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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 109975095955557 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 ریزی درسی  : صنایع پوشاک اعضاء کارگروه برنامه

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

 سال22 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پوشاک کارشناسی فریده  سید سیاهی 1

 سال30 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پوشاک کارشناسی  محبوبه مهاجری 2

 سال17 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پوشاک کارشناسی  نبی فاطمه  3

 سال 10 هنرآموز  طراحی و دوخت تکنولوژی کارشناسی زهرا عظیم زاده 4

 سال 10 هنرآموز  طراحی و دوخت تکنولوژی کارشناسی مطهره خمسه 5

2 
کرم محمد حسینی ا

 اکبری
 طراحی پارچه و لباس کارشناسی ارشد

مدرس دانشکده فنی و حرفه ای 

 دکتر شریعتی
 سال10

 سال10 مربی آموزشگاه طراحی دوخت طراحی پارچه و لباس کارشناسی ارشد بختمهناز نیک 7

 سال 10 تآموزشگاه طراحی و دوخربی م طراحی و تکنولوژی دوخت کارشناسی  فرشته ضرغامی مهر 0

 شهربانو قادری 9
 کارشناسی 

 کارشناسی ارشد

 ختوطراحی و د

 پژوهش هنر
 سال20 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت 

 سال17 مربی طراحی و دوخت شیمی کارشناسی ارشد زینب وفایی نژاد 10

 کارشناسی ارشد منا منتظری هدشی 11
مرمت اشیاء فرهنگی و 

 تاریخی

سی دبیر کارگروه برنامه ریزی در

 صنایع پوشاک
 سال 12

 

 

 

 

 

 

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

 مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                                            55069506دورنگار       

                    55069576         تلفن  

 @irantvto.irrpcآدرس الكترونیكي : 

mailto:rpc@irantvto.ir


 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاريف : 

 استاندارد شغل : 
 ای نیوز گتتوه    سوتاندارد حرفوه  های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کار را گویند در بعضی از مووارد ا  ها و توانمندی مشخصات شایستگی

 .شود می

 استاندارد آموزش : 
 های موجود در استاندارد شغل.  ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی نقشه

 ل :  نام يك شغ
 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 : 
ها،  ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یك حوزه شغلی، مسئولیت ای شامل مهم بیانیه

 استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل. شرایط کاری و 

 طول دوره آموزش : 
 یك استاندارد آموزشی.  ات مورد نیاز برای رسیدن بهحداقل زمان و جلس

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

 كارورزي:
گیورد و   مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محودود یوا بوا ماکوت صوورت موی       کارورزی صرفا در

د در محل آموزش ضرورت دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یك شایستگی که فر
و ضرورت دارد مدتی در یك مکان واقعی آموزش عملوی ببینود و شوامل بسویاری از مشواغل      آموزد  با استتاده از عکس می به صورت تئوریك

 گردد.( نمی

 ارزشیابي : 
کتبوی عملوی و اخوالق    ، عملوی بخش  ه، که شامل سآوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یك شایستگی بدست آمده است یا خیر فرآیند جمع
 ای خواهد بود.  حرفه

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

 شايستگي : 
 ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد.  توانایی انجام کار در محیط

 دانش : 
توانود شوامل علووم     کوه موی   بوه یوك شایسوتگی یوا توانوایی      های ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندی حداقل مجموعه

 ، تکنولوژی و زبان فنی باشد. (، زیست شناسی، شیمی، فیزیكریاضیپایه)

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

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

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

 توجهات زيست محیطي :

 ل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عم
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 :شغلاستاندارد آموزش نام 

 دوزنده لباس شب و عروس

  :شغلاستاندارد آموزش شرح 

دوخوت پایوه لبواس شوب و      شایستگی هوای دارای دوزنده لباس شب و عروس یکی از مشاغل صنایع پوشاک است که 

شوب و   خت ژپون لباست مدل های کت  لباس شب و عروس، دوعروس، دوخت مدل های لباس شب و عروس، دوخ

عروس و دوخت شنل، تورسر و ساق دست لباس شب و عروس را در بر می گیرد در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل 

 لباس شب و عروس در ارتباط است.کننده خرازی، پارچه فروش و تولید 

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 يي(پايان دوره اول متوسطه )پايان دوره راهنماحداقل میزان تحصیالت : 

 سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 109975095595559با كد زنانه نازک دوز  : نیاز هاي پیش مهارت

