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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 709775075525557 : شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 : صنایع پوشاکریزی درسی  اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت تخصصیرشته  آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

 سال 10 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پارچه و لباس کارشناسی ارشد مهناز نیکبخت 1

 سال 0 مدرس دانشگاه علوم و هنر یزد پژوهش هنر دکترا مجید اسدی 2

 سال 23 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی لباس کارشناسی شهدخت زارعی 3

4 
ین اکرم محمد حس

 اکبری
 طراجی پارچه و لباس کارشناسی ارشد

مدرس دانشکده فنی و حرفه ای 

 دکتر شریعتی
 سال 10

5 
فرشته ضرغامی 

 مهر
 سال 10 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی و تکنولوژی دوخت کارشناسی

 سال 10 هنرآموز تکنولوژی طراحی و دوخت کارشناسی زهرا عظیم زاده 6

 سال 10 هنرآموز تکنولوژی طراحی و دوخت اسیکارشن مطهره خمسه 7

 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی کارشناسی ارشد منا منتظری هدشی 0
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 صنایع پوشاک
 سال 12

 

 

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

 برگنزار گرديند اسنتاندارد    صننايع پوشناک  رسي با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي د 79/0/7997طي جلسه اي كه در تاريخ 

 709775075525557با كند   شلوار دوز زنانهبررسي و تحت عنوان شغل  709775075525557 با كد شلوار دوز آموزش شغل 

 مورد تائید قرار گرفت . 

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

 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

                                            22069206دورنگار       

                    22069276         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا       ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

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

 ك شغل :  نام ي
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  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، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 ي و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. شرايك رار

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

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

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  ا در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت ميرارورزي صره

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك ر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.( وزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميآم با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

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

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي سيدن ب  يك شايستگي يا تواناييهاي ذهني الزم براي ر اي از مالومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

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

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

 نگرش : 
 باشد.   اي مي هاي غير هني و اخالق رره  تارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارتاي از ره مجموع 

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 توجهات زيست محيطي :

 و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  
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 :  شغلاستاندارد آموزش نام 

 شلواردوز زنانه

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

ایمنی و بهداشت در  رعایتی شلواردوز زنانه یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی ها

محیط کار، راه اندازی، سرویس و نگهداری ماشین های دوخت، دوخت شلوار ساده، دوخت شلوار جین، دوخت شلوار 

درضمن این شغل با مشاغلی از قبیل پارچه فروش، خرازی و فروشنده  راحتی و دوخت شلوار بارداری را دربر می گیرد.

 .پوشاک در ارتباط است

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

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

 سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 ندارد : نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت  755    طول دوره آموزش                    :    

 ساعت     99   آموزش نظري               :    ن زمان 

 ساعت     707ن زمان آموزش عملي                :     

 ساعت     كارورزي                       :     زمان ن 

  ساعت      ن زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %70كتبي :  - 

 %20عملي : -

 %75اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 کار مرتبطسال سابقه  3لیسانس تکنولوژی طراحی و دوخت با -

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

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

 يک كارگاه نیمه صنعتي انجام مي دهد.در را دوخت و اتوكاري انواع شلوار زنانه  ،شلوار دوز زنانه 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

 

Women’s trousers tailor 

 

 

 

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

 نازک دوز زنانه-

 

 

 

 

 

 

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

 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 

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

 آموزشبرگه ي تحلیل  -
 

  

 ساعت آموزش  عناوين رديف

 جمع عملي  نظري 

 15 10 5 رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار 7

 32 22 10 نیمه صنعتی  در کارگاه راه اندازی، سرویس و نگهداری ماشین های دوخت 7

 40 30 10 دوخت شلوار ساده 9

 40 30 10 دوخت شلوار جین 9

 36 22 7 دوخت شلوار راحتی 0

 30 23 7 دوخت شلوار بارداری 2

 200 151 42 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 75 70 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 یول آتش نشانپسک  دانش :

 هیاول یجعبه کمک ها

 انهیرا

 هیتهو ستمیس

 بار مصرفکیدستکش 

 روپوش

    (یکیزی)ف یطیمح آور انیعوامل ز -

کاار و نقاش آن در باروز حاواد  و      طیآور مح انیعوامل ز -

 یشغل های یماریب

   

    اه ابزار کار با مواد، کاال و حمل آن بندی روش طبقه -

    کیارگونوم دگاهیبار از د یدست ییاز جابجا یمخاطرات ناش -

    هیاول های جعبه کمک -

 هاای  کنناده  اساتااده از خااموش   هاای  انواع آتش و روش -

 یدست

   

    اه و لزوم استااده از آن یحااظت فرد لیانواع وسا -

    گرفتگی عوامل موثر در بروز برق-

  مهارت :

    اه مواد و کاال و حمل آناز ابزار، استااده  -

    هیاول های از جعبه کمکاستااده  -

    یحااظت فرد لیاز وسااستااده  -

    یدست های کننده استااده از خاموش -

 نیدر هنگاام کاار باا دساتگاه )ماشا      یاصول ارگونوم تیرعا-

 و...( انهیدوخت، را

   

 استااده صحیح از وسایل و ابزار-نگرش :

 یاز حواد  شغل یناش های بیاز آس یریجلوگ -

 و زمان یانرژ ،یدر استااده از مواد مصرف جویی صرفه -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 مواد، ابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 ()دستکش وماسکیحااظت فرد لیاستااده از وسا-

