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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 129675265525557 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 

 صنایع پوشاک ریزی درسی  : اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

 سال 55 کارشناس اتحادیه پوشاک طراحی و دوخت دیپلم شهال خزایی 1

 سال 5 مربی طراحی و دوخت طراحی و دوخت کارشناسی ارشد اسماء غالم زاده 2

 سال 25 کارشناس اتحادیه پوشاک طراحی و دوخت دیپلم مهتاب وحدی داخل 3

 سال 10 کارشناس اتحادیه پوشاک طراحی و دوخت کاردانی زهرا خسروی  5

 سال 15 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت اقتصاد کارشناسی سودابه محمدپور 5

 سال 5 مربی طراحی و دوخت طراحی و دوخت کارشناسی آزاده نمازی 6

 سال 5 مربی طراحی و دوخت طراحی و دوخت کارشناسی زهره فرهادی 7

 سال 10 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت تکنولوژی دوختطراحی و  کارشناسی فرشته ضرغامی مهر 0

 سال 30 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پوشاک کارشناسی محبوبه مهاجری 9

 طراحی پارچه و لباس کارشناسی اکرم محمد حسینی اکبری 10
مدرس دانشکده فنی و حرفه ای 

 مرکز شریعتی
 سال 10

 کارشناسی ارشد منا  منتظری هدشی 11
رمت اشیاء فرهنگی و م

 تاریخی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 صنایع پوشاک
 سال 12

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

آمتوزش   برگزار گرديد استتاندارد  صنايع پوشاکبا حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي   8/9/31طي جلسه اي كه در تاريخ 

مورد تائید قترار   129675265525557با كد   مانتودوز بررسي و تحت عنوان شغل   129675265525556 با كد مانتودوز شغل 

 گرفت . 

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي ح و برنامهطر، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            11289128دورنگار       

                    11289178         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  وتتو     سوتاندارد ررهو   ط كوار را ووينود در بي وي از مووارد ا    هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميوي   ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادويري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  ق ميرود اطال هاي خاص ك  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي. رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب  

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

 كارورزي:
رد و ضرورت دارد وي كارورزي صرها در مشاغلي اس  ك  بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با ماك  صورت مي

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك ك  در آن مشاغل خاص مييط واقيي براي مدتي تيريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ك  هر
 وردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 :  ارزشيابي
اي  كتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ك  شامل سآوري شواهد و ق اوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

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

 ي : شايستگ
 ها و شرايط ووناوون ب  طور مورر و كارا برابر استاندارد.  توانايي انجام كار در مييط

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ك  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي اي از ميلومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 و زبان هني باشد.  ، تكنو وژي(، زيس  شناسي، شيميهي يك

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

 نگرش : 
 اشد.  ب اي مي هاي غير هني و اخالق رره  اي از رهتارهاي عاطتي ك  براي شايستگي در يك كار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ك  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييط كار مي

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ك  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ك  كمترين آسيب ب  مييط زيس  وارد وردد.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 مانتو دوز

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

دوخت مانتوی ،دوخت مانتوی اجتماع گی هایکه دارای شایست مانتو دوز یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است

در بر می گیرد و در ضمن این شغل  ت رااسپر مانتویدوخت  دوخت مانتوی فانتزی و، دوخت مانتوی مشاغل ،مجلسی

 ه در ارتباط است.زنان پوشاک تولیدخرازی و  ،با مشاغلی از قبیل پارچه فروش

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 پايان دوره اول متوسطه )پايان دوره راهنمايي(حداقل میزان تحصیالت : 

 ي و رواني سالمت كامل جسمان:  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 129675265565556نازک دوز زنانه با كد  : نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت 755    :       طول دوره آموزش                

 ساعت 42     ن آموزش نظري               :   ت زما

 ساعت622  ت زمان آموزش عملي                :    

 ساعت     :                      كارورزي      زمان ت 

  ساعت      ت زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %72كتبي :  - 

 %12عملي : -

 %65اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 سال سابقة کار مرتبط 3ولوژی طراحی و دوخت با لیسانس تکن -

 کار سابقةسال  5فوق دیپلم طراحی و دوخت با  -

 کار مرتبط سابقةسال  10دیپلم طراحی و دوخت با  -
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

 انجام مي دهد.مانتو دوز ، دوخت و اتو كاري انواع مانتوي زنانه را 

 

 

 

 

 

 حات مشابه جهاني( :اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطال ٭

Sweat shirts tailor 

Topcaat tailor  

 

 

 

 

 

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

 نازک دوز زنانه  -

 راسته دوز -

 

 

 

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

 ...................................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 زيان آور  

            √    از وزارت كار      د :  نیاز به استعالم 
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 استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 39 30 9 دوخت مانتوی اجتماع  1

 39 30 9  دوخت مانتوی مجلسی 2

 39 30 9 دوخت مانتوی مشاغل 3

 55 35 10  دوخت  مانتوی فانتزی 5

 30 30 0 سپرتدوخت مانتوی ا 5

 755 622 42 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 دوخت مانتوی اجتماع

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

9 30 39 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  انش :د

 روپوش

 دوخت ماشین روغن

  دوخت  ماشین انواع

 کاره خانگی، راسته دوز و همه)

 )سردوز

 ماشینهای سوزن انواع

 صنعتی، راسته دوز)دوخت

 و...( دوقلو،ساده سردوزصنعتی ،

 دوخت های ماشین نخ نواعا

 و....(.ابریشمی نایلونی، مرسریزه،)