 آموزش :دوره  طول

 ساعت   955  :         طول دوره آموزش                

 ساعت     10  :         ـ زمان آموزش نظري           

 ساعت    770  :        لي            ـ زمان آموزش عم

 ساعت         - :       كارورزي                    زمان ـ 

  ساعت         -  :        ان پروژه                      ـ زم

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %70كتبي :  - 

 %50عملي : -

 %95اي : اخالق حرفه -

 مربیان : اي هاي حرفه صالحیت

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

 سال سابقه کار 5فوق دیپلم طراحی و دوخت با -

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

صـنعتي انجـام   نیمه كارگاه ات آن را در يك لباس شب و عروس و ملزومدوزنده لباس شب و عروس، دوخت انواع 

 دهد.می

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Sewing Evening and Bride dress  

 

 

 

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

 نازک دوز زنانه-

 شب و عروسلباس الگوساز و برشكار -

 

 

 

 

 

 شناسي و سطح سختي كار :  ه استاندارد شغلي از جهت آسیبجايگا ٭

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

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

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

 د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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 استاندارد آموزش شغل 

 شایستگی  -

 

 عناوين رديف
 ساعت آموزش

 جمع عملي نظري

 20 45 15 عروس دوخت پایه لباس شب و 1

 100 75 25 عروس لباس شب وهای مدل  تدوخ 2

 20 45 15 کت لباس شب و عروس های دوخت مدل 3

 40 30 10 ژپون لباس شب و عروس دوخت 4

 40 30 10  ساق دست لباس شب و عروس و تورسر دوخت شنل ، 5

 955 770 10 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 وان : عن

 دوخت پایه لباس شب و عروس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

90 40 55 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 روپوش

 خط کش

 قیچی

 نخ چین دستی

 صابون خیاطی

 سنجاق ته گرد

 بشکاف

 پارچه

 کاغذ

 نخ

 ییال

 فنر

 کاپ

 تور

 کش

 زیپ

 قزن

 بندینك

 دکمه فشاری

 قیطان

 ربان

انواع ماشین دوخت) همه کاره 

 خانگی و صنعتی(

 ،زیوپ  کوش،  ،تور کاپ، فنر، نخ،الیی،) تملزومات دوخانواع -

 ( ربان قیطان، دکمه فشاری، بندینك، قزن،

   

 آسوتین،  )باالتنوه،  روش دوخت اساس اولیه شوب و عوروس  -

 دامن(

   

روش دوخت اساس اولیه پیراهن یکسره شوب و عوروس )بوا    -

 آستین و بدون آستین(

   

 متناسوب بوا    روش دوخت اساس اولیه پیراهن های کمر جودا -

 لباس  شب و عروس

   

روش دوخت اساس اولیه پیوراهن در پارچوه هوای کشوی بوا      -

 متناسب با  لباس  شب و عروس ارتجاعیقابلیت 

   

    ت های مختلف پایه لباس شب و عروسروش اتوکاری قسم-

  مهارت :

..( یگیری،ابریشومی،متالیك،روتکس و. انتخاب انواع نوخ )ماه -

 لباس شب و عروسبا ناسب تم

   

الیی  "آهاردار ،فرانسوی، حریر")بافت دار انتخاب انواع الیی-

 شب و عروس متناسب با لباس زانتیکس( ،کاغذی بدون بافت،

   

 "بدون روکش روکش دار، ارتجاعی،")فلزینواع فنر انتخاب ا-

 ( در عور  هوای متتواوت    "دوختنوی  ردکردنوی، "پالستیکی

 متناسب با  لباس  شب و عروس
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت پایه لباس شب و عروس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 منياي ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع اتو )ساده، بخار و ...(    مهارت:

)بالشتك، ژانت و  ملزومات اتو

) ... 

 رولت

 متر

 روغن ماشین دوخت

انواع نخ ماشین دوخت 

 مرسریزه، نایلونی و ... ()

 سوزن ماشین دوخت و دستی

وخت انواع پایه ماشین د

 چین، پلیسه، پیچ رل و ... ()

 

انتخاب انواع کاپ ) سوتینی، دکلته، عینکی، ژله ای، استنجی -

 متناسب با  لباس  شب و عروسو...( 

   

نوواری در   "کشوی وغیور کشوی   "انتخاب انواع توور ) سواده   -

تورهوای لباسوی    "یوك طرفوه ، دو طرفوه   "های مختلف عرض

 شب و عروس متناسب با  لباس ( "دانتل، گیپور"

   

