
 

 

 

  

 ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسي دفتر پژوهش، طرح و برنامه

  
 

 استاندارد آموزش شغل 
 

 

  

 دوز زنانه نازک 

 

          گروه شغلي                     

 صنايع پوشاک
 

 كد ملي آموزش شغل 

1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 

شناسه  نسخه

 شايستگي

سطح  شناسه گروه لشناسه شغ

 مهارت

Isco-00 
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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 101325035535553 : شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 : صنايع پوشاکريزي درسي   اعضاء كارگروه برنامه

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرک تحصیلي  دگينام و نام خانوا رديف

 سال 17 طراحی و دوخت مربی  شیمی کارشناسی ارشد زینب وفایی نژاد 3

 سال20 طراحی و دوخت مربی  صنایع نساجی کارشناسی ارشد محمد رضا نجفی آرانی 2

 سال 23 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پوشاک کاردانی فاطمه کریمی 1

 سال 22 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پوشاک کارشناسی فریده سید سیاهی 4

 سال30 طراحی و دوختمربی آموزشگاه  طراحی پوشاک کارشناسی محبوبه مهاجری 0

 سال 2 مدرس  دانشگاه    طراحی و دوخت  کارشناسی سید فرخ پیشوایی 9

 سال 10 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت  لوژی دوختطراحی و تکنو کارشناسی رمه فرشته ضرغامی 1

 سال 9 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی لباس کارشناسی مهسا فیروزکوهی 8

 کارشناسی شهربانو قادری 6
 کارشناسی ارشد 

 طراحی دوخت

 پژوهش و هنر
 سال 20 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

 کارشناسی ارشد منا منتظری هدشی 35
اء فرهنگی و مرمت اشی

 تاریخی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 صنایع پوشاک
 سال 11

 

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي صنايع پوشاک برگزار گرديد استاندارد آموزش   31/2/69طي جلسه اي كه در تاريخ 

مورد تائید  101325035535553 بررسي و تحت عنوان شغل  نازک دوز زنانه  با كد   1-4/2/43/63با كد   2شغل نازک دوز درجه 

  .قرار گرفت

اي كشور بوده و هرگونهه سهوء    كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                    99081928تلفن                                                     99081908دورنگار       

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 
 ای نیوز گفتوه    های مورد نیاز برای عملکرد موورر در محویك کوار را گوینود در بازوی از مووارد اسوتاندارد حرفوه         ها و توانمندی مشخصات شایستگی

 شود. می

 استاندارد آموزش : 
 های موجود در استاندارد شغل.  دن به شایستگیی یادگیری برای رسی نقشه

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق می های خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار می ای از وظایف و توانمندی به مجموعه

 شرح شغل : 
هوا،   شاغل دیگور در یوك حووزه شوغلی، مسو ولیت     ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل، کارها  ارتباط شغل با م ای شامل مهم بیانیه

 شرایك کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یك استاندارد آموزشی. 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  دوره آموزش انتظار می هایی که از یك کارآموز در هنگام ورود به ها و توانایی حداقل شایستگی

 كارورزي:
گیرد و ضرورت دارد  کارورزی صرفا در مشاغلی است که باد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت می

محل آموزش به صورت ت وریوك  که در آن مشاغل خاص محیك واقای برای مدتی تاریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یك شایستگی که فرد در 
 گردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتی در یك مکان واقای آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی با استفاده از عکس می

 ارزشیابي : 
ای  و اخالق حرفوه  کتبی عملی، عملیبخش  ه، که شامل سآوری شواهد و قزاوت در مورد آنکه یك شایستگی بدست آمده است یا خیر فرآیند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربیان :  صالحیت حرفه
 رود. ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می های آموزشی و حرفه  حداقل توانمندی

 شايستگي : 
 ها و شرایك گوناگون به طور مورر و کارا برابر استاندارد.  توانایی انجام کار در محیك

 دانش : 
، توانود شوامل علووم پایه)ریاضوی     های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایستگی یا توانایی که می از مالومات نظری و توانمندی ای حداقل مجموعه

 (، تکنولوژی و زبان فنی باشد. ، زیست شناسی، شیمیفیزیك

 مهارت : 
 شود.  های عملی ارجاع می حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی. ماموالً به مهارت

 نگرش : 
 باشد.   ای می های غیر فنی و اخالق حرفه ای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارت مجموعه

 ايمني : 
 شود. مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیك کار می

 ست محیطي :توجهات زي

 مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیك زیست وارد گردد.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 نازک دوز زنانه 

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

نازک دوز زنانه یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی  هایی از قبیل رعایت ایمنی و 

لباس  اولیه ، انجام دوختدر کارگاه خانگی ی دوختهااندازی، سرویس و نگهداری ماشینراه بهداشت در محیط کار،

 زنانهنازک  اتوکاری لباسو  زنانهنازک زنانه، دوخت لباس نازک زنانه، برش لباس نازک لباس  یم الگویرست، نازک زنانه

