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 ريزي درسي، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 753120510000021 : شايستگيآموزش كد ملي شناسايي 

 

 صنايع پوشاکريزی درسي  :اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصي ين مدرک تحصیلي آخر نام و نام خانوادگي رديف

 سال 13 مرکز فني و حرفه ای مربي و دوختطراحي  کارداني سمیه خلیل نژادی 1

 سال13 مرکز فني و حرفه ایمربي  طراحي لباس کارشناسي صديقه امیدوار 2

 سال 10 مربي مرکز فني و حرفه ای مديريت کارشناسي انیسه عرب احمدی 3

 سال 25 آموزشگاه آزادمربي  پوشاکطراحي  کارداني کريميفاطمه  4

 کارشناسي ارشد  ا منتظری هدشيمن 5
مرمت اشیاء فرهنگي و 

 تاريخي

دبیر کارگروه برنامه ريزی 

 درسي صنايع پوشاک
 سال 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 irantvto.ir@rpcآدرس الكترونیكي : 

mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

اي نيت  هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استتاندارد ررهت ها و توانمنديمشخصات شايستگي

 شود.مي گفت  

 استاندارد آموزش : 

 هاي موجود در استاندارد شغل. ي يادگيري براي رسيدن ب  شايستگينقش 

 نام يك شغل :  

 شود. رود اطالق ميشخص در سطح مورد نظر انتظار ميهاي خاص ك  از يك اي از وظايف و توانمنديب  مجموع 

 شرح شغل : 

ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، كارها  ارتباط شغل بتا مشتا ل ديگتر در يتك رتوزه شتغلي، اي شامل مهمبياني 

 ها، شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. مسئوليت

 طول دوره آموزش : 

 زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب  يك استاندارد آموزشي.  رداقل

 ويژگي كارآموز ورودي : 

 رود. هايي ك  از يك كارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار ميها و تواناييرداقل شايستگي

 كارورزي:

گيترد و لي ب  صورت محدود يا با ماكت صتورت ميكارورزي صرها در مشا لي است ك  بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عم

ضرورت دارد ك  در آن مشا ل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ك  هترد در محتل 

مل بستياري آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شاآموزش ب  صورت تئوريك با استفاده از عكس مي

 گردد.(از مشا ل نمي

 ارزشيابي : 

كتبتي عملتي و ، عملتيبخت    ، ك  شامل سآوري شواهد و قضاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدست آمده است يا خيرهرآيند جمع

 اي خواهد بود. اخالق رره 

 اي مربيان : صالحيت حرفه

 رود.آموزش استاندارد انتظار مي اي ك  از مربيان دورههاي آموزشي و رره رداقل توانمندي

 شايستگي : 

 ها و شرايط گوناگون ب  طور موثر و كارا برابر استاندارد. توانايي انجام كار در محيط

 دانش : 

توانتد شتامل علتوم هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانتايي كت  مياي از معلومات نظري و توانمنديرداقل مجموع 

 (، تكنولوژي و زبان هني باشد. ، زيست شناسي، شيمي، هي يكضيپاي )ريا

 مهارت : 

 شود. هاي عملي ارجاع ميرداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. معموالً ب  مهارت

 نگرش : 

 باشد.  اي ميهاي  ير هني و اخالق رره مهارتاي از رهتارهاي عاطفي ك  براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مجموع 

 ايمني : 

 شود.مواردي است ك  عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي است ك  در هر شغل بايد رعايت و عمل شود ك  كمترين آسيب ب  محيط زيست وارد گردد.
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 شايستگي: استاندارد آموزش نام 

 دوخت سرويس آشپزخانه

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

 ت ايمني ورعايای کاره شامل . که مي باشد مربوط به صنايع پوشاک شايستگي هایدوخت سرويس آشپزخانه يکي از 

برش  پزخانه ،س آشسروي یراه اندازی ، سرويس و نگهداری ماشین های دوخت ، ترسیم الگو بهداشت در محیط کار،