 دوخت های ماشین پایه انواع

 پس دوزی، کمه،)دکمه،جاد

 سردوزو...( 

 پارچه ای، کاغذی،( الیی انواع

 زانفیکس و....(

 دستی سوزن

 نخ چین

 کوچك قیچی

 بشکاف

 اتو

 ژانت

 كبالشت

 رولت

 انگشتانه

    روش دوخت انواع برش جلو متناسب با مانتوی اجتماع-

روش دوخت انواع بررش پشرت مرانتو متناسرب برا مرانتوی        -

 اجتماع

   

ت انواع فرم مانتوی اجتماع )راسته، چین در شانه، روش دوخ -

 ، غیر قرینه و ترک(«فون»گشادی در لبه دامن

   

های مختلف مرانتوی اجتمراع    روش اتصال الیی به قسمت -

 (و... مچ، )یقه، سجاف 

   

    روش دوخت انواع مغزی در برش های مانتوی اجتماع -

)خطری، برگررد،    مراع روش دوخت انواع فرم یقه مانتوی اجت -

 ایستاده( مسطح و

   

روش دوخت انواع سجاف متناسب با فررم یقره در مرانتو ی     -

 اجتماع

   

متناسرب برا    روش دوخت انواع فررم آسرتین جردا وسررخود     -

 مانتوی اجتماع

   

جردا متناسرب برا مرانتوی      روش دوخت انواع مچ سر خود و -

 اجتماع

   

 فریکس، نزا )دسرتی ،  ی اجتمراع لبه دوزی پایین مانتوروش  -

 و ....( چرخ

   

    روش اتو کاری قسمت های مختلف مانتوی اجتماع -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مانتوی اجتماع

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادبزارا ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت :

)از سرشانه حلقه  دوخت انواع برش متناسب با مانتوی اجتماع-

 ستین و حلقه گردن(آ

   

ین وحلقه گردن بره  تسآحلقه  دوخت انواع برش از سر شانه، -

 همراه انتقال به دهانه جیب

   

 و )برش از سر شرانه، حلقره گرردن    دوخت انواع برش پشت -

 متناسب با مانتوی اجتماع حلقه آستین(

   

دوخت انواع فرم مانتوی اجتماع )با برش افقی در جلو وپشت  -

پشت در قسمت حلقه آستین وانتقال پرنس بره ایرن     در جلو و

 (ها جهت چین یا پیلی برش

   

فون( متناسب مرانتوی   ترک )راسته، یدوخت انواع فرم مانتو-

 اجتماع

   

های مختلف مرانتوی اجتمراع )یقره،     یی به قسمتاتصال ال -

 (سجاف ، مچ

   

    اجتماع یهای مانتو دوخت انواع مغزی در برش -

دوخت انواع یقه خطری )گررد، هفرت( متناسرب برا مرانتوی        -

 اجتماع

   

جدا، سر خود( متناسرب برا مرانتوی    دوخت انواع یقه برگرد ) -

 اجتماع

   

وابیده، پایه دار( متناسب با مانتوی دوخت انواع یقه مسطح )خ -

 اجتماع
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مانتوی اجتماع

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت :

دوخت انواع یقه ایستاده)جدا،سررخود( متناسرب برا مرانتوی      -

 اجتماع

   

    دوخت انواع یقه انگلیسی متناسب با مانتوی اجتماع -

دوخت انواع سجاف یقره خطری )گررد، هفرت( متناسرب برا        -

 مانتوی اجتماع

   

دوخت انواع سجاف یقه برگرد ) جدا، سر خرود( متناسرب برا     -

 مانتوی اجتماع

   

دوخت انواع سجاف یقه مسطح )خوابیده، پایه دار( متناسرب   -

 با مانتوی اجتماع

   

دوخت انواع سجاف یقه ایسرتاده)جدا، سررخود( متناسرب برا     -

 مانتوی اجتماع

   

    دوخت انواع سجاف یقه انگلیسی متناسب با مانتوی اجتماع -

دوخت انرواع آسرتین جردا )ساده،مجی(متناسرب برا مرانتوی       -

 ماعاجت

   

دوخت انواع آسرتین سرر خرود )رگرالن ،کیمونو(متناسرب برا       -

 مانتوی اجتماع

   

    دوخت انواع مچ جدا )ساده، دوبل( متناسب با مانتوی اجتماع-

دوخت انواع مچ سرخود )دوبل ،سررخود، دوبرل سرجاف دار(    -

 متناسب با مانتوی اجتماع
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 استاندارد آموزش 

 زش ی تحلیل آمو برگه -

 عنوان : 

 دوخت مانتوی اجتماع

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت :

    پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی اجتماع  -

    (چرخ فیکس،نزا )دستی ، ی اجتماعلبه دوزی پایین مانتو -

    کاری قسمت های مختلف مانتوی اجتماعاتو -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف نخ-

 صرفه جویی در زمان-

 عدم استفاده از ماشین دوخت در ساعات اوج مصرف برق -

 ایمنی و بهداشت : 

  )روپوش( فردی حفاظت وسایل از دهاستفا-

 صول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتورعایت ا-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو-

 محیطی : توجهات زیست

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

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مجلسی دوخت مانتوی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

9 30 39 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 روپوش

 دوخت ماشین روغن

کاره  )همه دوخت ماشین انواع

 )سردوز خانگی، راسته دوز و

 ماشینهای سوزن انواع

 صنعتی، استه دوزر)دوخت

 و...( دوقلو،ساده سردوزصنعتی ،

 دوخت های ماشین نخ نواعا

 و....(.ابریشمی نایلونی، مرسریزه،)