 است.  شخصی  دوز لباس زنانه در ارتباط و خرازی ،را در بر می گیرد در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل پارچه فروش

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

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

 سالمت کامل جسمانی و روانی :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد  : نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت  495طول دوره آموزش                    :  

 ساعت 316ن آموزش نظري               :   ه زما

 ساعت 123ه زمان آموزش عملي                :  

 ساعت    -كارورزي                      :    زمان ه 

  ساعت    -  ه زمان پروژه                          :  

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %20كتبي :  - 

 %90عملي : -

 %35اي : ق حرفهاخال -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 سال سابقه کار مرتبك  3لیسانس تکنولوژی طراحی و دوخت با -

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

 سال سابقه کار مرتبك  10دیپلم طراحی و دوخت با -

 232010510010001زنانه با کد  پوشاک بودن گواهینامه استاندارد آموزش شغل مربی صنایع دارا-
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

 برشکاری می باشد. ,الگوسازی ,:دوخت یك لباس در کارگاه دوخت خانگی که شامل اندازه گیرینازک دوز زنانه 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Embroidered women clothing  

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد :  رين استانداردها و رشتهت مهم ٭

 راسته دوز-

 

 

 *اين شغل به شايستگي هاي زير تبديل شده است:

 رعایت ایمنی و بهداشت در محیك کار -

 های دوخت در کارگاه خانگیاندازی، سرویس و نگهداری ماشینراه -

 اولیه لباس نازک زنانه انجام دوخت -

 باس نازک زنانهترسیم الگوی ل -

 برش لباس نازک زنانه -

 دوخت لباس نازک زنانه -

 اتوکاری لباس نازک زنانه -

 

 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 ......................................                      نسبتاً سخت   ب : جزو مشاغل

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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 ل  شغاستاندارد آموزش 

 شايستگي ها -
 

  

 ساعت آموزش  پیش نیاز عناوين كد  رديف

 جمع عملي  نظري 

3 753120510010011 
رعایت ایمنی و بهداشت در محیك 

 کار
 15 10 5 ندارد

2 753120510010021 
اندازی، سرویس و نگهداری راه

 در کارگاه خانگی های دوختماشین

رعایت ایمنی و بهداشت در 

 محیك کار

 753120510010011با کد 

0 15 23 

 لباس نازک زنانه اولیه انجام دوخت 753120510010031 1

اندازی، سرویس و نگهداری راه

های دوخت در کارگاه ماشین

 خانگی

 753120510010021با کد  

3 17 20 

 رسیم الگوی لباس نازک زنانهت 753120510010011 4

رعایت ایمنی و بهداشت در 

 محیك کار

 753120510010011کد با 

10 100 110 

 برش لباس نازک زنانه 753120510010051 0
 ترسیم الگوی لباس نازک زنانه 

 753120510010011با کد 
20 20 00 

 دوخت لباس نازک زنانه 753120510010021 9

اولیه لباس  انجام دوخت-1

 نازک زنانه 

 753120510010031با کد 

 برش لباس نازک زنانه  -2
 753120510010051د با ک

20 112 172 

 اتوکاری لباس نازک زنانه 753120510010071 1
 دوخت لباس نازک زنانه 

 753120510010021با کد 
3 7 10 

 495 123 316 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 
  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 رعایت ایمنی و بهداشت در محیك کار

 زمان آموزش

 عجم عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 نشانیکپسول آتش  دانش :
 های اولیهجابه کمك

 رایانه
 سیستم تهویه

 دستکش یکبار مصرف
 روپوش

 

    آور محیطی )فیزیکی(عوامل زیان-

نقووش آن در بووروز حوووادث و  عواموول زیووان آور محوویك کووار و-
 های شغلیبیماری

   

    هابندی ابزار کار با مواد، کاال و حمل آنروش طبقه-

    مخاطرات ناشی از جابجایی دستی بار از دیدگاه ارگونومیك -

    های اولیهجابه کمك -

    های دستیکنندههای استفاده از خاموشانواع آتش و روش -

    هاایل حفاظت فردی و لزوم استفاده از آنانواع وس -

    گرفتگیعوامل مورر در بروز برق -

  مهارت :

    هااستفاده صحیح از ابزار، مواد و کاال و حمل آن -

    های اولیهاستفاده صحیح از جابه کمك -

    حفاظت فردیاستفاده صحیح از وسایل  -

    دستی هایکنندهاستفاده از خاموش -

)ماشوین  رعایت اصول ارگونوومی در هنگوام کوار بوا دسوتگاه       -
 دوخت، رایانه و...(

   

 نگرش :

 های ناشی از حوادث شغلیجلوگیری از آسیب -

 جویی در استفاده از مواد مصرفی، انرژی و زمانصرفه -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )دستکش و ماسك( -

 رعایت اصول ارگونومی در هنگام کار )نشستن صحیح( -

 محیطی : توجهات زیست

 هاتفکیك مواد زائد و دفع مناسب آن -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 های دوخت در کارگاه خانگیاندازی، سرویس و نگهداری ماشینراه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 15 23 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :
 روپوش