 "قیطانی "در عر  های مختلف، "انتخاب انواع کش )تخت-

تزیینوی(   و "باریك و پهن "شیشه ای " ،در قطر های مختلف

 متناسب با لباس شب و عروس

   

مختوی،  "غیر مجزا "ساده ، تزیینی"انتخاب انواع زیپ )مجزا -

 متناسب با  لباس  شب و عروس( "ساده، تزیینی

   

ل الگو روی پارچه پاترون متناسب با مدل لبواس شوب و   انتقا-

 عروس

   

    دوخت پاترون اولیه شب و عروس )باالتنه ، آستین، دامن(-

دوخت اساس اولیه پیراهن یکسره شب و عروس )با آسوتین ،  -

 بدون آستین، دکلته، نیم دکلته(

   

دوخت اساس اولیه پیراهن های کمر جدا شب و عوروس )بوا   -

 ین ، بدون آستین، دکلته، نیم دکلته(آست

   

دوخت پاترون شخصی برای پارچوه هوای کشوی بوا قابلیوت      -

 متناسب با  لباس  شب و عروسارتجاعی 

   

    لباس شب و عروس هیپااتوکاری قسمت های مختلف -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت پایه لباس شب و عروس

 موزشزمان آ

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 صرفه جویی در مصرف نخ  -

 زمان استتاده بهینه از-

 ایمنی و بهداشت : 

 استتاده از وسایل حتاظت فردی )روپوش(-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استتاده از ماشین دوخت و اتو-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استتاده ازماشین دوخت و اتو  -

 محیطی : توجهات زیست

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

 وزش ی تحلیل آم برگه -

 عنوان : 

 لباس شب و عروسهای دوخت مدل 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

70 10 955 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 انهیرا  دانش :

 روپوش

 کش خط

 یچیق

 یدست نیچ نخ

 یاطیخ صابون

 ته گرد سنجاق

 بشکاف

 کاغذ

 نخ

 پارچه

 ییال

 فنر

 کاپ

 تور

 کش

 پیز

 قزن

 نكیبند

 یفشار دکمه

 طانیق

 ربان

 سنگ تزیینی

 اپلیکه

بوا   ) نواع پیراهن یکسره لباس شب و عوروس روش دوخت ا-

 (  دکلته و نیم دکلته آستین و بدون آستین،

   

متناسب با لبواس شوب و    روش دوخت انواع پیراهن کمر جدا-

  دکلته( میدکلته و ن ، نیستو بدون آ نیعروس ) با آست

   

    متناسب با لباس شب و عروسروش دوخت انواع مدل تاپ -

    متناسب با لباس شب و عروسروش دوخت انواع فرم یقه -

متناسوب بوا لبواس شوب و     روش دوخت انواع فورم سوجاف   -

 عروس

   

    متناسب با لباس شب و عروسروش دوخت انواع فرم آستین -

    متناسب با لباس شب و عروسدوخت انواع فرم دامن روش -

متناسوب بوا لبواس    روش دوخت اتصال انواع باالتنه به دامن -

 شب و عروس

   

    متناسب با لباس شب و عروسروش نصب انواع الیی -

    متناسب با لباس شب و عروسروش دوخت انواع فنر -

    و عروس روش آسترکشی متناسب با مدل های لباس شب-

سب با مدل های لبواس  متناروش دوخت و اتصال انواع کاپ -

 شب و عروس

   

 )زیوپ،  روش دوخت و اتصال باالتنه لبواس شوب و عوروس   -

 ( ... ترکیبی و و پانچ، بندینك،
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مدل های لباس شب و عروس

 زمان آموزش

 جمع عملي ظرين 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 پولك    دانش:

 منجوق

 مروارید

دوخت) همه  نیماش انواع

 ی(و صنعت یخانگره کا

  ...( اتو )ساده، بخار و انواع

)بالشتك، ژانت  اتو ملزومات

  (...و

 رولت

 متر

 دوخت نیماش وغنر

دوخت  نینخ ماش انواع

   ... (و یلونینا زه،یمرسر)

دوخت و  نیسوزن ماش

 یدست

دوخت  نیماش هیپا انواع

  ...( رل و چیپ سه،یپل ن،یچ)

 

    روش آسترکشی متناسب با لباس شب و عروس-

    روش نصب تزیینات متناسب با لباس شب و عروس-

    باس شب و عروسروش اتوکاری قسمت های مختلف ل-

  مهارت : 