 (حیدر هنگام کار)نشستن صح یاصول ارگونوم تیرعا-

 محیطی : توجهات زیست

 اه مواد زائد و دفع مناسب آن کیتاک -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

دوخت در کارگاه  یها نیماش یو نگهدار سیسرو ،یراه انداز

 یصنعت مهین

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

75 79 99 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 روپوش  دانش :

ماشین دوخت صنعتی  

 دوز( ،میاندوز، سردوز )راسته

ماشین دوخت خانگی 

 ( دوز میان کاره، سردوز، )همه

 انواع پایه 

 میز برش

)ساده، بخار،  انواع اتو 

 ،پرس خانگی و ...("دار مخزن"

 های مخصوص اتو بالشتک 

ای،  )بیضی، دستی، استوانه

 ژانت(

 ولولت 

 پارچه مخصوص اتوکشی 

چوب مخصوص کوبیدن  

 پارچه

 آب پاش 

 میز اتو 

نسوز) پالستیکی و  یوکف ات 

 فلزی(

 مانکن 

 آینة قدی 

 گوشتی )بلند و کوتاه( پیچ 

 کن برس پُرز پاک 

    ، شخصی("خطی")تولیدی انواع چیدمان یک کارگاه دوخت -

    (دوز انیدوز، سردوز،م راسته) انواع ماشین دوخت صنعتی -

    (دوز انیکاره، سردوز،م )همه انواع ماشین دوخت خانگی -

)سرسوخته، دوقلو، ژوردوزی،  های ماشین دوخت انواع سوزن -

 (و ... یگلدوزسردوز،،راسته دوز،10تا 2سوزن شمارة  گوش، سه

   

استر، ناایلونی، ابریشامی،    ی)پل دوخت یها نیماش  انواع نخ -

 و ...( رایابریشم تابیده، ترو

   

وز، هماه  راسته دوز، سرد) کشی انواع ماشین دوخت نخروش  -

 ( یکاره خانگ

   

    ی(ا شهیش ای یفلزی، پالستیکی، طلق) انواع ماسوره و ماکو -

سااده یاا   )، ناوع دوخات   چاه انواع پایة متناسب بااجنس پار  -

 (تزئینی

   

    روش رفع عیوب احتمالی در کار با ماشین دوخت -

    (خانگی، تولیدی)انواع قیچی برقی -

زاگ، بارش  کا خاانگی، بارش کوچاک، زی   انواع قیچی)سادة  -

 تیز، مخصوص چیدن تور( چین دستی، کوچک نوک ضخیم، نخ

   

همراه  یانواع پایة ماشین دوخت همه کارة خانگی)ساده دوز -

دوزی ساده و کشاویی،   دوزی، جادکمه دوزی، دکمه با میلة پنبه

 رفو، رول در دو نوع، کوک شل و ...( ،یدوزی، پاکدوز پس
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 ندارد آموزش استا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

دوخت در کارگاه  یها نیماش یو نگهدار سیسرو ،یراه انداز

 یصنعت مهین

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 دان روغن    دانش:

ی)دسته خمیده، چرم، قیچ

 دوزی، رولتی( زاگ، گلزیک

 صاحة برش 

 درفش 

 بُر تیغ برش یا موکت 

 بشکاف)درز ، دوخت( 

 های برش وزنه 

انواع پایة ماشین دوخت  

کارة خانگی )ساده دوزی  همه

دوزی،  همراه با میلة پنبه

دوزی،  دوزی، جادکمه دکمه

دوزی،  ساده و کشویی، پس

و پاکدوزی، رفو، رول در د

نوع، کوک شل، زیپ یک 

 طرفه دارای دو جهت، مخای،

 دوزی، دوزی، تکه چین

دوزی،  دوزی، حاشیه چشمه

دوزی، مخصوص  قیطان

دوزی،  های چین، نوار اُریب لبه

دوزی، چین پلیسه،  کوفهش

 ...(دار،مخصوص چرم و غلتک

 

انواع پایة زیپ ماشین دوخت خانگی)یک طرفه دارای دوجهت،  -

 مخای(

   

دوزی،  دوزی، تکاه  انواع پایة تزئینی ماشین دوخت خانگی)چین -

های چین،  دوزی، مخصوص لبه دوزی، قیطان دوزی، حاشیه چشمه

 دوزی، چین پلیسه و ...( دوزی، شکوفه نوار اُریب

   

دوز جهت دوخت درزها و  انواع پایة ماشین دوخت صنعتی راسته -

 .(پایه، یک پایه و .. تو)ساده، نیش، نیم لب

   

در جهات راسات و چاپ،     یانواع پایة زیپ)دوپایه باا فرورفتگا   -

 ...(ومخای 

   

ماادل، چااین پلیسااه،  3ای در  انااواع پایااة تزئیناای)چین حرفااه -

دوزی دوبال، فولادر از    های مختلف، مغازی  دوزی در اندازه مغزی

شاامارة 
1
تااا  8

3
تااو،  باارای لااب 2تااا  1اوّل از شاامارة  ، پایااة 8

دار از شامارة   کش دوزی، تالون، ابردوزی، پایة خط ظریف
3
تاا   16

1
 دوزی و ...( ، کش2

   

    درزها یجهت پاکدوز 50تا  20دوزی از شمارة  گان  انواع پایه -

ماشین دوخت)مسیر عبور  های مختلف قسمت یزکاریروش تم -

بر،  های کار پیش نخ، صاحه سوزن زیر پایة ماشین دوخت، دندانه

 قاب ماکو و ...(

   