با  شايستگي ن اين. در ضمسرويس آشپزخانه ، دوخت سرويس آشپزخانه و دوخت تزئینات سرويس آشپزخانه مي باشد 

                                .        و خرازی در ارتباط است پارچه فروشيپزخانه ، مشاغلي از قبیل فروشنده لوازم آش

 : وروديهاي كارآموز ويژگي

 (راهنماييمتوسطه )پايان دوره اول پايان دوره میزان تحصیالت : حداقل 

 جسمي و ذهنيسالمت كامل :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد : نیازهاي پیشمهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت       120طول دوره آموزش                    :    

 ساعت     35  ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت    85  ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت     كارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت      :               ـ زمان پروژه                 

 بندي ارزشیابي) به درصد ( بودجه

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي :اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهصالحیت

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

 سال سابقه کار مرتبط  5فوق ديپلم طراحي و دوخت  با -

 سال سابقه کار مرتبط 10ي و دوخت با ديپلم طراح-
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

برش و دوخت سرويس آشپزخانه با ماشین هاي دوخت خانگي و صنعتي  شامل:دوخت سرويس آشپزخانه 

 مي باشد.

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

kitchen sewing- 

 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد : تانداردها و رشتهترين اسمهم ٭

 راسته دوز-

 

 

 

 

 

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

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

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

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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 استاندارد آموزش شايستگي 

 كارها -

 

 ساعت آموزش ناوينع رديف

 جمع عملي نظري

 15 10 5 رعايت ايمني و بهداشت در محیط کار 1

 25 15 10 سرويس و نگهداری ماشین های دوخت ، راه اندازی 2

 20 15 5 سرويس آشپزخانه یترسیم الگو 3

 20 15 5 برش سرويس آشپزخانه 4

 20 15 5 دوخت سرويس آشپزخانه 5

 20 15 5 شپزخانهدوخت تزئینات سرويس آ 6

 120 85 35 جمع ساعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 رعايت ايمني و بهداشت در محیط کار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

5 10 15 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 منابع آموزشي مصرفي و

 کپسول آتش نشاني  دانش :

 جعبه کمک های اولیه

 رايانه

 هويهتسیستم 

 دستکش يکبار مصرف

 روپوش

 ماسک

    عوامل زيان آور محیطي )فیزيکي(-

وامل زيان آور محییط کیار و نقیش آن در بیروز حیواد  و ع-

 بیماريهای شغلي

   

    آنهاواد ، کاال و حمل م، روش طبقه بندی ابزار کار-

    بار از ديدگاه ارگونومیک جايي دستيه مخاطرات ناشي از جاب-

    جعبه کمک های اولیه-

    نواع آتش و روشهای استفاده از خاموش کننده های دستيا-

    وسايل حفاظت فردی و لزوم استفاده از آنها انواع-

    رق گرفتگيعوامل موثر در بروز ب-

    مهارت :

    کاال و حمل آنها،ستفاده صحیح از ابزار، مواد ا-

    جعبه کمک های اولیه استفاده صحیح از-

    سايل حفاظت فردیاستفاده صحیح از و-

    ننده های دستياستفاده از خاموش ک-

عايت اصول ارگونیومي در هنگیام کیار بیا دستگاه)ماشیین ر-

 دوخت و رايانه (

   

 نگرش :

 از آسیب های ناشي از حواد  شغليجلوگیری -

 فاده از مواد مصرفي ، انرژی و زمانصرفه جويي در است-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 رعايت ايمني و بهداشت در محیط کار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،هیزاتتج

 مصرفي و منابع آموزشي

  ايمني و بهداشت :

 (و ماسک روپوش ،تکشاستفاده از وسايل حفاظت فردی )دس-

 هنگام کار)نشستن صحیح(رعايت اصول ارگونومي در-

 توجهات زيست محیطي :

 ها تفکیک مواد زائد و دفع مناسب آن-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش رگهب -