انتقال الگو متناسب با جنس پارچه لبواس شوب و عوروس     -

 )کوک شل، بست، کاربن و کوک (

   

متناسب با لبواس شوب و   دوخت انواع مدل پیراهن  یکسره -

)با آستین وبدون آستین، دکلته ونیم دکلته، هموراه بوا    عروس

 برش های عمودی، افقی وترکیبی(

   

ت انواع مدل پیراهن کمر جدا  )با آستین وبدون آستین، دوخ-

 دکلته ونیم دکلته، هموراه بوا بورش هوای عموودی، افقوی و      

 متناسب با لباس شب وعروسترکیبی( 

   

)دکلته، نیم  تاپ ۀمختلف لب یبا طراحدوخت انواع مدل تاپ -

، رکاب دار، قرینه ، غیر قرینوه،  "همراه با کاپ ،آستین"دکلته

 متناسب با لباس شب و عروسسوتینی و...(  هالتری،

   

 سورخود و "دوخت انواع پیراهن یکسره تنگ )ترک لبه گشاد-

، با دنباله و بدون دنباله( متناسوب بوا  لبواس شوب     "گوده دار

 وعروس

   

متناسب با  لبواس  دوخت پیراهن یکسره تنگ با برش افقی -

 شب وعروس
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 استاندارد آموزش 

 یل آموزش ی تحل برگه -

 عنوان : 

 دوخت مدل های لباس شب و عروس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

دوخت انواع پیراهن با دامن یکسره گشاد تورک )دنبالوه دار و   -

 متناسب با  لباس شب وعروسبدون دنباله( 

   

دوخت انواع پیراهن بوا دامون کمور جودا )کلووش، دورچوین،       -

 متناسب با لباس شب و عروس دورپیلی، ترک ، ترکیبی و ...(

   

دوخت انواع پیراهن با پارچه های کشی )دراپه ها در باالتنوه،  -

 متناسب با  لباس شب وعروسیقه، آستین ( 

   

گرد، هتت، چهار گووش، قوایقی   "یقه )خطیدوخت انواع فرم -

، "جداوسورخود "، برگورد "پایه دار و بدون پایوه "(، مسطح"و... 

 متناسب با  لباس شب وعروس( "جداوسرخود"ایستاده

   

    متناسب با  لباس شب وعروسدوخت انواع فرم یقه انگلیسی -

متناسوب بوا   دوخت انواع فرم سجاف )جدا، سرخود، یکسوره(   -

 ب و عروسلباس ش

   

دوخت انواع آستین جدا )تنگ، چین در کاپ، چین درمچ، چین -

درکاپ ومچ، دراپه، ژیگو، فانوسی ، حلزونوی ، غیور قرینوه و...(    

 متناسب با لباس شب و عروس

   

    متناسب با  لباس شب وعروسدوخت انواع آستین سر خود -

دار ، )چوین   متناسب با لباس شوب و عوروس  دوخت انواع مچ -

 دوبل، سجاف دار، لبه گشاد و ... (

   

دوخت انواع دامن )کلوش، دور چین، دور پیلی، ترک ، ترکیبی -

 متناسب با  لباس شب وعروسو ...( 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مدل های لباس شب و عروس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     :مهارت

الیوی  "فرانسوی ، حریور، آهواردار  "نصب انواع الیی )بافت دار-

های زانتیکس در عرضبدون بافت،کاغذی در ضخامت مختلف، 

 لباس شب وعروسمتناسب با مختلف( 

   

ارتجوواعی، روکووش دار، بوودون  "فلووزینصووب انووواع فنوور ) -

در عوور  هووای  "دوختنووی ردکردنووی،"پالسووتیکی"روکووش

 لباس شب وعروسمتناسب با ( "متتاوت

   

دوخت انواع کاپ )سوتینی، دکلته، عینکی، ژلوه ای، اسوتنجی   -

 متناسب با  لباس شب وعروسو....( 

   

های نواری در عرض"کشی وغیر کشی")سادهدوخت انواع تور -

 ،دانتوول"تووور هووای لباسووی"یووك طرفووه ،دو طرفووه"مختلووف

 متناسب با  لباس شب وعروسو....( "گیپور

   

در "قیطانی"در عر  های مختلف"دوخت انواع کش )تخت -

متناسوب  باریك و پهن و تزیینی( "شیشه ای"قطر های مختلف

 با لباس شب و عروس

   