    ( نامیهای ماشین دوخت ) به جز تسمه و د کاری قسمت روش روغن -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

در کارگاه دوخت  یها نیماش یو نگهدار سیسرو ،یراه انداز

 یصنعت مهین

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع پایه ماشین دوخت   مهارت :

پایه، یک  صنعتی )نیش، نیم

 پایه(

زیپ)در دو جهت راست و  

 چپ، مخای و ...(

ای در  زئینی )چین حرفهپایة ت 

مدل، چین پلیسه، مغزی  3

 های مختلف،  دوزی در اندازه 

از ، دوزی دوبل، فولدر مغزی

پایه اول از

3
تا  4

1
 شماره   8

 دوزی، ، ظریف2تا  1شمارة 

 (خط کش دارتالون، ابردوزی،

1
تا 2

3
 از شماره16

انواع سوزن ماشین دوخت 

)سرسوخته ، دوقلو، ژوردوزی، 

 2گوش، سوزن از شمارة  سه

،راسته دوز ، سردوز ، 10تا 

 گلدوزی و ... (

 انواع الیی

 انواع نخ ماشین دوخت

)پلی استر، نایلونی، ابریشمی،  

 ابریشم تابیده، ترویرا و ... (

بارش، اتاو، ماشاین    ")استاندارد ارتااع میزهایچیدمان کارگاه  -

 و صندلی( "دوخت

   

    (دوز انیدوز، سردوز،م اندازی ماشین دوخت صنعتی)راسته راه-

و  دوخت متناسب با جنس پارچه نیماش یاستااده از سوزن ها -

گاوش و ساوزن از    )سرسوخته ، دوقلو، ژوردوزی، ساه  نوع دوخت

 و ... ( یردوز ،گلدوز، راسته دوز،س10تا  2شمارة 

   

دوخت )از نظر جهات قرارگارفتن در    نیجا انداختن سوزن ماش -

 محاظة سوزن و باالرفتن سوزن درون محاظة سوزن(

   

استر ، ناایلونی ،ابریشامی،    یدوخت)پل یانتخاب نخ ماشین ها -

 و ... ( رای، ترو دهیتاب شمیابر

   

کشی، قراردادن سوزن  خکردن ماشین دوخت)عبور از مسیر ن نخ -

هاای سااعت از    در باالترین نقطة خود، عبور نخ در جهت عقرباه 

 قسمت کشش نخ، عبور نخ از سوراخ سوزن(

   

تنظیم کشش نخ رو متناسب با ضخامت پارچاه، ضاخامت ناخ     -

 دوخت، نوع دوخت، جنس پارچه

   

    تنظیم کشش نخ ماسوره و بیرون کشیدن نخ دوخت -

پایة مناسب با جنس پارچاه، ناوع دوخات سااده و یاا      انتخاب  -

 تزئینی(

   

    استااده از جدول رفع عیوب احتمالی در کار با ماشین دوخت -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

دوخت در کارگاه  یها نیماش یو نگهدار سیسرو ،یراه انداز

 یصنعت مهین

 زمان آموزش

 معج عملي نظري 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع کش)قیطانی و کش در     مهارت:

 های مختلف( عرض

 
    استااده از انواع قیچی برقی)خانگی، تولیدی( -

انتخاب قیچی متناسب باا جانس پارچه)ساادة خاانگی، بارش       -

تیاز،   چین دستی، کوچک نوک زاگ، برش ضخیم، نخکک، زیکوچ

 مخصوص چیدن تور(

   

همراه با  ینصب پایة ماشین دوخت همه کارة خانگی)ساده دوز -

دوزی ساااده و کشااویی،  دوزی، جادکمااه دوزی، دکمااه میلااة پنبااه

 رفو، رول در دو نوع، کوک شل و ...( ،یدوزی، پاکدوز پس

   

دوخت خانگی)یکطرفه دارای دو جهت، نصب پایة زیپ ماشین  -

 مخای(

   

دوزی،  دوزی، تکاه  نصب پایة تزئینی ماشین دوخت خانگی)چین -

های چین،  دوزی، مخصوص لبه دوزی، قیطان دوزی، حاشیه چشمه

 دوزی، چین پلیسه و ...( دوزی، شکوفه نوار اُریب

   

دوز )سااده، نایش،    نصب پایاة ماشاین دوخات صانعتی راساته      -

 پایه، یک پایه و ...( نیم

   

    نصب پایة زیپ)دوپایه در جهت راست و چپ، مخای و ...( -

ماادل، چااین پلیسااه،  3ای در  نصااب پایااة تزئیناای)چین حرفااه -
دوزی دوبال، فولادر از    های مختلف، مغازی  دوزی در اندازه مغزی

شاامارة 
1
تااا  8

3
تااو،  باارای لااب 2تااا  1پایااة اوّل از شاامارة ،  8

دار از شامارة   کش دوزی، تالون، ابردوزی، پایة خط ظریف
3
تاا   16

1
 دوزی و ...( ، کش2
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

در کارگاه  دوخت یها نیماش یو نگهدار سیسرو ،یراه انداز

 یصنعت مهین

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    درزها یدوزی جهت پاکدوز گان نصب پایه -

های مختلف ماشین دوخت)مسیر عباور ناخ،    قسمت یتمیزکار -

بر، قاب    های کار پیش صاحه سوزن زیر پایة ماشین دوخت، دندانه

 ماکو و ...(

   

