداشت:
 رعايت نكات ايمني هنگام كار با اتو (محل قرار يرفتن اتو ،كنترل سيم و دوشاخه اتو ،تنظيم درجهحرارت و  )...و ماشينهاي دوخت

توجهات زيست محيطي:

12

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
دوخت شلوار مردانه

نظري

عملي

جمع

56

266

256

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -انواع اليي ((ارچهاي ،اريانها ،اليي چسب كاغذي( ،ارچهاي)

5

 -انواع ديمه ،قهن و نوارهاي اسكاچ ،دستگاه ديمه منگنهاي

96

 -انواع زيپ (ساده ،مخفي ،كا(شني و )...

2

 -كش نواري در عرضهاي مختلف

2

 -انواع اتو ( ساده  ،بخار خانگي (،رس خانگي ،ايستاده)

5

 ملهومات اتو شامل :ميه اتو ،ژانت ،رواتويي چو ب ،سنگ يا كفي مخصيوصخنك كردن (ارچه

96

مهارت :
 -دوخت شلوار آزاد (كمردار و كمركش دار)

26

 -دوخت شلوار (يژاما (كمركش دار)

26

 -دوخت كمر (وصل نوار كمر به كمر شلوار)

94

 -دوخت لبه باالي شلوار بدون نواركمر

94

 -دوخت كمر شلوار به صورت ليفهاي

94

 -دوخت كمر سجاف دار يا كش دوزي

94

 -دوخت زيپ (يك طرفه يا دو طرفه يا مخفي) شلوار

94

-دوخت لبه شلوار به وسيله (سدوزي و (اكدوزي

94

-دوخت ديمه و جا ديمه

96

-دوخت جيب از رو

94

-دوخت مغهي و قيطان (در صورت لهوم)

96

 سوزن نازك و بلند دوخت سنجاق و جا سنجاقي قيچي سرن زني انواع ن ترويرا مناسب چرخاورلوك
 انواع ن (لي استر مناسب چرخخياطي
 ن كوك قيچي مناسب انواعدكمه(دوسوراخه،چهارسوراخه)
 انواع اليي(بيبافت،آهاروزانفيكس)
 انواع قهن در اندازه مختلفقيطان بشكافن چين دستي
 (ايه دوخت ديمه (ايه دوخت جا ديمه قيچي مخصوص جا ديمهبازكني
انواع ماشين دوخت
(خانگي،راستهدوز صنعتي،
اوركوك )
 ميه برش( -ارچه مناسب

 انواع اتو ( ساده  ،بخارخانگي (،رس خانگي ،ايستاده)
 ميه اتو ژانت (ارچه رواتويي،-چوب ،سنگ يا كفي

مخصوص خنك كردن (ارچه
 بالشتكهاي مخصوصاتو(بيضي ،يرد ،دستيو)...
منابع:
الگو و برش به روش متري
مردانه ،مؤلف :وينفرد آلدري ،
مترجم :نيره يونسي

13

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوخت شلوار مردانه

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 -اتو كردن لباس با توجه به حرارت ،رطوبت الزم ،جنس (ارچه و)...

96

 -اتو كردن قطعات وصل شده ( درز( ،يلي ،كمر و )....

94

 -اتو كردن يك لباس آماده

96

نگرش :
 صرفه جويي در (ارچه نگهداري از وسايل كارياهيعدم استفاده از اتو و ماشينهاي دوخت در اوج ساعات مصرف برق -دقت در اتو كردن و نسوزاندن (ارچه

ايمني و بهداشت:
 رعايت نكات ايمني هنگام كار با اتو (محل قرار يرفتن اتو ،كنترل سيم و دوشاخه اتو ،تنظيم درجهحرارت و  )...و ماشينهاي دوخت

توجهات زيست محيطي:

14

 برگه استاندارد تجهيزاترديف

مشخصات فني و دقيق

نام

9

انواع (ايهء ماشين دوخت

((ي رلل ،دكمه ،جادكمه ،لبهدوز و
نواردوز ،يان دوز و )...