 روغن ماشین دوخت
 خانگیانواع ماشین دوخت 

 ( سردوز وهمه کاره )
های دوخت انواع سوزن ماشین
)سرسوخته، همه کاره خانگی 

 ( دوقلو، ساده
دوخت های ین انواع نخ ماش

 ،)مرسریزه، نایلونی، ابریشمی
 ..(و. پلی استر
 دوخت های انواع پایه ماشین

رل، ، زیپ، پیچدکمه، جادکمه)
  (دوزی، سردوزچین، پیلی، پس

 

    (و سردوز)همه کاره  خانگی دوخت انواع ماشین -

سرسوخته، ) همه کاره خانگی دوختانواع سوزن مخصوص ماشین -
 ....(دوقلو، ساده و

   

 ،)مرسوریزه همه کواره خوانگی   انواع نخ مخصوص ماشین دوخت  -

 (پلی استر و .... ،ابریشمی ،نایلونی

   

، دکموه   ،سواده ) همه کاره خوانگی  دوختهای  ماشین انواع پایه -

دوز و پس ،مخفی و  پیچ رل، زیپ مامولی ایتو ، سردوز، لبدکمهجا

 .(چین، پیلی و .

   

    همه کاره خانگی های دوختو نگهداری ماشین روش سرویس -

  مهارت :

    چیدمان صحیح یك کارگاه خیاطی خانگی -

دوخت )پور کوردن ماسووره، نوخ کوردن      اندازی و تنظیم ماشینراه -
 هوا دوخت، جا انداختن ماسوره، تنظیم کشش نخ، تاویض پایهماشین

 (و ....

   

)سرسووخته،  همه کاره خوانگی   دوختهای  انتخاب سوزن ماشین -
 دوقلو، ساده و ....(

   

)مرسوریزه،  هموه کواره خوانگی    دوخوت  هوای   انتخاب نخ ماشین -

 و...( پلی استر ،نایلونی، ابریشمی

   

، دکموه )همه کواره خوانگی   دوخت ماشین های  انواع پایه انتخاب -
-پس رل، چین، پیلی،پیچ  تو یالب ، مامولی و مخفی  ، زیپدکمهجا

 ....(و دوزی، سردوز

   

)روغون  همه کاره خانگی  دوختهای سرویس و نگهداری ماشین -

 تمیزکاری و ...( ،کاری
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 های دوخت در کارگاه خانگیاندازی، سرویس و نگهداری ماشینراه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :
 رعایت اخالق حرفه ای -

 

 اوج مصرف برقساعات های دوخت در عدم استفاده از ماشین -
 صرفه جویی در مصرف نخ -

 ایمنی و بهداشت : 

 از ماشین دوخت رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده -

زور نداشتن در محویك  خاموش کردن ماشین دوخت در صورت کار نکردن با دستگاه و ح -
 کار

 توجهات زیست محیطی :

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

 جلوگیری از ریختن روغن ماشین دوخت در محیك کار -
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 زش استاندارد آمو
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 اولیه لباس نازک زنانه انجام دوخت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 17 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :
 روپوش

 روغن ماشین دوخت
دوخت خانگی )همه  انواع ماشین

 کاره خانگی و سردوز( 
های دوخت انواع سوزن ماشین

 )سرسوخته، دوقلو، ساده(
انواع نخ ماشین دوخت )مرسریزه، 

 و ....(  نایلونی، ابریشمی
 انواع پایه ماشین دوخت

، زیپ، دکمه، جادکمههای )پایه
دوزی، رل، چین، پیلی، پسپیچ

 ( سردوز

ی، اانواع الیی )کاغذی، پارچه
 ...( و زانفیکس
سانتی، یك انواع کش )نیم

  (سانتی، دو سانتی
 زیپ پالستیکی

 (قزن )دامنی، لباسی  
 سوزن دستی و ماشینی

 چیننخ
 قیچی کوچك

 بشکاف
 اتو

 ژانت
 بالشتك
 رولت

چین، سوزن ته گورد، بشوکاف،   انواع ملزومات دوخت )قیچی، نخ -
 کش (متر، خك

   

    شارپ، بیتوین (انواع سوزن دوخت دستی ) -

    استر، مرسریزه(انواع نخ دوخت دستی )پلی -

روش دوخت کوک با دست )ساده، بخیه، بخیوه تزئینوی، کووک     -
 شل، دندان موشی(

   

    منحنی، زاویه، گوشه درزها ( ,روش دوخت درز )ساده -

رل، قیچی، زیگوزا((  موشی، پیچروش پاکدوزی با دست )دندان -
 وخت )ساده، نواردوزی، سردوز (دماشین

   

دوزی سواده، مخفوی، زیگوزا(،    روش تودوزی بوا دسوت )پوس    -
 رل و لب تو ساده (دوخت )پیچماشین وزانفیکس( 

   

    انواع قزن )دامنی، لباسی ( و زیپ پالستیکی  -

    روش دوخت نوار اریب و بندینك -

و جادکموه بوا ماشوین    پایه دار (  ،روش دوخت دکمه )سوراخ دار -

 دوخت 

   