 دوخت های ماشین پایه انواع

 )دکمه،جادکمه،زیپ،پیچ رل،چین،

 سردوزو...(  پس دوزی، پیلی،

 پارچه ای، کاغذی،( الیی انواع

 زانفیکس و....(

 فلزی،(  زیپ  انواع

 مخفی، متری، ی،پالستیک

 و...( مجزا

 قزن

 دستی سوزن

 نخ چین

 کوچك قیچی

 بشکاف

 اتو

 ژانت

 كبالشت

 رولت

 انگشتانه

    متناسب با مانتوی مجلسی روش دوخت انواع برش جلو  -

    روش دوخت انواع برش پشت متناسب با مانتوی مجلسی -

    مانتوی مجلسی روش دوخت ساسون جلو و پشت متناسب با-

    مجلسی)راسته، فون وآزاد (ی روش دوخت انواع مانتو -

 یرك  هم، کنار مرکزی خط) باز جلو مانتو انواع دوختروش  -

 یمرانتو برا  ( متناسرب  قرینه غیر دکمه، ردیف دو دکمه، ردیف

 مجلسی

   

( منحنرریو دار گوشرره صرراف، داخلیروش دوخررت درزهررای) -

 مجلسی یمتناسب با مانتو

   

 (و... سرجاف ،  الیی به قسمتهای مختلف )یقهروش اتصال  -

 متناسب با مانتوی مجلسی

   

 برگررد،  )خطری، مجلسی  یروش دوخت انواع فرم یقه مانتو -

  مسطح وایستاده(

   

ی سجاف متناسب برا فررم یقره در مرانتو    روش دوخت انواع  -

 مجلسی

   

 ی( متناسب با مرانتو جدا و سرخودروش دوخت انواع آستین )-

 لسیمج

   

دوخت انواع قزن و زیپ تزیینی متناسرب برا مرانتوی    روش  -

 مجلسی
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مانتوی مجلسی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 آموزشي مصرفي و منابع

     دانش:

متناسب برا مرانتوی    وگوده پیلی، چین انواع  دوخت روش  -

 مجلسی

   

و جیب هرای   دوخت انواع جیب )داخل درز، جیب روروش  -

 متناسب با مانتوی مجلسی تزئینی(

   

    متناسب با مانتوی مجلسی اتروش دوخت تزئین-

     روش پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی مجلسی -

 فریکس، نزا )دستی ، ی مجلسیلبه دوزی پایین مانتوروش  -

 و ....( چرخ

   

    روش اتو کاری قسمت های مختلف مانتوی مجلسی -

  مهارت :

 حلقره  کرف  خرط  باالی »افقیدوخت انواع برش های جلو) -

 و«،کف حلقه ، خط سرینه ، زیرر خرط سرینه ،کمرر و باسرن       

 « (تین ، حلقرره گررردن و...از سرشررانه ، حلقرره آسرر» عمررودی

 ی مجلسیمتناسب با مانتو

   

 کرف  خرط  براالی » افقری ) دوخت انواع بررش هرای پشرت   -

،کف حلقه ، خط سینه ، زیرر خرط سرینه ،کمرر و باسرن      حلقه

متناسب «سرشانه ،حلقه آستین ، حلقه گردن و ... »  عمودی«

 با مانتو ی مجلسی 

   

،حلقه آسرتین،زیر  دوخت ساسون جلو ) سرشانه ،زیرر سرینه   -

حلقه آستین،محل تالقی خط کمر باپهلو، حلقره گرردن، خرط    

 متناسب با مانتوی مجلسی مرکزی جلو و...(
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مانتوی مجلسی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

دوخت ساسون پشت)سرشانه ، حلقه گردن،کمر( متناسب برا  -

 مانتوی مجلسی

   

)بررش دار، بردون برش(متناسرب برا      دوخت مانتوی راسته -

 مانتوی مجلسی

   

 

دوخت مانتوی فون)ترک ، برش در کمر(متناسب با مرانتوی  -

 مجلسی

   

    دوخت مانتوی آزاد متناسب با مانتوی مجلسی -

 ردیف یك هم، کنار مرکزی خط)باز جلو مانتو انواع  دوخت -

 مجلسی ی( متناسب با مانتوقرینه غیر دکمه، ردیف دو دکمه،

   

 داخلری،  یرة زاو برا  دار گوشه صاف،) داخلی دوخت درزهای -

( محردّب  نری منح مقعّرر،  منحنری  خرارجی،  یةزاو با دار گوشه

 متناسب با مانتوی مجلسی

   

 اتصررال الیرری برره قسررمتهای مختلف)یقرره و سررجاف و...( -

 متناسب با مانتوی مجلسی

   

دوخت انرواع یقره خطی)گررد، هفت(متناسرب برا مرانتوی        -

 مجلسی

   

دوخت انواع یقه برگرد ) جدا، سر خود( متناسب برا مرانتوی    -

 مجلسی

   

طح )خوابیرده، پایره دار( متناسرب برا     دوخت انواع یقره مسر   -

 مانتوی اجتماع مجلسی
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مانتوی مجلسی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     رت:مها

دوخت انواع یقه ایستاده)جدا، سرخود( متناسرب برا مرانتوی     -

 مجلسی

   

    دوخت انواع یقه انگلیسی متناسب با مانتوی مجلسی -

دوخت انواع سجاف یقه خطری )گررد، هفرت( متناسرب برا       -

 مانتوی مجلسی

   

دوخت انواع سجاف یقه برگرد ) جدا، سرخود( متناسرب برا     -

 یمانتوی مجلس

   

دوخت انواع سجاف یقه مسطح )خوابیده، پایه دار( متناسب  -

 با مانتوی مجلسی

   