ر جودا  انواع اتصال باالتنه در تاپ ، پیراهن یکسره، پیراهن کم-

 متناسب با  لباس شب وعروس)زیپ، بندینك، دکمه، ترکیبی( 

   

دوخت  مدل های ترکیبی ) برش متعودد، سووتینی، هوالتری،    -

متناسوب بوا  لبواس    دکلته، نیم دکلته، برش افقی، دراپوه و ... (  

 شب وعروس

   

 

 

 



 13 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 شب و عروس دوخت مدل های لباس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    متناسب با  لباس شب وعروس "ساده،دوبل  "آسترکشی  -

 ، کوه یلباس شب و عروس )نصب اپلمدل متناسب با  ناتییتز-

. توسوط  رهیو غ و پولوك،  منجووق،  دها،یمروار ،ینییتز یسنگها

 مخصوص لباس و... ( یها چسب پانچ، کس،یدوخت، زانت

   

اتوکاری قسمت های  مختلف )درزها ، برش هوا، پونس هوا،    -

فنرها، چین ها ، یقه، آستین و ... ( متناسوب بوا لبواس شوب و     

 عروس

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 جویی در مصرف نخ صرفه  -

 زمان استتاده بهینه از-

 ایمنی و بهداشت : 

 استتاده از وسایل حتاظت فردی)روپوش( -

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استتاده از ماشین دوخت و اتو-

 ماشین دوخت و اتو رعایت نکات ایمنی هنگام استتاده از -

 توجهات زیست محیطی :

 روف مخصوص و استتاده از آن در چرخه باز یافتجمع آوری نخ های اضافی در ظ-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 کت لباس شب و عروس های مدلدوخت 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

90 40 55 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 روپوش

 خط کش

 قیچی

 نخ چین دستی

 صابون خیاطی

 سنجاق ته گرد

 بشکاف

 پارچه

 کاغذ

 نخ

 الیی

 تور

 کش

 قزن

 بندینك

 دکمه فشاری

 قیطان

 ربان

انواع ماشین دوخت) همه کواره  

 خانگی و صنعتی(

 انواع اتو )ساده، بخار و ...(

)بالشتك، ژانت و  ملزومات اتو

) ... 

    متناسب با لباس شب و عروسروش دوخت پایه کت -

    متناسب با لباس شب و عروسروش دوخت انواع مدل کت -

 برگورد(  مسوطح،  ،)خطوی  کوت  انواع فورم یقوه   روش دوخت-

 متناسب با لباس شب و عروس

   

    متناسب با لباس شب و عروسروش دوخت انواع آستین کت -

متناسب بوا لبواس شوب و    چ آستین کت روش دوخت انواع م-

 عروس

   

لبواس شوب    متناسب با مودل  روش دوخت انواع سجاف کت-

 وعروس

   

متناسوب بوا لبواس    مختلف کت  قسمت های روش اتوکاری -

 شب و عروس

   

  مهارت :

انتقال الگو متناسب با جنس پارچه در مدل های کت لبواس   -

 کوک ( شب و عروس ) کوک شل، بست، کاربن و

   

 آسوتین، با) متناسب با لباس شوب و عوروس  کت دوخت پایه -

 سرخود( ،آستین بدون

   

بورش   برش از سرشانه،،"کوتاه وبلند") دوخت انواع مدل کت-

متناسوب بوا    ..(متعودد و. برش  کاله دار، برش جناقی، از حلقه،

 لباس شب و عروس
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت مدل های کت لباس شب و عروس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رولت  مهارت:

 متر

 روغن ماشین دوخت

انواع نخ ماشین دوخت 

 مرسریزه، نایلونی و ... ()

ن ماشین دوخت و سوز

 دستی

انووواع پایووه ماشووین دوخووت 

 چین، پلیسه، پیچ رل و ... ()

 دوخت انوواع آسوتین )سواده ، سورخود، دوتکوه، فوانتزی و ...(      -

 متناسب با لباس شب و عروس

   

)گرد، هتت، چهارگوش، قایقی  کتدوخت انواع فرم یقه خطی -

 با لباس شب و عروسب متناس و...(

   

فرم یقه مسطح )پایه دار و بدون پایه( متناسوب بوا   دوخت انواع -

 لباس شب و عروس 

   

متناسوب بوا لبواس    )سرخود و جدا(  کتدوخت انواع یقه برگرد -

 شب و عروس

   

متناسب بوا  دوخت انواع فرم سجاف کت )جدا،سرخود،یکسره(  -

 لباس شب و عروس

   