های  مختلف ماشین دوخت )به جز تسمه و  کاری قسمت روغن -

 ( نامید

   

    استااده از جدول عیوب ماشین دوخت -

    تعویض المپ انواع ماشین دوخت -

    تعویض سوزن انواع ماشین دوخت -

    ویض روغن انواع ماشین دوختتع -

 نگرش :

  یاخالق حرفه ا تیرعا-

 های دوخت در زمان اوج مصرف برق عدم استااده از ماشین-

 در مصرف نخ ییصرفه جو-

 ایمنی و بهداشت : 

 دوختهای   نیهنگام استااده از ماش یمنینکات ا تیرعا -

 کار طیمحوحضورنداشتن درت درصورت کارنکردن با دستگاه دوخ نیخاموش کردن ماش -

 توجهات زیست محیطی :

 کار طیدوخت در مح نیروغن ماش ختنیاز ر یریجلوگ -

 افتیدر ظروف مخصوص و استااده از آن در چرخه باز یاضاف ینخ ها یجمع آور -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت شلوار ساده

 زمان آموزش

 عجم عملی نظری 

10 30 40 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 روپوش

پارچه)فاستونی، کرپ، کتان 

 و...(

 روغن ماشین دوخت

انواع ماشین دوخت 

خانگی)همه کاره خانگی، 

 سردوز(

انواع ماشین دوخت صنعتی 

 میان دوز(سردوز، دوز،)راسته 

انواع سوزن ماشین 

دوخت)سرسوخته، ساده، دوقلو 

 و...(

انواع نخ ماشین دوخت 

 و...( )مرسریزه، نایلونی، ترویرا

انواع پایه ماشین دوخت 

)جادکمه، زیپ، پیلی، پس دوز، 

 و...( یدوز مغزی

انواع الیی)کاغذی، پارچه ای، 

 زانایکس و...(

 دستیدوخت سوزن 

 مخای(نی و انواع زیپ)نایلو

 حاللی( انواع قزن)ساده و

 نوار اریب

 

ساده، زیگزاک، نخ چین دستی، " انواع ملزومات دوخت)قیچی-

دساتی و   ، سوزن"کوکو پلی استر، مرسریزه" ، نخ "بشکاف 

 (صابون عالمت گذاری و ماشینی، خط کش، متر

   

    هروش انتقال الگو روی پارچه متناسب با جنس پارچ-

    ساده روش دوخت پشت شلوار-

    ساده روش دوخت پیش شلوار-

    روش دوخت آستری پیش شلوار متناسب با مدل شلوار ساده-

    روش دوخت درزهای پهلو متناسب با جنس پارچه-

    روش پاکدوزی درزها متناسب با جنس پارچه-

ب با جنس روش دوخت درزهای داخل پای شلوار ساده متناس-

 پارچه

   

    روش دوخت پل کمری شلوار ساده متناسب با فرم کمر-

    روش چسباندن الیی به کمر شلوار ساده-

    متناسب با مدل شلوار سادهروش دوخت کمری شلوار -

    روش لبه دوزی شلوار ساده متناسب با جنس پارچه-

    (قزنو مهروش اتصال جلوی کمر شلوار ساده)دکمه و جادک-

روش دوخت شلوار کمر تنگ و دم پا گشاد متناسب باا مادل   -

 شلوار ساده
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت شلوار ساده

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 د، مواابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 نخ چین    دانش:

 کش

 انگشتانه

 مغزی

 بشکاف

 رولت

 ژانت

 قیچی پارچه

 سوزن ته گرد

انواع اتو)ساده، سرد، 

 ، پرس("مخزن دار"بخار

بالشتک های مخصوص 

 اتو)بیضی، استوانه، دستی و...(

 چوب مخصوص کوبیدن

 پارچه مخصوص اتوکشی

کف اتو نسوز)پالستیکی و 

 فلزی(

دوخت شلوار کمر گشاد )چین، پیلای، کاش( متناساب باا     روش -

 مدل شلوار ساده

   

روش دوخت شلوار دم پا تنگ )پاکتی و ساده( متناسب با مادل  -

 شلوار ساده

   

روش دوخت شلوار کمر و دم پا گشاد متناساب باا مادل شالوار     -

 ساده

   

    روش دوخت شلوار ساده ترکیبی-

    رقرینهروش دوخت شلوار ساده غی-

    روش اتوکاری شلوار ساده در تمامی مراحل دوخت-

  مهارت :

ساده، زیگزاک، نخ چین دستی، " )قیچیانتخاب ملزومات دوخت-

دساتی و   ، ساوزن "کاوک و پلی استر، مرساریزه " ، نخ "بشکاف 

 (صابون عالمت گذاری و ماشینی، خط کش، متر

   

رچه متناسب با جنس پارچه)کوک شل، کاربن انتقال الگو روی پا-

 و چرت(

   

    انتقال خط اتوی شلوار ساده)پیش و پشت(-

دوخت انواع ساسون،چین و پیلی پشت شلوار ساده متناساب باا   -

 مدل آن

   

    پاکدوزی درزهای فاق پشت شلوار ساده-

    دوخت فاق پشت شلوار ساده-
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 استاندارد آموزش 

 تحلیل آموزش ی  برگه -

 عنوان : 

 دوخت شلوار ساده

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    دوخت جیب پشت شلوار ساده)یک فیلتاب، دوفیلتاب(-

    اق پشت شلوار سادهاتوکاری به همراه کش کاری ف-

اتوکاری خط اتوی پشت شلوار به همراه کش کاری در قسامت  -

 باسن

   