 عنوان: 

 راه اندازی و سرويس و نگهداری ماشین های دوخت 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع ماشین دوخت صنعتي   دانش :

 ردوز()راسته دوز و س

انواع ماشین دوخت خانگي 

 ز(و)همه کاره و سرد

 روغن دان

 انواع پايه ماشین دوخت

همه کاره خانگي)ساده دوزی 

همراه با میله پنبه 

دوزی،پاکدوزی، چین دوزی، 

حاشیه دوزی، نواراريب دوزی، 

پلیسه دوزی ،  زيپ دوزی و 

 گان دوزی(

انواع پايه ماشین دوخت 

صنعتي راسته دوز )ساده، 

، چین يک پايه ش،نیم پايه نی

سوزني ، نواراريب دوزی ، 

 زيپ دوزی ، و گان دوزی(

انواع سوزن ماشین های 

دوخت )گلدوزی،  راسته دوز و 

 سردوز(

انواع نخ ماشین های دوخت 

)پلي استر، نايلوني ، ابريشمي 

 ، ترويرا(

 برس

 پنس

 پیچ گوشتي ماشین دوخت

    سردوز ( خت صنعتي )راسته دوز ،انواع ماشین دو-

    شین دوخت خانگي )همه کاره ، سردوز (انواع ما-

نواع سوزن ماشین های دوخت )گلدوزی، راسته دوز ، سردوز ا-

 و همه کاره خانگي(

   

 نواع نخ ماشین های دوخت)پلي استر، نیايلوني ، ابريشیمي ،ا-

 ترويرا(

   

صحیح نیخ کشیي انیواع ماشیین دوخت)راسیته دوز ،  روش-

 دوز ، همه کاره خانگي(سر

   

    واع ماسوره و ماکو)فلزی، پالستیک، طلقي،شیشه ای(ان-

    (زئینيتنوع دوخت )ساده يا انواع پايه متناسب با جنس پارچه،-

    یوب احتمالي در کار با ماشین دوختروش رفع ع-

نواع پايه ماشین دوخت همه کاره خانگي)ساده دوزی همراه ا-

 پاکدوزی(و نبه دوزیبا میله پ

   

نواع پايه زيپ ماشین دوخیت  همیه کیاره خانگي)يکطرفیه ا-

 دارای دوجهت ، مخفي(

   

نواع پايه تزئیني ماشین دوخیت همیه کیاره خیانگي )چیین ا-

 ودوزی، حاشیه دوزی، نواراريیب دوزی، چیین ، پلیسیه دوزی 

 گان دوزی(

   

ساده، نیش، نییم اشین دوخت صنعتي راسته دوز )مانواع پايه -

زی و پايه، يک پايه ، چین سوزني ، نواراريب دوزی ، زيیپ دو

 گان دوزی(
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 راه اندازی و سرويس و نگهداری ماشین های دوخت 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط یطيتوجهات زيست مح

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش:

وش تمیزکیییاری قسیییمت هیییای مختلیییف ماشیییین ر-

دوخت)مسیرعبور نخ،صفحه سیوزن زيرپايیه ماشیین دوخیت، 

 دندانه های کارپیش بر، قاب ماکو(

    

وش روغن کاری قسمت های مختلف ماشین دوخیت )بیه ر-

 جزء تسمه و دينام(

   

    مهارت :

    اندازی ماشین دوخت صنعتي)راسته دوز ، سردوز( راه-

ستفاده از سوزن ماشین های دوخت متناسب با جنس پارچه ا-

 نگي(و نوع دوخت)گلدوزی ،راسته دوز، سردوز و همه کاره خا

   

ا انداختن سوزن ماشین دوخت)از نظر جهت قرار گرفتن در ج-

 حفظه سوزن (محفظه سوزن و باال رفتن سوزن درون م

   

نتخاب نخ ماشین های دوخت )پلي اسیتر، نايلوني،ابريشیم، ا-

 ترويرا(

   