    روش دوخت چین و پیلی )دستی، ماشینی( -

    ای و زانفیکس(انواع الیی )کاغذی، پارچه -

داخلووی و "و منحنووی روش دوخووت انووواع سووجاف )زاویووه دار  -
  ("خارجی

   

    سانتی، یك سانتی، دو سانتی(انواع کش )نیم-

  مهارت : 

 ،شکاف ،سوزن ته گرد ،نخ چین ،دوخت )قیچیانتخاب ملزومات -

 خك کش و ....( ،متر

   

    بیتوین و ....( ،انتخاب سوزن دوخت دستی )شارپ -

اسوتر، مرسوریزه، عماموه، دمسوه،     انتخاب نخ دوخت دستی )پلی -
 ابریشمی، نایلونی و...(

   

دوخت کوک با دست )ساده، بخیه، بخیوه تزئینوی، کووک شول،      -
 (وشیدندان م
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 اولیه لباس نازک زنانه انجام دوخت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

     ه، گوشه درزها (منحنی، زاوی ,دوخت درز )ساده -

و رل، قیچوی، زیگوزا((   موشوی، پویچ  پاکدوزی با دست )دنودان  -
 دوخت )ساده، نواردوزی، سردوز (ماشین

   

 و دوزی ساده، مخفی، زیگزا(، زانفیکس(تودوزی با دست )پس -
 رل و لب تو ساده (دوخت )پیچماشین

   

    قزن )دامنی، لباسی ( و زیپ پالستیکی دوخت -

    دوخت نوار اریب و بندینك -

    پایه دار ( و جادکمه با ماشین دوخت ،دوخت دکمه )سوراخ دار -

    چین و پیلی )دستی، ماشینی( دوخت-

    ای و زانفیکس(الیی )کاغذی، پارچهنصب  -

    ("داخلی و خارجی"و منحنی دوخت انواع سجاف )زاویه دار -

    یك سانتی، دو سانتی(سانتی، کش )نیم دوخت-

 نگرش :

 رعایت  اخالق حرفه ای  -
 عدم استفاده از ماشین های دوخت در ساعات اوج مصرف برق -

 جویی در مصرف نخصرفه -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی ) روپوش(  -
 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت  -

 یت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت رعا-

 توجهات زیست محیطی :

 آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافتجمع -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 رسیم الگوی لباس نازک زنانهت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 100 110 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :
 روپوش

 قیچی کاغذ
 ماتیکی( ،)نواری چسب

 پاکنو  مداد
)گراف، سفید، کاغذ برش

 پوستی و ...(
 20،فلزی Tکشکش )خكخك

سانت، گونیا، پیستوله و منحنی 
 و ...(
 متر

 رولت
 سنجاق گرد
 جا سنجاقی

 پانچ

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

سانت، گونیوا،   20،فلزی Tکشکش ترسیم الگو )خكانواع خك-
 منحنی و ...( ،پیستوله 

   

کن، ، سنجاق، جاسنجاقی، پاکHBملزومات ترسیم الگو )مداد-
 (و .... ( مدادرنگی، مترماتیکی -پانچ، چسب )نواری

   

    عالئم قراردادی اندام-

های اندام )باسن کوچك، باسن بزر(، باالتنه کوتواه و  ویژگی -
 کوچك و...(،بلند، سینه بزر(

   

    فرعی( ،روش اندازه گیری قسمتهای مختلف اندام )اصلی-

    تاریر بصری خطوط در لباس )خك مستقیم، منحنی، شکسته( -

    روش استفاده از جدول سایزبندی در ترسیم الگو -

    عالئم قراردادی ترسیم الگو -

سواده و   تورک  ,فون ,تنگدامن )اساس الگوی ترسیم روش  -
 ( "لنگی"قرینه غیر,شلواری دار،دار، چینپیلی ,کلوش,گوده دار

   

گوردن،   حلقوه  ها بهم الگوی باالتنه و انتقال پنسیرسروش ت -
ساسون خك وپهلو، خك مرکزی جلو  ،حلقه آستین، سرشانه، کمر

  کمر

   

    محل دکمه خور روش تایین-

 و کیمونووو"سوورخود )آسووتین اسوواس م الگوووی یرسووت روش-
پهون، باریوك،   "انواع موچ  "چین در کاپ و مچ "جدا  ,"رگالن

 ("ای لیفه

   

 ,هفووتگوورد، "م الگوووی انووواع یقووه )خطووی،   یرسووت روش-
            ,جوودا "شووکاری "مسووطح ،"آرشووال ",سوورخود"شچهووارگو

 ( "انگلیسی ,یزیهشوم ,واتیکرا "

   

 جلوبواز مدل یقه )به توجه با م الگوی انواع سجاف یرستروش  -
  و جلو بسته( 

   

روش ترسیم الگوی انواع پیراهن زنانه )درز در کمور، یکسوره،    -
 (ترک  تنگ و

   

    زنانه  لوارالگوی اساس ش روش ترسیم -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 رسیم الگوی لباس نازک زنانهت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت :

    رسیم الگو)گراف، سفید، پوستی و ...(انتخاب کاغذ ت -

سوانت،   20،فلوزی  Tکوش کش ترسیم الگو )خكخكانتخاب -

 منحنی و ...( ،گونیا، پیستوله 

   

، سنجاق، جاسنجاقی، HBانتخاب ملزومات ترسیم الگو )مداد-
 ماتیکی( مدادرنگی، متر( -کن، پانچ، چسب )نواریپاک

   

    ف اندام )اصلی و فرعی(های مختلگیری قسمتاندازه -

    بندی تبدیل اندازه فرد به اندازه جدول سایز -

انتخاب رنگ مناسب شخص با توجه به انودام، سون، رنوگ     -
 پوست

   

    استفاده از جدول سایزبندی در ترسیم الگو -

    استفاده عالئم قراردادی ترسیم الگو -

ترک ساده و گووده   ,فون ,ترسیم الگوی اساس دامن )تنگ -
 ( "لنگی"قرینهغیر  ,دار،  شلواریدار، چینپیلی ,کلوش ,دار

   

ها به حلقه گردن، حلقوه  ترسیم الگوی باالتنه و انتقال پنس -

ساسوون خوك    پهلو، خك مرکزی جلوو و  ،آستین، سرشانه، کمر

 کمر  

   

    محل دکمه خور ترسیم-

 ,"کیمونوو و رگوالن  "ترسیم الگوی اساس آستین )سرخود  -
 ("ای پهن، باریك، لیفه"انواع مچ ,"چین در کاپ و مچ "جدا 

   

 ,گووورد، هفوووت"ترسووویم الگووووی انوووواع یقوووه )خطوووی   -
             "جوودا "شووکاری "،مسووطح"آرشووال "سوورخود,"چهووارگوش

 ( "انگلیسی ,شومیزیه ,ی کراوات

   

مدل یقه )جلوباز و جلو به توجه با انواع سجاف  ترسیم الگوی -
  بسته(

   

ترسیم الگوی انواع پیراهن زنانه )درز در کمر، یکسره، تنوگ   -
 و ترک (

   

    ترسیم الگوی اساس شلوار زنانه -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 رسیم الگوی لباس نازک زنانهت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،ش دان

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :
 رعایت اخالق حرفه ای -

 

  اغذ الگوکجویی در مصرف صرفه -
 صرفه جویی در زمان -

 انتخاب مدل مناسب لباس با توجه به موقایت اجتماعی، فرهنگی و سن-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از  وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 هنگام ترسیم الگو  رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت در ظروف جمع آوری کاغذهای باطله -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  نازک زنانهبرش لباس 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

20 20 00 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :
 صندلی کارآموز

 روپوش
گراف، سفید، پوستی )کاغذ برش

 و ...(
 20،فلزی Tکشکش )خكخك

پیستوله و منحنی سانت، گونیا، 
 و ...(
 متر

 رولت
 سنجاق گرد

 پارچه 
 "کوچك و بزر("قیچی ساده 

 دستی و ...  نخ چین ،و زیگزاک
 کاربن

صابون یا مل خیاطی یا مداد 
 مخصوص عالمت گذاری 

    انواع پارچه )طبیای، مصنوعی، نیمه مصنوعی( -

    (ابریشم  ،انواع الیاف طبیای )پنبه، کتان، پشم -

انواع الیاف مصنوعی و نیمه مصنوعی )ویسکوز، نایلون، پلی  -
 استر و ...(

   

زا(، کو ، زی"کوچك و بوزر( "ساده قیچی ) ابزار برشانواع  -
 چین دستی و ...(نخ

   

    کش مدرج و ....(گیری )متر، خكاندازه ابزارانواع  -

روش برش انواع پارچه با توجه به نقوش و طرح آن )نقووش  -

 چهار خانه و ....(  ،راه راه ،حاشیه دار ،ایینپ ،االب

   

 ،کتوان  ،روش برش پارچه با توجه بوه جونس آن )خوواب دار   -

 حریر و ...(  ،کشی 

   

روش چیدمان الگو روی پارچه با توجه بوه عالئوم قوراردادی    -

خطوووط  ،پشووت و روی پارچووه ،راسووتای الگووو ،)نقوواط موازنووه

 پارچه و ...( دو الی بسته و باز ،مرکزی

   

چرت زدن  ،کاربن  ،روش انتقال الگو روی پارچه )کوک شل-

 مداد مخصوص و ....( ،پارچه

   

تورک سواده و گووده     ,فون ,روش برش اساس دامن )تنگ -
 ( "لنگی"قرینه غیر ,دار،  شلواریدار، چینپیلی ,کلوش ,دار

   

ردن، حلقوه  ها به حلقوه گو  روش برش باالتنه و انتقال پنس -
 پهلو، خك مرکزی جلو وساسون خك کمر   ،آستین، سرشانه، کمر

   