دوخت انواع سجاف یقه ایستاده )جدا ،سر خود( متناسرب برا   -

 مانتوی مجلسی

   

    دوخت انواع سجاف یقه انگلیسی متناسب با مانتوی مجلسی-

.(متناسرب  دوخت انواع آستین جدا )پیلی دار ،کلوش، پفی و..-

 با مانتوی مجلسی

   

دوخررت انررواع آسررتین سرررخود)رگالن،کیمونو( متناسررب بررا -

 مانتوی مجلسی

   

 ،یمترر  ،یکیپالست ،یفلزدوخت انواع قزن و زیپ تزیینی ) -

 ( متناسب با مانتوی مجلسی مجزا ،یمخف

   

    متناسب با مانتوی مجلسی وگوده پیلی، چین انواع  دوخت  -
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 اندارد آموزش است

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مانتوی مجلسی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

 و جیب های تزئینی( دوخت انواع جیب )داخل درز، جیب رو -

 متناسب با مانتوی مجلسی

   

    متناسب با مانتوی مجلسی اتدوخت تزئین  -

    پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی مجلسی -

    ( چرخ فیکس،نزا )دستی ، ی مجلسیلبه دوزی پایین مانتو -

    اتوکاری قسمت های مختلف مانتوی مجلسی -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ویی در مصرف نخصرفه ج-

 صرفه جویی در زمان-

 عدم استفاده از ماشین دوخت در ساعات اوج مصرف برق -

 ایمنی و بهداشت : 

  )روپوش( فردی حفاظت وسایل از دهاستفا-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو-

 محیطی : وجهات زیستت

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

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مانتوی مشاغل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

9 30 39 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،هیزات تج

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 روپوش

 دوخت ماشین روغن

  دوخت)  ماشین انواع

 کاره خانگی، راسته دوز و همه

 )سردوز

 ماشینهای سوزن انواع

 صنعتی، راسته دوز)دوخت

 و...( دوقلو،ساده سردوزصنعتی ،

 دوخت های ماشین نخ نواعا

 نایلونی، مرسریزه،)

 و....(.یابریشم

 دوخت های ماشین پایه انواع

 پیچ رل،چین، )دکمه،جادکمه،

 سردوزو...( پس دوزی، پیلی،

 پارچه ای، کاغذی،( الیی انواع

 زانفیکس و....(

 دستی سوزن

 نخ چین

 کوچك قیچی

 بشکاف

 اتو

 ژانت

 كبالشت

 رولت

 انگشتانه

روش دوخت انواع برش هرای افقری و عمرودی در قسرمت      -

 مانتوی مشاغلجلو، متناسب با 

   

روش دوخت انواع برش هرای افقری و عمرودی در قسرمت      -

 ، متناسب با مانتوی مشاغل پشت

   

    مشاغل یمانتو روش دوخت ساسون جلو و پشت متناسب با -

    (زادراسته، فون وآمشاغل)روش دوخت انواع دوخت مانتوی  -

 هرم،  رکنرا  مرکرزی  خط)باز جلو یمانتو انواع  دوختروش  -

متناسرب در  (قرینره  غیرر  دکمره،  ردیرف  دو دکمره،  ردیف یك

 مانتوی مشاغل

   

های مختلف مرانتوی مشراغل    روش اتصال الیی به قسمت -

 )یقه، سجاف، مچ و ...(

   

 افقری وعمرودی   )اداری برابرش ی دوخت انرواع مرانتو  روش -

 همراه با دهانه جیب 

   

ل )خطری، برگررد،   روش دوخت انواع فرم یقه مانتوی مشاغ -

 ایستاده( مسطح و

   

سجاف متناسب با فررم یقره متناسرب در    روش دوخت انواع  -

 مانتوی مشاغل

   

 ( فیلترراب ،دوخررت انررواع جیررب )داخررل درز، جیررب روروش -

 مانتوی مشاغل بامتناسب 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مانتوی مشاغل

 وزشزمان آم

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش:

    ی مشاغلدر مانتو و سرخود( وش دوخت انواع آستین )جدار -

    ی مشاغل پشت مانتو روش دوخت چاک پیلی آستین و-

مانتوی  بامتناسب  جادکمه )ساده ، فیلتاب،برجسته(روش دوخت -

 مشاغل

   

    ی مشاغلروش دوخت مغزی بین برشهای مانتو-

    روش پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی مشاغل -

    (چرخ فیکس،نزا )دستی ، ی مشاغللبه دوزی پایین مانتوروش  -

    روش اتو کاری قسمت های مختلف مانتوی مشاغل -

  مهارت :

،کرف   حلقه کف خط باالی »افقیدوخت انواع برش های جلو) -

از » عمرودی  و« حلقه ، خط سینه ،زیر خط سرینه ،کمرر و باسرن   

متناسرب برا مرانتو ی     و... (« حلقه آستین وحلقه گردن سرشانه ،

 مشاغل

   

،کرف   حلقه کف خط باالی» افقیدوخت انواع برش های پشت)-

 »عمرودی و « خرط سرینه ،کمرر و باسرن     حلقه ،خط سرینه ،زیرر  

متناسرب برا مرانتو ی     ...« (، حلقه آستین وحلقه گردن و سرشانه

 مشاغل

   

دوخت ساسون جلو ) سرشانه ،زیر سینه،حلقه آسرتین،زیر حلقره   -

آستین،محل تالقی خط کمر باپهلو،حلقه گردن خط مرکزی جلو( 

 متناسب با مانتوی مشاغل
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مانتوی مشاغل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

دوخت ساسون پشت)سرشرانه ،حلقره گردن،کمرر( متناسرب برا      -

 مانتوی مشاغل

   