خ کردن ماشین دوخت)عبور از مسیر نخ کشي، قیرار دادن ن-

ای سوزن در باالترين نقطه خود، عبور نخ در جهت عقربه هی

 ساعت از قسمت کشش نخ ، عبور نخ از سوراخ سوزن(

   

مت پارچه، ضخامت نخ اسب با ضخاتنظیم کشش نخ رو متن-

 دوخت، نوع دوخت ، جنس پارچه

   

    ش نخ ماسوره و بیرون کشیدن نخ دوختتنظیم کش-

نتخاب پايه مناسب با جنس پارچه، نوع دوخیت سیاده و يیا ا-

 تزئیني
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 ای دوخت راه اندازی و سرويس و نگهداری ماشین ه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت:

 تستفاده از جدول رفع عیوب احتمالي در کار با ماشین دوخا-

    

ايه ماشیین دوخیت همیه کیاره خانگي)سیاده دوزی پنصب -

 همراه با میله پنبه دوزی،پاکدوزی(

   

صب پايه زيیپ ماشیین دوخیت خانگي)يکطرفیه داری دو ن-

 جهت، مخفي(

   

صب پايه تزئینیي ماشیین دوخیت خیانگي ))چیین دوزی، ن-

 حاشیه دوزی، نواراريیب دوزی، چیین ، پلیسیه دوزی و گیان

 دوزی(

   

صب پايه ماشین دوخت صنعتي راسیته دوز )سیاده، نییش، ن-

ی پ دوزنیم پايه، يک پايه ،چین سوزني ، نواراريب دوزی ، زي

 و گان دوزی(

   

میزکاری قسمت های ماشین دوخت)مسیر عبور نخ،صفحه ت-

سوزن زير پايه ماشین دوخیت، دانیه هیای کیارپیش بر،قیاب 

 ماکو(

   

وغیین کییاری قسییمت هییای مختلییف ماشییین دوخییت بییه ر-

 جزءتسمه و دينام

   

 نگرش :

 اخالق حرفه ایرعايت -

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

 صرفه جويي در مصرف نخ-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 راه اندازی و سرويس و نگهداری ماشین های دوخت 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط زيست محیطي توجهات

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ايمني و بهداشت : 

 رگونومي هنگام استفاده از ماشین  های دوخترعايت اصول ا-

 هنگام استفاده از ماشین های دوخت رعايت نکات ايمني-

ر داموش کردن ماشین دوخت در صورت کار نکردن با دستگاه و حضور نداشتن خ-

 ط کارمحی

 

 توجهات زيست محیطي :

 ن ماشین دوخت در محیط کارجلوگیری از ريختن روغ-

 افتيمع آوری نخ های اضافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه باز ج-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 سرويس آشپزخانهترسیم الگوی 

 زمان آموزش

 جمع مليع نظری 

5 15 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 قیچي کاغذ  دانش :

 رايانه

 روپوش

 سوزن ته گرد

 سنجاق قفلي

 مداد

 خودکار

 پاک کن

 گونیا

 خط کش

 متر

 چسب)نواری ، مايع، ماتیکي(

 کاغذ الگو)گراف ، سفید،

 پوستي(

 کاربن

 رولت 

 

    (ترسیم الگو )سفید، گراف، پوستي  انواع کاغذ-

نواع ملزومات ترسیم الگو )متر، خط کیش، گونییای خییاطي ، ا-

،  "، میايع نواری،ماتیکي"چسب ته گرد ، سوزن ،  قفلي سنجاق

 ن(ک پاکومداد 

   

    ردنداهای استاش اندازه گیری سرويس آشپزخانه باتوجه به اندازهرو-

     سرويس آشپزخانه مدل انواع طرح با توجه به-

 )پیشیبند ،دسیتکش،سیرويس آشپزخانه یروش ترسییم الگیو-

 دمکني،زيیر ظرفي،دسیتگیره، کیسیه سیبزی، جانیاني، حولیه ،

 روقوری( و دستگیره يخچال،دستگیره گاز

   