جودا   ,کیمونوو و رگوالن  "روش برش اساس آستین )سرخود -
 ("ای پهن، باریك، لیفه"انواع مچ,"چین در کاپ و مچ 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  برش لباس نازک زنانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

   دانش: 

 "سرخود ,"چهارگوش ,هفت  گرد،  "روش برش انواع یقه )خطی -
 ("انگلیسی  ,شومیزیه , کراواتی"جدا"شکاری "مسطح ، "آرشال

   

باز  جلو)مدل یقه با توجه به رش الگوی انواع سجاف لباس روش ب -
 و جلو بسته(

   

    روش برش انواع پیراهن زنانه )درز در کمر، یکسره، تنگ و ترک ( -

    روش برش اساس شلوار زنانه  -

  مهارت: 

    انتخاب پارچه با توجه به نوع لباس -

    محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز -

    آماده کردن پارچه قبل از برش -

نخ چین  ،زیکزا( ،"بزر( ،کوچك "ساده)ابزار برش انتخاب انواع -
 (و ....دستی 

   

    خك کش و ...(  ،اندازه گیری )متر ابزارانتخاب انواع -

 ،پوایین  ،برش انواع پارچه با توجه به نقوش و طرح آن )نقوش بواال -
 انه و ....(چهار خ ،راه راه ،حاشیه دار

   

    حریر و...( ،کشی ،کتان ،برش پارچه با توجه به جنس آن)خواب دار-

 ،چیدمان الگو روی پارچه با توجه به عالئم قراردادی )نقواط موازنوه  -
دو الی بسته و باز  ،خطوط مرکزی ،پشت و روی پارچه ،راستای الگو
 پارچه و ...(

   

مداد  ،چرت زدن پارچه ،کاربن  ،انتقال الگو روی پارچه )کوک شل -
 مخصوص و ....(

   

 ,کلووش  ,ترک ساده و گووده دار  ,فون ,برش اساس دامن )تنگ -
 ( "لنگی"غیر قرینه,دار،  شلواریدار، چینپیلی

   

ها به حلقه گردن، حلقه آستین، سرشانه، برش باالتنه و انتقال پنس -
 پهلو، خك مرکزی جلو وساسون خك کمر  ،کمر

   

    جدا چین  ,"کیمونو و رگالن"برش اساس آستین )سرخود  -

    ("ای پهن، باریك، لیفه"انواع مچ , "در کاپ و مچ 
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 ستاندارد آموزش ا
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  برش لباس نازک زنانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط هات زيست محیطيتوج

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت: 

 "سورخود  ,"چهوارگوش  ,گرد،  هفوت  "برش انواع یقه )خطی،  -
 ( "انگلیسی ,شومیزیه ,کراواتی", جدا"شکاری "، مسطح "آرشال

   

برش انواع سجاف لباس با توجه به مودل یقوه )جلوو بواز و جلوو       -
 بسته(

   

    برش انواع پیراهن زنانه )درز در کمر، یکسره، تنگ و ترک ( -

    برش اساس شلوار زنانه -

 نگرش :
 یت اخالق حرفه ای ارع-

 جویی در مصرف پارچه صرفه -

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از  وسایل حفاظت فردی )روپوش( -
 استفاده از قیچی برش  رعایت نکات ایمنی هنگام-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام برش پارچه  -

 توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری پارچه های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 دوخت لباس نازک زنانه

 زمان آموزش

 جمع ملیع نظری 

20 112 172 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :
 صندلی کارآموز

 روپوش
 روغن ماشین دوخت

 انواع ماشین دوخت خانگی
  (سردوزو همه کاره )

 های دوختانواع سوزن ماشین
)سرسوخته،  همه کاره خانگی

 (دوقلو، ساده 
دوخت های انواع نخ ماشین 

 )مرسریزه، نایلونی، ابریشمی..(
 دوخت های انواع پایه ماشین

رل، ، زیپ، پیچدکمه، جادکمه )
  (دوزی، سردوزچین، پیلی، پس

 

چوین، بشوکاف،   نوخ  "کوچوك و بوزر(  ")ساده  انواع قیچی -
 بازکنی و ...( دکمهمخصوص جا

   

شلوار و پیوراهن یکسوره    ,دامن در نواع زیپ روش دوخت ا -

 ("دو طرفه و یکطرفه")ساده 

   

    شلوار و پیراهن یکسره,روش دوخت کش در دامن  -

    و زانفیکس(حریر  ،کاغذی ،ایروش نصب انواع الیی )پارچه -

    و اپل  "دامنی و لباسی"روش دوخت انواع قزن  -

     (چاک پیلی ،دو طرفه ،فهروش دوخت پیلی و چاک )یکطر -

ترک سواده و گووده    ,فون ,اساس دامن )تنگدوخت روش  -
 ( "لنگی"قرینه غیر,دار،  شلواریدار، چینپیلی ,کلوش ,دار

   

ها به حلقه گوردن، حلقوه   باالتنه و انتقال پنس دوختروش  -
 پهلو، خك مرکزی جلو وساسون خك کمر   ،آستین، سرشانه، کمر

   