شوب و   متناسب بوا لبواس   ) ساده،دوبل (آسترکشی انواع کت  -

  عروس

   

اتوکاری قسمت های مختلف دوخت کوت )بورش هوا، درزهوا،     -

 متناسب با لباس شب و عروس پنس ها، آستین، یقه و ...(

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 صرفه جویی در مصرف نخ  -

 زمان استتاده بهینه از -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 خت مدل های کت لباس شب و عروسدو

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 )روپوش(یحتاظت فرد لیاستتاده از وسا -

 و اتو دوخت نیماشهنگام استتاده از  یاصول ارگونوم تیرعا-

 و اتو دوخت نیهنگام استتاده ازماش یمنینکات ا تیرعا -

 

 توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استتاده از آن در چرخه باز یافت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 وسدوخت ژپون لباس شب و عر

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

95 95 45 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 روپوش

 خط کش

 قیچی

 نخ چین دستی

 صابون خیاطی

 سنجاق ته گرد

 بشکاف

 پارچه

 کاغذ

 نخ

 الیی

 تور

 کش

 بندینك

ماشین دوخت) همه کواره   انواع

 خانگی و صنعتی(

 انواع اتو )ساده، بخار و ...(

)بالشتك، ژانت و  ملزومات اتو

) ... 

 رولت

 متر

 روغن ماشین دوخت

    (... وکش  فنر، ،)تور انواع ملزومات ساخت ژپون-

    ناسب با فرم دامن لباس شب و عروستروش دوخت ژپون م-

    یراهن یکسره شب و عروسروش دوخت انواع ژپون در پ-

    ناسب با فرم دامن لباس شب و عروستروش ساخت ژپون م-

    ژپونمختلف  قسمت هایروش اتوکاری -

  مهارت :

انتقال الگو متناسب با جنس پارچه در دوخوت ژپوون لبواس     -

 شب و عروس ) کوک شل، بست، کاربن و کوک (

   

    )آهاردار،بدون آهار(با فرم دامنناسب تانتخاب تور م-

روکوش دارو بودون   ")فلزی ناسب با فرم ژپونتانتخاب فنر م-

 ("رد کردنی دوختنی و "پالستیکی "روکش

   

ناسب با فرم ژپون )کش تخت در عر  های تانتخاب کش م-

 مختلف(

   

 ناسب با فرم دامن لباس شب و عوروس تدوخت انواع ژپون م-

 "ها  فون ها ، کلوش ،"با چین همراه نیلوفری، ساده،")ترک 

 ...( و "کلوش همراه با چین جدا کلوش چین دار ،

   

    شب و عروس لباسبااساس فرم ژپون متناسب دوخت لیته بر-

متناسوب  (  یو عرضو  یطول )به روش  نصب انواع فنر ژپون -

 با لباس شب و عروس 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 ن : عنوا

 دوخت ژپون لباس شب و عروس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع نخ ماشین دوخت   مهارت:

 مرسریزه، نایلونی و ... ()

 سوزن ماشین دوخت و دستی

چین، ن دوخت )انواع پایه ماشی

 پلیسه، پیچ رل و ... (

ساخت ژپون متناسب با فرم دامن لباس شب و عوروس )فنور   -

گذاری، نصب انواع تور جهت حجم دار کردن ژپون متناسب با 

 فرم دامن و ...(

   

    ژپون مختلف  قسمت های یاتوکار -

 نگرش : 

 رعایت اخالق حرفه ای -

 صرفه جویی در مصرف نخ  -

 زمان اده بهینه ازاستت -

 ایمنی و بهداشت : 

 )روپوش(یحتاظت فرد لیاستتاده از وسا -

 و اتو دوخت نیهنگام استتاده از ماش یاصول ارگونوم تیرعا-

 و اتو دوخت نیهنگام استتاده ازماش یمنینکات ا تیرعا -

 توجهات زیست محیطی :

 ز آن در چرخه باز یافتجمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استتاده ا-

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت شنل ،تورسروساق دست لباس شب و عروس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

95 95 45 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 زشيمصرفي و منابع آمو

 انهیرا  دانش :