دوخت مانتوی راسته)برش دار، بدون برش( متناسب با مرانتوی   -

 مشاغل

   

دوخت مرانتوی فرون)ترک ، بررش در کمر(متناسرب برا مرانتو        -

 مشاغل

   

    دوخت مانتوی آزاد متناسب با مانتوی مشاغل -

 ردیرف  یك هم، کنار مرکزی خط)باز جلو یمانتو انواع  دوخت -

 ( متناسب با مانتوی مشاغلقرینه یرغ دکمه، ردیف دو دکمه،

   

همرراه برا    افقری وعمودی  )بابرش ی مشاغلدوخت انواع مانتو -

 (دهانه جیب 

   

    دوخت انواع یقه خطی)گرد، هفت(متناسب با مانتوی مشاغل -

دوخت انواع یقه برگرد) جردا، سرر خرود( متناسرب برا مرانتوی        -

 مشاغل

   

    تناسب با مانتوی مشاغلدوخت انواع یقه مسطح م -

    دوخت انواع یقه ایستاده)جدا، سرخود(متناسب با مانتوی مشاغل -

    دوخت انواع یقه انگلیسی متناسب با مانتوی مشاغل -

دوخت انواع سجاف یقه خطی)گرد، هفت(متناسرب برا مرانتوی     -

 مشاغل
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

  عنوان :

 دوخت مانتوی مشاغل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

دوخت انواع سجاف متناسب با یقه برگرد)جدا وسرخود( در مانتو  -

 مشاغل

   

    ه مسطح متناسب با مانتوی مشاغلدوخت انواع سجاف یق -

دوخت انواع سجاف یقه ایستاده)جدا، سرخود(متناسب با مانتوی  -

 مشاغل

   

    دوخت انواع سجاف یقه انگلیسی متناسب با مانتوی مشاغل -

(در مانتوی  فیلتاب ،دوخت انواع جیب )داخل درز، جیب رو  -

 مشاغل

   

    مچی(متناسب با مانتوی مشاغلدوخت انواع آستین جدا )ساده،-

دوخت انواع آستین سرخود)رگالن،کیمونو( متناسب برا مرانتوی   -

 مشاغل

   

    مشاغل یدوخت آستین دو تکه متناسب با مانتو-

    دوخت انواع مچ جدا )ساده، دوبل( متناسب با مانتوی مشاغل-

دوخت انرواع مرچ سررخود)دوبل سررخود ،دوبرل سرجاف دار (       -

 ناسب با مانتوی مشاغلمت

   

    ی مشاغلدوخت چاک پیلی آستین وپشت مانتو-

    دوخت جادکمه )ساده ، فیلتاب،برجسته(-

    ی مشاغلهای مانتو دوخت مغزی بین برش -

    پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی مشاغل -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 توی مشاغلدوخت مان

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    ( چرخ فیکس،نزا )دستی ، مشاغلی لبه دوزی پایین مانتو -

    اتوکاری قسمت های مختلف مانتوی مشاغل -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف نخ-

 صرفه جویی در زمان-

 عدم استفاده از ماشین دوخت در ساعات اوج مصرف برق -

 ایمنی و بهداشت : 

  )روپوش( فردی حفاظت وسایل از دهاستفا-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو-

 نی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتورعایت نکات ایم-

 محیطی : توجهات زیست

 بازیافت چرخه در آن از استفاده و مخصوص ظروف در اضافی های نخ آوری معج-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 انتزیفدوخت مانتوی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 35 55 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ، دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 روپوش

 دوخت ماشین روغن

 همه )  دوخت ماشین انواع

 کاره خانگی، راسته دوز و

 )سردوز

 ماشینهای سوزن انواع

 صنعتی، راسته دوز)دوخت

 (و... دوقلو،ساده سردوزصنعتی ،

 دوخت های ماشین نخ نواعا

 نایلونی، مرسریزه،)

 و....(.ابریشمی

 دوخت های ماشین پایه انواع

 پیچ رل،چین، )دکمه،جادکمه،

 سردوزو...( پس دوزی، پیلی،

 پارچه ای، کاغذی،  الیی انواع

 زانفیکس و....(

 دستی سوزن

 نخ چین

 کوچك قیچی

 بشکاف

 اتو

 ژانت

 كبالشت

 رولت

 انگشتانه

راسته ، فون، دراپه، چرین  انواع مانتوی فانتزی )روش دوخت -

 دار (

   

وش دوخت انواع مدل مانتوهای فانتزی باتوجه به جنسیت ر -

 ساتن و....(، مخمل  ریون، پارچه)حریر،

   

 کنرار  مرکزی خط)باز جلو مانتوی فانتزی انواع دوخت روش -

 غیر قرینه( و دکمه ردیف دو دکمه، ردیف یك هم،

   

 برگرد، انتزی)خطی،ف مانتوی ش دوخت انواع فرم یقهرو-

 ایستاده( ساده و، مسطح 

   

 برگرد، انتزی)خطی،ف مانتوی یقهسجاف روش دوخت انواع -

 ساده وایستاده(، مسطح 

   

( متناسب با سرخود جدا و)آستین  فرم روش دوخت انواع-

 مانتوی فانتزی

   

ی فرانتزی) یقره،   روش نصب الیی به قطعات مختلف مرانتو -

 (سجاف، مچ 

   

متناسرب   (رو بیلتاب،جیدرز،ف داخل) بیج انواع دوختروش -

 با مانتوی فانتزی

   

 درز دوخررت جهررت یدوز فیررظر یررةپا از اسررتفادهروش  -

 فانتزی یناسب با مانتوتم فیظر یها پارچه یبرا یفرانسو

   