دوخت انواع ساسون، چین، پیلی پیش شلوار سااده متناساب باا    -

 مدل آن

   

دوخت جیب شلوار ساده)سجاف، کیسه و مغزی( متناسب با مدل -

 آن

   

    پاکدوزی فاق پیش شلوار ساده-

    پیش شلوار سادهدوخت فاق -

    دوخت زیپ شلوار ساده-

    دوخت نقاب زیپ شلوار ساده-

    دوخت آستری پیش شلوار ساده متناسب با جنس پارچه-

    دوخت درزهای پهلوی شلوار ساده-

    پاکدوزی درزهای پهلوی شلوار ساده-

    اتوکاری درزهای پهلوی شلوار ساده-

    ل پای شلوار سادهدوخت درزهای داخ-

    پاکدوزی درزهای داخل پای شلوار ساده-

    اتوکاری و کش کاری درزهای داخل پای شلوار ساده-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت شلوار ساده

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

دوخت پل کمری شلوار سااده متناساب باا فارم کمار )راسات،       -

 منحنی، سجاف دار(

   

    نصب الیی به کمر شلوار ساده-

هماراه  "دوخت کمری شلوار متناسب با مدل شلوار ساده)راست، -

 منحنی، سجاف دار( ،"لهرس،کبا نوار مقاوم

   

دستی ")پس دوزی لبه دوزی شلوار ساده متناسب با جنس پارچه-

 ، زانایکس و پاکتی( "و ماشینی

   

    اتصال جلوی کمر شلوار ساده) دکمه، جادکمه، قزن و...(-

    اتوکاری قسمت های مختلف شلوار ساده-

 نگرش :

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 نخ مصرف در  ییصرفه جو -

 زمان در ییصرفه جو -

 ایمنی و بهداشت : 

 ()روپوش یحااظت فرد لیاستااده از وسا -

 دوخت و اتو های استااده از ماشین هنگام یاصول ارگونوم تیرعا -

 دوخت واتوهای هنگام استااده از ماشین رعایت نکات ایمنی  -

 توجهات زیست محیطی :

 افتیخصوص و استااده از آن درچرخه بازدرظروف منخ های اضافی  یجمع آور -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت شلوار جین

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 30 40 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نهرایا  دانش :

 روپوش

 پارچه جین

 روغن ماشین دوخت

انواع ماشین دوخت 

خانگی)همه کاره خانگی، 

 سردوز(

انواع ماشین دوخت صنعتی 

 دوز، سردوز، میان دوز( راسته)

انواع سوزن ماشین 

 دوخت)ساده، دوقلو و...(

انواع نخ ماشین دوخت 

، نخ رودوزی ترویرا )مرسریزه،

 و...(جین 

انواع پایه ماشین دوخت 

 یدوز مغزیدکمه، زیپ، )جا

 و...(

 انواع الیی)کاغذی، پارچه ای(

 سنجاق

 دستیدوخت سوزن 

 زیپ فلزی

انواع دکمه)فلزی، میخی و 

 منگنه ای(

 نخ چین

 

روش نصب راهنمای اضافه ی درز باه ماشاین دوخت)پایاه،    -

 سطح ماشین دوخت(

   

    روش دوخت درز خوابیده ی شلوار جین-

    جین روش دوخت پشت شلوار-

    روش دوخت پیش شلوار جین-

    روش دوخت درزهای داخل پای شلوار جین-

    روش پاکدوزی درزها متناسب با جنس پارچه-

    روش دوخت درزهای پهلوی شلوار جین-

    روش دوخت پل کمری متناسب با شلوار جین-

    روش دوخت کمری متناسب با شلوار جین-

    زی شلوار جین متناسب با مدل آنروش لبه دو-

دکماه  و  ادکماه ، جش اتصال جلوی کمر شلوار جین)دکمهرو-

 (منگنه

   

روش دوخت شلوار کمر تنگ و دم پا گشاد متناسب باا مادل   -

 شلوار جین

   

    روش دوخت شلوار دم پا تنگ متناسب با مدل شلوار جین-

    روش دوخت شلوار جین ترکیبی-

    وش دوخت شلوار جین غیر قرینهر-

    روش اتوکاری شلوار جین در تمامی مراحل دوخت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت شلوار جین

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 د، مواابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انگشتانه  مهارت :

 مغزی

 بشکاف

 رولت

 ژانت

 قیچی پارچه

 سنجاق ته گرد

انواع اتو)ساده، سرد، 

 ، پرس( "مخزن دار"بخار

بالشتک های مخصوص 

 اتو)بیضی، استوانه، دستی و...(

 پارچه مخصوص اتوکشی

 چوب مخصوص کوبیدن

کف اتو نسوز)پالستیکی و 

 فلزی(

 

ساطح   درز باه ماشاین دوخت)پایاه و   ی اضافه نصب راهنما -

 ماشین دوخت(

   

    دوخت انواع ساسون پشت شلوار جین متناسب با مدل آن -

جین متناسب با مدل آن)درز ساده و  دوخت برش پشت شلوار-

 خوابیده(

   