جدا  ,"کیمونو و رگالن"اساس آستین )سرخود دوخت  روش-
 ("ای پهن، باریك، لیفه"انواع مچ , "چین در کاپ و مچ 

   

 ,"چهوارگوش  ,گرد،  هفوت   "خطی)انواع یقه دوخت روش -
 ,کراواتووی"جوودا ,"شووکاری "، مسووطح "آرشووال "سوورخود
 ( "انگلیسی ,شومیزیه

   

جلوباز مدل یقه ) با توجه بهانواع سجاف لباس دوخت روش  -
 و جلوبسته(

   

انواع پیراهن زنانه )درز در کمر، یکسره، تنگ و دوخت روش  -
 ترک (

   

    روش دوخت اساس شلوار زنانه -

    روش دوخت جادکمه-

    روش انتقال محل دکمه و جادکمه روی لباس آماده شده-
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 : عنوان 
 دوخت لباس نازک زنانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

ای، انواع الیی )کاغذی، پارچه  مهارت :

 (زانفیکس

سانتی، یك انواع کش )نیم

 (سانتی، دو سانتی

 (، لباسی قزن )دامنی

 سوزن دستی و ماشینی

 چیننخ

 قیچی کوچك

 بشکاف

 

کوچوك و  ")سواده  با توجوه بوه نووع پارچوه     استفاده از قیچی  -

 بازکنی و ...( دکمهمخصوص جا چین، بشکافنخ "بزر(

   

)سواده   شولوار و پیوراهن یکسوره    ,دوخت انواع زیوپ در دامون   -

   ("یکطرفه و دو طرفه"

   

    )باریك، پهن(شلوار رو پیراهن یکسره  , دوخت کش در دامن -

    زانفیکس(حریر و  ،کاغذی ،اینصب انواع الیی )پارچه -

    و اپل "دامنی و لباسی"دوخت انواع قزن -

    (چاک پیلی ,دو طرفه ,دوخت انواع پیلی و چاک )یکطرفه -

 ,کلوش,ترک ساده و گوده دار ,فون ,دوخت اساس دامن )تنگ -
 ( "لنگی"قرینه غیر,دار،  شلواریدار، چینیلیپ

   

حلقه گوردن، حلقوه آسوتین،     ها بهدوخت باالتنه و انتقال پنس -
 پهلو، خك مرکزی جلو وساسون خك کمر  ،سرشانه، کمر

   

جدا چین در  ,"کیمونو و رگالن"دوخت اساس آستین )سرخود  -
 ("ای پهن، باریك، لیفه"انواع مچ , "کاپ و مچ 

   

 "سورخود  ,"چهوارگوش  ,گرد،  هفت ")خطیدوخت انواع یقه  -
  ("انگلیسی,شومیزیه ,کراواتی"جدا ,"شکاری "، مسطح "آرشال

   

جلوو  )جلوبواز و   با توجه به مدل یقوه  لباس دوخت انواع سجاف -

 بسته(

   

    دار(دوخت باالتنه به دامن در پیراهن کمر جدا )ساده و چین -

    تنگ( ,اهن یکسره )ترکدوخت پیر-

    دوخت اساس شلوار زنانه -

    دوخت جا دکمه-

    انتقال محل دکمه و جا دکمه روی لباس آماده شده-
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 دوخت لباس نازک زنانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 يمنيا  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 

 صرفه جویی در مصرف نخ-

 اوج مصرف برق  ساعات عدم استفاده از ماشین های دوخت در-

 صرفه جویی در زمان -

 ایمنی و بهداشت : 

 وپوش( استفاده از وسایل حفاظت فردی )ر-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت -

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت -

 توجهات زیست محیطی :

مخصووص و اسوتفاده از آن در چرخوه     نخ و پارچه هوای اضوافی در ظوروف    جمع آوری -

 بازیافت
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  نازک زنانه  اتوکاری لباس

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 7 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع اتو )ساده، سرد،   دانش :
 (پرس  "دارمخزن"بخار 

 میز اتو
 ژانت

گرد، بالشتك اتو )بیزی، 
 دستی و....(

 رواتویی
 

    (پرس "دار مخزن"انواع اتو )ساده، سرد، بخار  -

بیزوی،  "انواع ملزومات اتو )میز اتو، ژانت، رواتویی، بالشتك اتوو   -
 ( "گرد، دستی

   

هوا،  هوای مختلوف لبواس )درزهوا، پونس     روش اتوکاری قسومت  -
 ها و ...(ها، چینسجاف

   

    اس آمادهروش اتوکاری یك لب -

  مهارت :

    (پرس "دار مخزن")ساده، سرد، بخار انتخاب انواع اتو  -

ملزومات اتو )میز اتو، ژانت، رواتویی،  بالشوتك اتوو   انتخاب انواع  -
 ("دستی بیزی، گرد،"

   

    با توجه به حرارت، رطوبت الزم، جنس پارچه و ... لباس کاریاتو -

هوا و  ها، سجافمختلف لباس )درزها، پنسهای اتوکاری قسمت -
 ها و...(چین

   