 روپوش

 کش خط

 یچیق

 یدست نیچ نخ

 یاطیخ صابون

 ته گرد سنجاق

 بشکاف

 کاغذ

 نخ

 پارچه

 ییال

 تور

 کش

 پیز

 قزن

 نكیبند

 یفشار دکمه

 طانیق

 ربان

 سنگ تزیینی

 اپلیکه

 پولك

 منجوق

 مروارید

    متناسب با لباس شب و عروسروش دوخت انواع شنل -

    تناسب با لباس شب و عروسمروش دوخت انواع ساق دست -

    متناسب با لباس شب و عروسروش دوخت انواع تور سر -

 ساق دست تورسر، ،شنلمختلف قسمت های روش اتوکاری -

 متناسب با لباس شب و عروس

   

  مهارت :

انتقال الگو متناسب با جنس پارچه در دوخت شنل، تور، ساق  -

 ست، کاربن و کوک (دست لباس شب و عروس )کوک شل، ب

   

.( .. و پیلوی دار  بودون کواله،   ،دوخت انواع  شونل )بوا کواله   -

 متناسب با لباس شب و عروس

   

کوتواه  ")سواده وهمورا بوا سمبوسوه     دوخت انواع ساق دسوت -

 متناسب با لباس شب و عروس...(  و"وبلند

   

 متناسب بوا ...( )بلند،کوتاه، گرد، بیضی و  دوخت انواع تور سر-

 لباس شب و عروس

   

    متناسب با لباس شب و عروسنصب انواع تزیینات روی تور -

    ساق دست و تورسرشنل،  قسمت هایاتوکاری  -

  نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 صرفه جویی در مصرف نخ  -

 زمان استتاده بهینه از -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 شنل ،تورسروساق دست لباس شب و عروس دوخت

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 )روپوش(یحتاظت فرد لیاستتاده از وسا -

 و اتو دوخت نیده از ماشهنگام استتا یاصول ارگونوم تیرعا-

 و اتو دوخت نیهنگام استتاده ازماش یمنینکات ا تیرعا -

ره دوخت) همه کا نیماش انواع

 ی(و صنعت یخانگ

  ...( اتو )ساده، بخار و انواع

)بالشتك، ژانت  اتو ملزومات

  (...و

 رولت

 متر

 دوخت نیماش روغن

دوخت  نینخ ماش انواع

   ... (و یلونینا زه،یمرسر)

 یدوخت و دست نیماش سوزن

 ن،یچدوخت ) نیماش هیپا انواع

 ...( رل و چیپ سه،یپل

 توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استتاده از آن در چرخه باز یافت-
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  برگه استاندارد تجهیزات -           

 توضیحات  تعداد  یق مشخصات فني و دق نام  رديف

  دستگاه 3 سردوز خانگی ماشین دوخت  1

  دستگاه 3 راسته دوز ماشین دوخت صنعتی 2

  عدد 0 متر یسانت 00×150 کارآموز زیم 3

 3از هر کدام  ساده، سرد، بخار) مخزن دار(، پرس اتو 4

 دستگاه

 

  دستگاه 1 کیلویی 2پودر خشك  کپسول آتش نشانی 5

  عدد 1 سانتی متر 100×200 بردتخته وایت  2

  دستگاه 7 همه کاره خانگی ماشین دوخت 7

  دستگاهP4 1 رایانه 0

  عدد1 متناسب با رایانه میز رایانه 9

  عدد 1 گردان با پشتی مناسب صندلی مخصوص رایانه 10

  عدد 15 متحرک با ارتتاع قابل تغییر  صندلی کارآموز 11

  عدد1 چرمی صندلی مربی 12

  عدد 1 چرمی میز مربی 13

  عدد 2از هر کدام  (ژانت، آب پاش بالشتك، میز اتو، ) ملزومات اتو 14

پایه های مخصوص ماشین  15

های دوخت همه کاره خانگی و 

 صنعتی

)دکمه، جادکمه، زیپ، پیچ رل، ژور، 

 (چین، پلیسه 

  عدد 7از هر کدام 

  جعبه 1 تانداردسری کامل تجهیزات اس کمك های اولیه جعبه 12

  دستگاه1 مطبوع سیستم تهویه 17

 

 توجه :

 نتر در نظر گرفته شود.  15تجهیزات برای یك کارگاه به ظرفیت  - 
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 برگه استاندارد مواد  -         

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 10 مخصوص نگهداری شابلون کاور 1