    پاکدوزی برش پشت شلوار جین متناسب با مدل دوخت درز-

    متناسب با مدل آندوزی برش پشت شلوار جین رو-

    خوابیده(درز ساده ودوخت فاق پشت شلوار جین)-

    پاکدوزی فاق پشت شلوار جین متناسب با مدل دوخت درز-

    دوزی درز فاق پشت شلوار جین متناسب با مدل آنرو -

    دوزی جیب قسمت پشت شلوار جینرو-

    قسمت پشت شلوار جین بهاتصال جیب -

    خوابیده(خت فاق پیش شلوار جین )ساده ودو -

    )ساده وخوابیده(پاکدوزی فاق پیش شلوار جین  -

    دوخت جیب شلوار جین)سجاف، کیسه و مغزی(-

    دوزی لبه جیب شلوار جین متناسب با مدل آنرو -

    زیپ(جادکمه و  ،اتصال فاق پیش شلوار جین)دکمه -

    وار جیندوخت نقاب فاق پیش شل-

    دوزی نقاب فاق پیش شلوار جینرو-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

 دوخت شلوار جین

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    دوخت درز داخل پای شلوار جین )ساده و خوابیده( -

    پاکدوزی درز داخل پای شلوار جین )ساده وخوابیده( -

    رودوزی درز داخل پای شلوار جین متناسب با مدل آن -

    دوخت درزهای پهلوی شلوار جین -

    پاکدوزی درزهای پهلوی شلوار جین-

    شلوار جین متناسب با مدل آن رودوزی درزهای پهلوی-

دوخت پل کمری شلوار جین متناسب با فارم کمار )راسات،    -

 منحنی و سجاف دار(

   

لبه دوزی شلوار جین متناسب با مدل آن)چرخ کاری، زیپ و  -

 ریشه(

   

    (جادکمه، دکمه منگنه  ،اتصال جلوی کمر شلوار جین)دکمه  -

دم پا گشاد متناسب با مدل شالوار   دوخت شلوار کمر تنگ و -

 جین

   

    دوخت شلوار دم پا تنگ متناسب با مدل شلوار جین -

    دوخت شلوار جین ترکیبی -

    دوخت شلوار جین غیر قرینه -

    اتوکاری قسمت های مختلف شلوار جین-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 جیندوخت شلوار 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 نخ در مصرف  ییصرفه جو -

 درزمان ییصرفه جو -

 ایمنی و بهداشت : 

 ()روپوش یت فردحااظ لیاستااده از وسا -

 دوخت و اتو های استااده از ماشین هنگام یاصول ارگونوم تیرعا -

 دوخت واتوهای رعایت نکات ایمنی  هنگام استااده از ماشین  -

 توجهات زیست محیطی :

 افتیدرظروف مخصوص و استااده از آن درچرخه بازنخ های اضافی  یجمع آور -

 کارانجام مدیریت انرژی هنگام -
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 زش استاندارد آمو

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت شلوار راحتی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 22 36 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 روپوش

 چپارچه)تریکو، کشباف، استر

 ...(، کتان و "ارتجاعی"

 روغن ماشین دوخت

انواع ماشین دوخت 

خانگی)همه کاره خانگی، 

 سردوز(

انواع ماشین دوخت صنعتی 

 میان دوز(دوز، سردوزو راسته)

انواع سوزن ماشین 

،  "سرسوخته"استرچدوخت)

 ساده، دوقلو و...(

انواع نخ ماشین دوخت 

 و...( )مرسریزه، نایلونی، ترویرا

زیپ، )انواع پایه ماشین دوخت 

راهنمای  و یدوز غزیم

 (دوخت

 انواع کش)پهن، باریک(

 نخ چین

 نوار لیاه ای

 بشکاف

 دستیدوخت سوزن 

 مغزی

خت درزهای شلوار راحتی با استااده از ابزار راهنمای دوروش -

 دوخت

   

    روش دوخت جیب پیش و پشت شلوار-

    روش دوخت درز پهلوی شلوار راحتی  -

    ی شلوار راحتی روش دوخت درز داخل پا -

    روش دوخت یکسره فاق پیش و پشت -

روش دوخت کمر شلوار راحتی)کشای، لیااه ای، کشاباف و     -

 ترکیبی(

   

روش لبه دوزی دم پای شلوار راحتی)کشی، لیاه ای، کشباف -

 (سادهو 

   

    روش دوخت شلوار راحتی با پارچه های تاری و پودی -

پارچه های کشی در جهات طاول و   گ)لروش دوخت شلوار -

 عرض(

   

  مهارت :

دوخت درزهای شلوار راحتی با پارچه های حلقوی بافات باا    -

 استااده از ابزار راهنمای دوخت

   

    خارجی( دوخت جیب پیش شلوار راحتی)داخلی و-

    خارجی( به دهانه جیب شلوار راحتی)داخلی و زیپدوخت  -

    راحتیار دوخت جیب پشت شلو -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت شلوار راحتی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رولت    مهارت:

 ژانت

 سنجاق قالی

 زیپ

 ه گردسوزن ت

 قیچی پارچه

انواع اتو)ساده، سرد، 

 پرس(و  "مخزن دار"بخار

بالشتک های مخصوص 

 اتو)بیضی، استوانه، دستی و...(

 چوب مخصوص کوبیدن

 پارچه مخصوص اتوکشی

کف اتو نسوز)پالستیکی و 

 فلزی(

 

    دوخت درز پهلوی شلوار راحتی-

وجاه باه   دوخت نوار تزیینی روی درز پهلوی شلوار راحتی باا ت  -

 مدل آن

   