 یا فهلی ، دار کش ، دار سجاف ، ساده)کمر انواع دوخت روش-

 فانتزی یمتناسب با مانتو(منحنی و
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مانتوی فانتزی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   دانش :

    متناسب با مانتوی فانتزی انواع مچ ) سرخود و جدا( روش دوخت-

    )رگالن و ساده(اپل روش دوخت-

    روش پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی فانتزی -

    ( چرخ فیکس،نزا )دستی ، ی فانتزیلبه دوزی پایین مانتوروش  -

    روش اتو کاری قسمت های مختلف مانتوی  فانتزی -

  مهارت :

 ه(بدون برش،چین دار ،غیرر قرینر  راسته)برش دار، یدوخت مانتو -

 متناسب با مانتوی فانتزی

   

فون)ترک ، برش در کمر، غیر قرینه،(متناسرب برا    یدوخت مانتو -

 مانتوی فانتزی

   

دوخت مانتوی آزاد)کیمونو، رگالن، چین دار، غیر قرینه( متناسب  -

 با مانتوی فانتزی

   

،کرف   حلقره  کرف  خط باالی »افقیدوخت انواع برش های جلو) -

از » عمرودی  و« حلقه ،خط سینه ،زیرر خرط سرینه ،کمرر و باسرن     

متناسب برا   «(سرشانه ،حلقه آستین وحلقه گردن ،برش همراه جیب

 مانتوی فانتزی

   

،کرف   حلقره  کف خط باالی» افقیدوخت انواع برش های پشت )-

 »عمررودی «ینه ،کمررر و باسررنحلقرره ،خررط سررینه ،زیررر خررط سرر 

 متناسب با مانتوی  فانتزی « (،حلقه آستین وحلقه گردنسرشانه
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مانتوی فانتزی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادبزار ا ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   : مهارت

دوخت ساسون جلو ) سرشانه ،زیرر سرینه،حلقه آسرتین،زیر حلقره     -

آستین، محل تالقی خط کمر باپهلو، حلقه گردن،  خط مرکزی جلو( 

 متناسب با مانتوی فانتزی

   

دوخت انواع مدل هرای مانتوهرای فرانتزی باتوجره بره جنسریت       -

 (ساتن ، مخمل  پارچه)حریر،ریون،

   

 یرك  هرم،  کنار مرکزی خط)باز جلو فانتزی مانتوی انواع دوخت -

 (غیر قرینه و دکمه ردیف دو دکمه، ردیف

   

    ی فانتزینصب الیی به قطعات مختلف مانتو -

    دوخت انواع یقه خطی)گرد، هفت(متناسب با مانتوی فانتزی -

    ( متناسب با مانتوی فانتزیدوخت انواع یقه برگرد) جدا، سر خود -

دوخت انواع یقه مسطح)خوابیده، پایره دار ( متناسرب برا مرانتوی      -

 فانتزی

   

    دوخت انواع یقه ایستاده)جدا، سرخود( متناسب با مانتوی فانتزی -

دوخت انواع سجاف یقه خطی)گرد، هفرت( متناسرب برا مرانتوی      -

 فانتزی

   

رگرد)جدا وسرخود( متناسب برا مرانتوی   دوخت انواع سجاف یقه ب -

 فانتزی

   

دوخت انواع سجاف یقه مسطح)خوابیده و پایره دار( متناسرب برا     -

 مانتوی فانتزی
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مانتوی فانتزی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   : مهارت

 یمتناسب با مانتو دوخت انواع سجاف یقه ایستاده )جدا ، سر خود(-

 یفانتز

   

،  آستین با کاپ برجسته، کلوش،پیلی داردوخت انواع آستین جدا )-

 متناسب با مانتوی فانتزی( ساده، مچی

   

 یوخت انواع آستین سررخود)رگالن،کیمونو( متناسرب برا مرانتو    د-

 فانتزی

   

    دوخت آستین دو تکه متناسب با مانتوی فانتزی-

    دوخت انواع مچ جدا )ساده، دوبل( متناسب با مانتوی فانتزی-

دوخت انواع مچ سرخود)دوبل سرخود ، دوبل سجاف دار ( متناسب -

 با مانتوی فانتزی

   

(در مرانتوی   فیلتراب  ،دوخت انواع جیرب )داخرل درز، جیرب رو     -

 فانتزی

   

 یبررا  یفرانسرو  درز دوخرت  جهت یدوز فیظر یةپا از استفاده -

 فانتزی یناسب با مانتوتم فیظر یها پارچه

   

    )رگالن و ساده(اپل دوخت -

    پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی فانتزی -

    و ....( چرخ فیکس،نزا )دستی ، ی فانتزینتولبه دوزی پایین ما -

    اتو کاری قسمت های مختلف مانتوی فانتزی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مانتوی فانتزی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،یزات تجه

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف نخ-

 صرفه جویی در زمان-

 عدم استفاده از ماشین دوخت در ساعات اوج مصرف برق -

 ایمنی و بهداشت : 

  )روپوش( فردی حفاظت وسایل از دهاستفا-

 تفاده از ماشین دوخت و اتورعایت اصول ارگونومی هنگام اس-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو-

 محیطی : توجهات زیست

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

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رتاسپ یمانتودوخت 

 مان آموزشز

 جمع عملی نظری 

0 30 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 روپوش

 دوخت ماشین روغن

کاره  همهدوخت) ماشین انواع

 )سردوز خانگی، راسته دوز و

 ماشینهای سوزن انواع

 صنعتی، ه دوزراست)دوخت

 و...( دوقلو،ساده سردوزصنعتی ،

 دوخت های ماشین نخ نواعا

 نایلونی، مرسریزه،)