  عدد 5از هرکدام  ،مایع،ماتیکینواری چسب  2

  دست 1 نخی روپوش 3

  عدد 15از هرکدام  )مل ،صابون عالمت گذاری و ...( وسایل عالمت گذاری 4

  برگ 10ازهرکدام  )تحریری، پوستی، گراف( کاغذ 5

  متر2ازهرکدام بافت دار، بدون بافت، کاغذی، زانتیکس الیی چسب 2

  عدد HB  15 مداد 7

  عدد 2ازهرکدام  در رنگ های مختلف وایت برد ماژیك 0

  عدد 15 کوچك تراش 9

  عدد 1 وایت برد تخته پاک کن 10

  بسته 1ازهرکدام  بلند و تیز برای پارچه های معمولی و کاغذ سوزن ته گرد 11

  بسته 1ازهرکدام  در رنگ های مختلف کاربن مخصوص پارچه 12

  متر 1ازهر کدام  ، دانتل، تافته و ...()تور،حریر،ساتن،گیپور  پارچه 13

فلزی، ارتجاعی، روکش دار، بدون روکش،  فنر 14

 پالستیکی و ...

  متر 5از هر کدام 

  عدد 5از هر کدام  مجزا، ساده، تزیینی،غیر مجزا و ... زیپ 15

  عدد 5از هر کدام  در فرم و اندازه های مختلف دکمه 12

  جتت5از هر کدام  کی و ...سوتینی، ژله ای، عین کاپ 17

  قرقره 5از هر کدام  ماهیگیری، ابریشمی، متالیك، روتکس و ... نخ 10

  قرقره 5از هر کدام  مرسریزه، ابریشم و ... نخ دوست دستی 19

  متر 5از هر کدام  باریك و پهن ربان  20

  متر 5از هر کدام  باریك و پهن تور 21

  عدد 15 یکبار مصرف دستکش 22

  متر 2از هر کدام  تخت، قیطانی، شیشه ای و ... کش  23

  دوک 4از هر کدام  سر دوز در رنگ های مختلف نخ ماشین دوخت 24

  دوک 2از هر کدام  در رنگ های مختلف راسته دوز نخ ماشین دوخت 25

  مثقال 5از هر کدام  در طرح ها و اندازه های مختلف پولك 22

  مثقال 5از هر کدام  مختلف یو اندازه هادر طرح ها  منجوق 27
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 برگه استاندارد مواد  -         

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  مثقال 5از هر کدام  مختلف یدر طرح ها و اندازه ها مهره های تزیینی 20

  یك بسته از هر کدام پالستیکی و فلزی در اندازه های مختلف دکمه منگنه 29

  از هر کدام یك بسته در رنگ های مختلف نوار اریب 30

  متر 5از هر کدام  برجسته و تخت مغزی 31

 

 توجه :

 نتر محاسبه شود. 15برای یك کارگاه با ظرفیت  مواد - 
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  برگه استاندارد ابزار  -          

 حات توضی تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 1 متوسط آهن ربا 1

  عدد 0ازهرکدام  ،منحنی،پیستوله و ...T خط کش 2

  عدد 15 پرشده از خاک اره جاسوزنی 3

  عدد5ازهرکدام کاغذ و پارچه در فرمهای مختلف قیچی ساده 4

  عدد5ازهرکدام ساده و منحنی گونیا 5

  عدد 15 پالستیکی یا پارچه ای متر 2

  عدد 1از هر کدام  و متوسط کوچك روغن دان 7

  عدد 10 فلزی وزنه 0

  عدد 5 فلزییا  چوبی درفش 9

  عدد 3 فلزی پانچ 10

  عدد A0 1 صتحه برش 11

  عدد1 یرولت قیچی  12

  عدد 15 فلزی یا پالستیکی انگشتانه 13

  عدد 15 فلزی نخ چین دستی 14

  عدد 15 کوچك بشکاف 15

  عدد 5از هر کدام  کوچك و بزرگ پیچ گوشتی ماشین دوخت 12

  عدد 5 مخصوص ماشین دوخت پنس 17

  عدد 5 مخصوص ماشین دوخت برس 10

  عدد 5از هر کدام  دندانه دار و بدون دندانه رولت 19

  عدد 20از هر کدام  مخصوص ماشین های دوخت ماسوره 20

  دستگاه 1از هر کدام  وات 20و  40 هویه 21

  دستگاه 1 مراه با کلید و پایه داره چسب حرارتی 22

با سوزن های پالستیکی در اندازه  مارک زن 23

 های مختلف

  دستگاه 1

  دستگاه 1 همراه با قالب دکمه دگمه منگنه زن 24

 توجه : 

 نتر کارآموز در نظر گرفته شود. 15ابزار برای یك کارگاه با ظرفیت  -

 