    دوخت درز داخل پای شلوار راحتی-

    دوخت یکسره فاق پیش و پشت شلوار راحتی -

    (دوخت کمر شلوار راحتی)کشی، لیاه ای، کشباف ، ترکیبی  -

    دوخت لبه شلوار راحتی)کشی، لیاه ای، کشباف ، ساده(-

    ل و عرض(دوخت شلوار لگ)پارچه های کشی در جهت طو -

دوخت درزهای شلوار متناسب با مادل شالوار لاگ باا ماشاین       -

 نخ 4دوخت 

   

    دوخت کمر شلوار لگ با ماشین دوخت میان دوز -

    دوخت لبه شلوار لگ با ماشین دوخت میان دوز -

    دوخت شلوار راحتی با پارچه های تاری و پودی -

    ردرپارچه های تاری و پودیدوخت جیب خارجی در باالی شلوا -

دوخت جیب پاکتی روی درزپهلوی شالوارباپارچه هاای تااری     -

 وپودی

   

 نگرش :

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 نخ در مصرف  ییصرفه جو -

 درزمان ییصرفه جو -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت شلوار راحتی

 زمان آموزش

 جمع ملیع نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 ()روپوش یحااظت فرد لیاستااده از وسا -

 دوخت و اتو های استااده از ماشین هنگام یاصول ارگونوم تیرعا -

 دوخت واتوهای م استااده از ماشین رعایت نکات ایمنی  هنگا -

 توجهات زیست محیطی :

 افتیدرظروف مخصوص و استااده از آن درچرخه بازنخ های اضافی  یجمع آور -

 کارانجام مدیریت انرژی هنگام -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت شلوار بارداری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 23 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 روپوش

کشی، کتان ، پارچه)

 (،کشباف جین

 روغن ماشین دوخت

انواع ماشین دوخت 

خانگی)همه کاره خانگی، 

 سردوز(

ین دوخت صنعتی انواع ماش

 میان دوز( دوزو)راسته دوز، سر

انواع سوزن ماشین 

، "استرچ"دوخت)سرسوخته 

 (ساده، دوقلو 

دوخت  انواع نخ ماشین

 ()مرسریزه، نایلونی، ترویرا

انواع پایه ماشین دوخت 

 پس دوز، جادکمه،زیپ،پیلی،)

 (ی مغزی دوز

 انواع الیی)کاغذی،پارچه ای،

 (زانایکس 

 دستیدوخت سوزن 

پهن، باریک و انواع کش)

 جادکمه ای(

 نخ چین

 نوار لیاه ای

روش انتقال الگو روی پارچه متناسب با جانس پارچاه)چرت،   -

 اضافه درز( بزارا

   

    روش دوخت درز داخل پای شلوار بارداری-

روش دوخت درز پهلوی شلوار بارداری متناسب باا مادل آن   -

 (سایزکردن کمرشلوار  به سایز، جیب نما )

   

    روش دوخت یکسره فاق پیش و پشت شلوار بارداری -

    شلوار بارداری یروش پاکدوزی درزها-

جانس  روش لبه دوزی دم پای شالوار باارداری متناساب باا     -

 ( یپارچه)ساده، پاکتی، زانایکس، پس دوزی، چرخکار

   

شلوار باارداری متناساب باا جانس      به کمرروش نصب الیی -

 دل شلوارپارچه و م

   

روش دوخت کمر شلوار بارداری متناسب باا مادل آن )لیااه     -

 (ای، کشباف، کشی، جادکمه ای و دکمه، سجاف دار 

   

رداری متناسااب بااا ماادل و جاانس  روش دوخاات شاالوار بااا-

 های ترکیبی پارچه

   

    روش اتوکاری شلوار بارداری در تمامی مراحل دوخت-

  مهارت :

ل الگو روی پارچه متناسب با جنس پارچاه)چرت، ابازار   انتقا -

 اضافه درز(
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت شلوار بارداری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 ع آموزشيمصرفي و مناب

 بشکاف    مهارت:

 رولت

 انواع بست )چسب نرو مادگی(

انواع دکمه )تخت ، منگنه ای 

 و فشاری(

 نواراریب

 ژانت

 سنجاق قالی

 سوزن ته گرد

 قیچی پارچه

انواع اتو)ساده، سرد، 

 پرس(و  "مخزن دار"بخار

بالشتک های مخصوص 

 اتو)بیضی، استوانه، دستی و...(

 چوب مخصوص کوبیدن

 صوص اتوکشیپارچه مخ

کف اتو نسوز)پالستیکی و 

 فلزی(

 

    دوخت درز داخل پای شلوار بارداری -

دوخت درز پهلوی شلوار بارداری متناسب با مدل آن )جیب نما،  -

 (سایز به سایزکردن کمرشلوار 

   

    دوخت سجاف لبه جیب نما-

ردن دوخت پارچه اضافه به لبه درز پهلو جهت سایز به ساایز کا  -

 کمر شلوار بارداری

   

    دوخت یکسره فاق پیش و پشت شلوار بارداری -

    پاکدوزی درزهای شلوار بارداری -

نصب الیی به کمر شلوار بارداری متناسب باا جانس پارچاه و     -

 مدل شلوار

   

دوخت کمار شالوار باارداری متناساب باا مادل آن )لیااه ای،         -

 (مه، سجاف دار کشباف، کشی، جادکمه ای و دک

   

لبه دوزی دم پای شلوار بارداری متناسب با جنس پارچه)سااده،   -

 (پاکتی، زانایکس، پس دوزی 

   

دوخت شلوار بارداری با پارچه  ترکیبی متناسب با مادل شالوار    -

 (بارداری)غیرقرینه، برش دار، دم پاگشاد 

   