 و....(.ابریشمی

 دوخت های ماشین پایه انواع

)دکمه، جادکمه، زیپ، پیچ 

 پس دوزی، پیلی، رل،چین،

  سردوزو...(

پارچه ای،  کاغذی،( الیی انواع

 زانفیکس و....(

 فلزی،( زیپ  انواع

 مخفی، متری، ،پالستیکی

 و...( مجزا

 دکمه

 نوار اریب

 مغزی

 دستی سوزن

 نخ چین

 

    اسپورتی مانتو انواع تخدوروش -

    اسپورتی مانتو در وسرشانه وپشت جلو ساسون دوختروش -

    مانتوی اسپرت در یوافق یعمود برش انواع دوختروش  -

 ی اسرپرت مرانتو  به قسمت هرای مختلرف   ییال نصب روش-

 ه، سجاف، مچ و...(یق)

   

 برگررد،  ،یخطر )مرانتوی اسرپرت   قهی فرم انواع دوختروش -

  (ستادهیوا ساده،  مسطح

   

 و آسرتین  ةدرحلقر  )بیر اُر نروار  با سجاف انواع دوخت  روش-

 ( متناسب با مانتوی اسپرتگردن ةحلق

   

 ) درحلقره آسرتین  برجسته یمغز با سجاف انواع دوخت روش-

 اسب با مانتوی اسپرت( متنگردن ةوحلق

   

متناسرب برا   (سررخود  جرداو ) آسرتین  فررم  انواع دوخت روش-

 مانتوی اسپرت

   

 بیج پهلو، درز در بیج درز، داخل) بیج انواع دوختروش  -

 متناسب با مانتوی اسپرت (رو

   

 همراهی عمود و افقی)دوخت ماشین با جادکمه دوخت روش-

 مانتوی اسپرت( متناسب با جادکمه دوختیةپا با

   

( دار هیپا سوراخه، چهار سوراخه، دو) دکمه انواع دوخت روش-

 متناسب با مدل مانتوی اسپرت
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رتمانتوی اسپدوخت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کوچك قیچی  دانش :

 بشکاف

 اتو

 ژانت

 كبالشت

 رولت

 انگشتانه

    روش دوخت انواع زیپ متناسب با مانتوی اسپرت-

    روش پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی اسپرت -

    ی اسپرتمانتو و لبه آستین لبه دوزی پایینروش  -

    روش اتو کاری قسمت های مختلف مانتوی اسپرت -

  مهارت :

    اسپورتی مانتو انواع دوخت -

    اسپورتی مانتو در وسرشانه وپشت جلو ساسون دوخت -

    اسپورتی مانتو در یوافق یعمود برش انواع دوخت -

ی اسرپرت) یقره،   مرانتو به قسرمت هرای مختلرف     ییال نصب -

 سجاف، مچ و...(

   

    دوخت انواع یقه خطی)گرد، هفت(متناسب با مانتوی اسپرت -

دوخت انواع یقه برگرد) جردا، سرر خرود( متناسرب برا مرانتوی        -

 اسپرت

   

دوخت انواع یقه مسطح)خوابیده، پایه دار ( متناسب برا مرانتوی    -

 اسپرت

   

دوخت انواع یقره ایسرتاده)جدا، سررخود( متناسرب برا مرانتوی        -

 اسپرت

   

دوخت انواع سجاف یقه خطی)گرد، هفت( متناسب برا مرانتوی    -

 اسپرت
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رتمانتوی اسپدوخت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 ي و منابع آموزشيمصرف

     مهارت:

دوخت انواع سجاف یقه برگرد)جدا وسرخود( متناسب با مانتوی  -

 اسپرت

   

)خوابیده و پایه دار( متناسب برا   دوخت انواع سجاف یقه مسطح -

 مانتوی اسپرت

   

متناسرب برا    دوخت انواع سجاف یقه ایستاده )جردا ، سرر خرود(   -

 اسپرت یمانتو

   

( گردن ةحلق و آستین ةدرحلق ) بیاُر نوار با سجاف اعانو دوخت -

 متناسب با مانتوی اسپرت

   

 ةوحلقر  ) درحلقه آسرتین  برجسته یمغز با سجاف انواع دوخت -

 ( متناسب با مانتوی اسپرتگردن

   

    اسپورت یمانتو در(ساده و مچی) جدا آستین انواع دوخت -

    اسپورت یمانتو در(رگالن کیمونو و)سرخود آستین انواع دوخت -

 (رو بیررپهلو،ج درز در بیرردرز،ج داخررل) بیررج انررواع دوخررت -

 متناسب با مانتوی اسپرت

   

    دوخت انواع مچ جدا )ساده، دوبل( متناسب با مانتوی اسپرت-

دوخت انرواع مرچ سررخود)دوبل سررخود ، دوبرل سرجاف دار (       -

 متناسب با مانتوی اسپرت

   

 برا  همرراه ی عمرود  و افقری )دوخرت  ماشرین  با کمهجاد دوخت -

 ( متناسب با مانتوی اسپرتجادکمه دوختیةپا
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رتمانتوی اسپدوخت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادزار اب ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

( متناسب دار هیپا سوراخه، چهار سوراخه، دو) دکمه انواع دوخت -

 با مدل مانتوی اسپرت

   

    دوخت انواع زیپ متناسب با مانتوی اسپرت -

    پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی اسپرت -

     سپرتی امانتو و لبه آستین لبه دوزی پایین -

    اتو کاری قسمت های مختلف مانتوی اسپرت -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف نخ-