2

ماشين دوخت خانگي

تمام اتوماتيك و ساده

3

ماشين دوخت صنعتي راسته دوز

تعداد
از هر كدام يك عدد براي
 99دستگاه
 3دستگاه

5

ماشين دوخت سردوزي (اورلوك)

سه ن

 2دستگاه

4

اتو بخار دستي

كوچك

 2دستگاه

0

اتو (رس

خانگي

9دستگاه

7

ميهاتو

در اندازه هاي  76و  926سانتي متر

5

ميه برش

در ابعاد  956×16سانتي متر

 2عدد

آينه

تمام قد

 9عدد

1
96
99
92
93

از هر كدام  9عدد

ميه چرخ

 99عدد

(اراوان

 9عدد

ميه نور

9عدد

 46 ×76سانتي متر

9عدد

كمد لوازم

95

كپسول آتشنشاني

(ودر خشك0كيلويي

9دستگاه

94

جعبه كمكهاي اوليه

سري كامل تجهيهات

9عدد

90

-تخته وايت برد

 966×266سانتي متر

9عدد

97

ريال

9عدد

95

چوب رختي

9عدد

91

مانكن خياطي

26

دستگاه دكمه منگنه

از هر سايه يك عدد

سايههاي 35و  52و 50

 9دستگاه

توجه :
 -تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  77نفر در نظر گرفته شود .

15

توضيحات

 -برگه استاندارد مواد

رديف
9
2
3
5

نام
انواع سوزن دوخت
انواع سوزن ماشين دوخت
ن ماشين دوخت
ن دوخت دستي

مشخصات فني و دقيق
(دستي ،شارپ) در شمارههاي مختلف
(معمولي از شماره  92تا  ،90سرسوخته )در
شمارههاي مختلف
(مرسريهه ،نايلوني ،ابريشمي ،قيطاني در رنگ ها و
نمرههاي مختلف)
(كوك ،عمامه نخي ،ابريشم تابيده در رنگ هاي
مختلف)

تعداد
از هر كدام يك بسته
از هر كدام يك بسته
از هر كدام  99عدد
از هر كدام يك قرقره

4

(ارچه ي مخصوص اتو

46 × 46سانتي متر

 4عدد

0

انواع (ارچه

با جنسهاي مختلف

از هر كدام  3متر

7

صابون خياطي

 99عدد

كاربن

(مخصوص (ارچه در رنگهاي زرد  ،سفيد  ،قرمه،
سبه)

از هركدام  4عدد

1

مداد مخصوص عالمتگذاري

در رنگ هاي مختلف

از هر كدام 99عدد

96

چسب

نواري  -ماتيكي

از هر كدام 4عدد

99

انواع اليي چسب

زانفيكس ،كاغذي( ،ارچه اي

از هر كدام  9متر

92

انواع زيپ

مخفي ،معمولي،

از هر كدام  9بسته

93

انواع ديمه

(ايهدار ،بدون (ايه :دو سوراخه و چهار سوراخه

از هر كدام  9بسته

95

انواع قهن

ريه و درشت

از هر كدام  9بسته

94

انواع ا(ل

در قطرهاي مختلف

از هر كدام  9بسته

90

كش

در عرض هاي مختلف

از هر كدام  9جفت

97

ماژيك وايت برد

در رنگهاي مختلف

از هر كدام 3متر

5

توجه :
 -مواد به ازاء يك كارگاه به ظرفيت  77نفر محاسبه شود .

16

توضيحات

 برگه استاندارد ابزارنام

رديف

تعداد

مشخصات فني و دقيق

9

روغن دان

مخصوص ماشين دوخت

 99عدد

2

برس تميه كردن

مخصوص ماشين دوخت

 99عدد

3

(ي يوشتي

مخصوص ماشين دوخت

 99عدد

5

ماسوره

 -مخصوص ماشين دوخت

 99عدد

4

انواع قيچي

(ساده ،زيگهاك ،بشكاف ،كاغذو )...

از هر كدام  9عدد

0

ژانت

 2عدد

-

7

يونيا

(مدرج ،منحني ،ساده)

از هر كدام  3عدد

5

ن چين

دستي

 99عدد

1

جا سنجاقي

-

 99عدد

96

انگشتانه

-

 99عدد

99

خ كش

فلهي در اندازههاي 94،26،36،46

از هر كدام  3عدد

92

متر

(ارچهاي يا (الستيكي

 99عدد

93

بشكاف

99عدد

توجه :
 -ابزار به ازاء يك كارگاه به ظرفيت  77نفر محاسبه شود .

17

توضيحات

منابع و نرم افهار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )
مولف

رديف

عنوان منبع يا نرم افهار

9

الگو و بيرش بيه روش متيري
مردانه

آلدري  ،وينفرد

سال نشر

مترجم

يونسي ،نيره

محل نشر

ناشر يا توليد كننده

-

قطره

9355

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( (يشنهادي يروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام كتاب يا جهوه

سال نشر

مترجم/

مولف  /مولفين

مترجمين

18

محل نشر

ناشر

تو يحات

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

ندارد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19

فهرست معرفي نرم افهارهاي سودمند و مرتب
( عالوه بر نرم افهارهاي اصلي )
رديف

عنوان نرم افهار

آدرس

تهيه كننده

ندارد

21

تو يحات