    اتوکاری یك لباس آماده -

 نگرش :
 رعایت اخالق حرفه ای -

  نسوزاندن پارچه-
 اوج مصرف برق ساعات عدم استفاده از اتو در -

   در زمان صرفه جویی -

 ایمنی و بهداشت : 

 تنظیم درجه حرارت و ....( ،کنترل سیم دو شاخه اتو ،تورعایت نکات ایمنی )محل قرار گرفتن ا-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از اتو -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت انرژی  -
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  برگه استاندارد تجهيزات -        

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

  دستگاه 3 گیسردوز خان ماشین دوخت 1

  عدد 0 متر سانتی 00*150 میز کارآموز 2

  دستگاه 3از هرکدام  پرس,بخار )مخزن دار( ,سرد ,ساده اتو 3

  دستگاه 1 کیلویی 2پودر خشك  نشانی کپسول آتش 1

  عدد 1 متر سانتی 200100 تخته وایت برد 5

  دستگاه 7 خانگی کاره همه ماشین دوخت 2

  گاهدست P1 1 رایانه 7

  عدد 1 متناسب با رایانه میز رایانه 0

  عدد 1 گردان با پشتی مناسب صندلی مخصوص رایانه 9

  عدد 15 تغییر متحرک با ارتفاع قابل صندلی کارآموز 10

  عدد 1 چرمی صندلی مربی 11

  عدد 1 چوبی میز مربی 12

  عدد 3کدام از هر پاش و ...( اتو، ژانت، آب میز )بالشتك، ملزومات اتو 13

11 
های مخصوص ماشین  پایه

 دوخت
  عدد 7از هرکدام  پیچ رل و ...( ،زیپ ،)دکمه ، جادکمه

  جابه 1 سری کامل تجهیزات استاندارد های اولیه کمك  جابه 15

  دستگاه 1 مطبوع سیستم تهویه 12

 

 توجه:

 .شده است گرفتهنفر در نظر  30تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد -                  

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

  عدد 5از هرکدام  نواری، مایع، ماتیکی چسب 1

 دکمه 2
دار در اندازه ها و  دو سوراخه، چهار سوراخه، پایه

 فرم های مختلف
  عدد 5از هرکدام 

  دست 1 نخی روپوش 3

  لیتر 1 وختمخصوص ماشین د روغن 1

  عدد 5از هرکدام  سانتی 50و  2پالستیکی  زیپ 5

  عدد15از هرکدام  گذاری و..( )مل، صابون عالمت گذاری وسایل عالمت 2

  بر( 10از هرکدام  )پوستی، گراف( کاغذ 7

  متر 2از هرکدام  )حریر، کاغذی، زانفیکس، مامولی( چسب ییال 0

  عدد HB 15 مداد  9

  دوک 5از هرکدام  ی مختلفها رنگدر  دوخت نخ ماشین 10

  بسته 1از هرکدام  های مختلف( شارپ )در شماره ،بیتوین سوزن دوخت دستی 11

  بسته 1از هرکدام  ساده و ...( ,کاره خانگی )دوقلو، سر سوخته همه سوزن ماشین دوخت 12

  عدد 2از هرکدام  های مختلف در رنگ ماژیك وایت برد 13

  عدد 15 کوچك تراش 11

  عدد 1 وایت برد کن پاک تخته 15

  بسته 1از هرکدام  های مامولی و برای کاغذ بلند و تیز برای پارچه سوزن ته گرد 12

17 
کاربن مخصوص 

 پارچه
  بسته 1از هرکدام  های مختلف در رنگ

  متر 2از هر کدام  و ... پلی استر,کتان,پنبه ای پارچه 10

. شده استگرفته نفر كارآموز در نظر  30كارگاه با ظرفیت  براي يكتوجه: مواد 
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  برگه استاندارد ابزار  - 

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

  عدد 15 فلزی یا پالستیکی انگشتانه 1

  عدد 1 متوسك ربا آهن 2

  عدد 15 فلزی  نخ چین 3

  عدد 15 کوچك بشکاف 1

  عدد 0از هرکدام   ای فلزی و شیشه کش خك 5

  عدد 1از هرکدام  کوچك و متوسك دان روغن 2

  عدد 5از هرکدام  دار و بدون دندانه دندانه رولت 7

  عدد 15 اره پرشده از خاک جاسوزنی 0

  عدد 5 مخصوص ماشین دوخت برس 9

  عدد 5 مخصوص ماشین دوخت پنس 10

  عدد 5 از هرکدام کوچك و بزر( گوشتی ماشین دوخت پیچ 11

  عدد 5از هرکدام  کاغذ و پارچه در فرم های مختلف قیچی 12

  عدد5از هرکدام  ساده و منحنی اگونی 13

 ماسوره 11
کاره  مخصوص ماشین دوخت همه

 خانگی 
  عدد 30از هرکدام 

  عدد 15 ای پالستیکی یا پارچه متر 15

 توجه:

 شده است. رفتهنفر در نظر گ 30ابزار براي يك كارگاه به ظرفیت  -

 