 صرفه جویی در زمان-

 عدم استفاده از ماشین دوخت در ساعات اوج مصرف برق -

 ایمنی و بهداشت : 

  )روپوش( فردی حفاظت وسایل از دهاستفا-

 نومی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتورعایت اصول ارگو-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو-

 محیطی : توجهات زیست

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

 توضیحات  تعداد  و دقیق  مشخصات فني نام  رديف

 - دستگاه 5 تمام اتوماتیكهمه کارة   ماشین دوخت خانگی 1

 - دستگاه1 نخ تمام اتوماتیك 5 سردوزماشین دوخت  2

 - دستگاه 1 راسته دوز صنعتیماشین دوخت  3

 - دستگاه 1 نخ 5 سردوز ماشین دوخت صنعتی 5

 - دستگاه 1 نخ 5 میاندوز ماشین دوخت صنعتی 5

 دار( ، سرد مخزن) بخار ساده، اتو 6
کدام از هر

 دستگاه1
- 

 - عدد 2 دار پایه میز اتو 7

 - عدد1هرکدام از کف اتویی نسوز پارچة مخصوص اتوکشی،ژانت،  ملزومات اتو 0

 - دستگاه1 کیلویی 6پودر خشك  نشانی کپسول آتش 9

 - عدد 15 تغییر قابل ارتفاع با حرکتم صندلی کارآموز 10

 - عدد cm 200  ×cm 100 1 تختة وایت برد 11

 - عدد 1 چوبی میز مربی 12

  عدد 1 چرمی صندلی مربی 13

 - عدد 2 تمام قد آینه 15

 - دستگاه P5 1 رایانه 15

 - عددcm 150  ×cm 00 5 میز کارآموز 16

 - عدد1 متناسب با دستگاه میز رایانه 17

10 
پایه مخصوص ماشین دوخت 

 خانگی
 - عدد5ازهرکدام  (نواراریب  ،رل  پیچ دوزی، پنبه جادکمه، ه،دکم)

19 
پایه مخصوص ماشین دوخت 

 صنعتی
 - عدد1ازهرکدام  (، نوار اریبزیپ، ساده (

 - جعبه 1 استاندارد تجهیزات کامل سری جعبة کمك های اوّلیه 20

 - دستگاه 1 مطبوع سیستم تهویه 21

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  62ه به ظرفیت تجهیزات براي يك كارگا -
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 برگه استاندارد مواد  -    

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 - متر2از هر کدام  کرپ، مخمل، شانتون  پارچه 1

 - دوک 5از هر کدام  سردوز در رنگ های مختلف نخ ماشین دوخت 2

 - دوک 2از هر کدام  دوز در رنگ های مختلفراسته  نخ ماشین دوخت 3

 - بسته 1 کدام هر از معمولی، دوقلو، راسته دوخت سوزن ماشین 5

 - بسته 1 کدام هر از  دوزی منجوق بیتوین، شارپ، دستی دوخت سوزن 5

 - عدد 2از هر کدام  مختلف های رنگ در برد وایت ماژیك 6

 - عدد 1 برد وایت تخته پاک کن 7

 - متر  2از هر کدام  ای پارچه حریر,کاغذی، زانفیکس و چسب یالی 0

 - لیتر 1  دوخت ماشین مخصوص روغن 9

 - عدد 5از هر کدام  نواری، مایع وماتیکی چسب 10

 - عدد15 یکبار مصرف دستکش 11

 - قرقره 5از هرکدام  ابریشم  دمسه، عمامه، مرسریزه، دستی دوخت نخ 12

 -  دست 15 نخی روپوش 13

 - عدد 15از هر کدام   گذاری عالمت صابون مل، گذاری عالمت وسایل 15

17 
 دکمه

 پایه دار در اندازه و،  چهار سوراخه ،دوسوراخه

 فرمهای مختلف
 - عدد5از هر کدام 

 - عدد3از هر کدام  سانتی 50و  20،30 زیپ 10

 - سه بسته بلند وتیزبرای پارچه سوزن ته گرد 17

 - عدد HB 15 مداد سیاه 10

 - متر 1از هر کدام  در عرض های مختلف کش 19

 - متر 5از هر کدام  باریك و پهن تور 20

 - متر 5از هر کدام  باریك و پهن روبان و نوار 21

 - متر 5از هر کدام  در اندازه های مختلف قزن 22

 

 

 توجه : 

 محاسبه شود. نفر 62يك كارگاه به ظرفیت مواد براي  -
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  برگه استاندارد ابزار  -            

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 - عدد 15 فلزی نخ چین 1

 - عدد 15 کوچك بشکاف 2

 - عدد 1از هر کدام  متوسط و کوچك روغن دان 3

 - عدد15 اره خاک از پرشده جاسوزنی 5

 - عدد5 دوخت ماشین مخصوص برس 5

  عدد 5از هر کدام  بزرگ و کوچك دوخت ماشین یگوشت پیچ 6

 - عدد 5 پارچه قیچی 7

0 
 ماسوره

 دوخت ماشین مخصوص

 دوز راسته و کاره همه

 عدد 10از هر کدام 
- 

 - عدد15 پالستیکی یا فلزی متر 9

 - عدد 5 دوخت ماشین مخصوص پنس 10

 - عدد 15 پالستیکی یا فلزی انگشتانه 11

  عدد1 متوسط هن رباآ 12

  عدد5از هر کدام  دندانه دار وبدون دندانه رولت 13

 

 توجه : 

 در نظر گرفته شود.نفر  62براي يك كارگاه به ظرفیت  بزار ا-

 

 

 