س پارچااه ترکیباای دوخاات شاالوار بااارداری متناسااب بااا جاان  -

 ("ریون، کشباف، تریکو"وپارچه "جین، کتان، کرپ")پارچه

   

    اتوکاری قسمتهای مختلف شلوار بارداری  -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت شلوار بارداری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 منياي  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 نخ در مصرف  ییصرفه جو -

 درزمان ییصرفه جو -

 ایمنی و بهداشت : 

 ()روپوش یحااظت فرد لیاستااده از وسا -

 ت و اتودوخ های استااده از ماشین هنگام یاصول ارگونوم تیرعا -

 دوخت واتوهای رعایت نکات ایمنی  هنگام استااده از ماشین  -

 توجهات زیست محیطی :

 افتیدرظروف مخصوص و استااده از آن درچرخه بازنخ های اضافی  یجمع آور -

 کارانجام مدیریت انرژی هنگام -
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  دستگاه 5 همه کاره خانگی ماشین دوخت 1

  دستگاه 1 نخ اتوماتیک 4 سردوز دوخت ماشین 2

  دستگاه 3 راسته دوز ماشین دوخت صنعتی 3

  دستگاه 1 نخ 4 سردوز صنعتی ماشین دوخت  4

  دستگاه 1 نخ 5 ماشین دوخت صنعتی میان دوز 5

 1رکدام از ه ساده، بخار)مخزن دار(، سرد  اتو 6

 دستگاه

 

  عدد 2 پایه دار میز اتو 7

کف اتو ، ژانت، پارچه مخصوص اتوکشی ملزومات اتو 0

 نسوزو...

 1از هر کدام 

 عدد

 

  دستگاه 1 کیلویی 6پودر خشک  کپسول آتش نشانی 2

  عدد 15 متحرک با ارتااع قابل تغییر صندلی کارآموز 10

  دعد cm 200× cm 100  1 تخته وایت برد 11

  عدد 1 مربیبرای  چوبی میز  12

  عدد 1 ارگونومی -گردان  چرمی صندلی  13

  عدد 2 تمام قد آینه 14

  دستگاه P4 1 رایانه 15

  عدد 1 متناسب با رایانه میز رایانه 16

  عدد cm 150× cm00 5 میز کارآموز 17

پایه مخصوص ماشین دوخت  10

 خانگی

 5از هر کدام  ()دکمه، جادکمه، پیچ رول، پلیسه، نوار اریب

 عدد

 

پایه مخصوص ماشین دوخت  12

 صنعتی

 5از هر کدام  ()ساده، چین، گان دوزی

 عدد

 

  جعبه 1 سری کامل تجهیزات جعبه کمک های اولیه 20

  دستگاه 1 استاندارد مطبوع سیستم تهویه 21

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  70تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  -

 

  

 

 



 28 

 

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  متر 2از هر کدام  یکتان، تریکو، کرپ، کش پارچه 1

نخ ماشین دوخت سردوز  2

 صنعتی

  دوک 4از هر کدام  رنگ های مختلف در دوک

نخ ماشین دوخت راسته دوز  3

 صنعتی

  قرقره 6از هر کدام  لفرنگ های مختدر قرقره 

  بسته 1از هر کدام  معمولی، دوقلو، راسته ،تریکودوزی  سوزن ماشین دوخت 4

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

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

  متر 2از هر کدام  بافت دار و بدون بافت چسبالیی  7

  لیتر 1 مخصوص ماشین دوخت روغن 0

  عدد 15 یکبار مصرف دستکش 2

  دوک 1از هر کدام  مخصوص جین در رنگ های مختلفدوک  نخ دوخت دستی 10

  دست 1 نخی روپوش 11

  عدد 5از هر کدام   نرو مادگی دکمه، قزن، چسب بست 12

  بسته 4 بلند و تیز برای پارچه سوزن ته گرد 13

  عدد HB 15 مداد 14

  متر 1از هر کدام  و فرم های مختلف ها در عرض کش 15

  متر 5از هر کدام  باریک و پهن تور 16

  متر 5از هر کدام  بان ومغزی، ر، قیطان، نوار ملزومات تزیینی 17

  عدد 1 وایت برد تخته پاک کن 10

  عدد 5از هر کدام  سانتی 20 "فلزی و پالستیکی"دنده زیپ 12

 

 توجه : 

 محاسبه شود. نفر 70يک كارگاه به ظرفیت براي مواد  -
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 15 فلزی یا پالستیکی انگشتانه 1

  عدد 1 متوسط آهن ربا 2

  عدد 15 فلزی نخ چین 3

  عدد 15 کوچک بشکاف 4

  عدد 1از هرکدام  کوچک و متوسط روغن دان 5

  عدد 15 پرشده از خاک اره جاسوزنی 6

  عدد  5 مخصوص ماشین دوخت برس 7

  عدد 5 مخصوص ماشین دوخت پنس 0

  عدد 5از هرکدام  کوچک و بزرگ پیچ گوشتی ماشین دوخت 2

  عدد 5از هرکدام  کاغذ و پارچه در فرم های مختلف قیچی 10

  عدد 5از هرکدام  ساده و منحنی گونیا 11

مخصوص ماشین دوخت همه کاره خانگی  ماسوره 12

 و راسته دوز

  عدد 5از هرکدام 

  عدد 15 پالستیکی یا پارچه ای متر 13

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود. 70براي يک كارگاه به ظرفیت  رابزا -

 

 

 