    مهارت :

    انتخاب کاغذ ترسیم الگو )سفید، گراف، پوستي(-

ي ، انتخاب ملزومات ترسیم الگو )متر، خط کش، گونیای خیاط-

،  "، مايع نواری،ماتیکي"چسب )ته گرد  ، سوزن ، قفلي سنجاق

 ن(ک پاکومداد 

   

    ی قسمت های مختلف سرويس آشپزخانهاندازه گیر-

)پیشیبند يس آشپزخانهسیرو میدل انتخاب طیرح بیا توجیه بیه-

ره، کیسیه سیبزی، جانیاني، ،دستکش،دمکني،زير ظرفي،دسیتگی

 حوله ،دستگیره يخچال،دستگیره گاز، روقوری(

   

کش،دمکني،زير )پیشبند ،دستسرويس آشپزخانه یترسیم الگو -

ظرفي،دسییتگیره، کیسییه سییبزی، جانییاني، حولییه ،دسییتگیره 

  روقوری( و يخچال،دستگیره گاز
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 م الگوی سرويس آشپزخانهترسی

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش:

 رعايت اخالق حرفه ای -

 صرفه جويي در مصرف کاغذ الگو-

 صرفه جويي در زمان-

 

 ايمني و بهداشت :

 فاده از وسايل حفاظت فردی)روپوش(است-

 یم الگورعايت اصول ارگونومي هنگام ترس-

 رعايت  بهداشت  فردی و عمومي هنگام کار-

 توجهات زيست محیطي:

 مع آوری کاغذهای باطله در ظروف مخصوص واستفاده از آن در چرخه بازيافتج-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 ان: عنو

 برش سرويس آشپزخانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

5 15 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه  دانش :

 روپوش

 خط کش

 متر

 رولت

 قفلي سنجاق

 ته گرد سوزن

 پارچه

 )پارچه و کاغذ(قیچي 

 ستينخ چین د

 کاربن

صابون يا مل خیاطي يا مداد 

 مخصوص عالمت گذاری

 میزبرش

    چه)طبیعي ، مصنوعي ، نیمه مصنوعي(انواع پار-

    اع الیاف طبیعي ) پنبه ، کتان ، پشم ، ابريشم(انو-

 ويسکوز، نايلون ، پلیيعي و نیمه مصنوعي)انواع الیاف مصنو-

 استر(

   

    نخ چین دستي( و "کاغذ وچه پار"انواع ابزار برش)قیچي -

    روش چیدمان الگو روی پارچه -

    روش انتقال الگو روی پارچه -

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

 باال ، پايین ،حاشیه دار ، راه راه ، چهار خانه(

   

    کتان( ودار  روش برش پارچه با توجه به جنس آن)خواب -

روش برش تکه های مختلف سیرويس آشیپزخانه )پیشیبند  -

،دستکش،دمکني،زير ظرفي،دستگیره، کیسیه سیبزی، جانیاني، 

 روقوری( و حوله ،دستگیره يخچال،دستگیره گاز

   

  مهارت :

    دل سرويس آشپزخانهمانتخاب پارچه با توجه به -

    محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز-

    ز برشآماده کردن پارچه قبل ا-

نخ چیین  و "کاغذ  وپارچه  "ش)قیچي انتخاب انواع ابزار بر-

 (دستي 

   

    چیدمان الگو روی پارچه -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 برش سرويس آشپزخانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    انتقال الگو روی پارچه -

يین رش انواع پارچه با توجه به نقوش و طرح آن) نقوش باال ، پاب -

 ،حاشیه دار ، راه راه ، چهار خانه(

   

    وکتان( وجه به جنس آن)خواب داربرش پارچه با ت -

رش تکیییه هیییای مختلیییف سیییرويس آشپزخانه)پیشیییبند بییی -

ه ،دستکش،دمکني،زير ظرفي،دستگیره، کیسه سبزی، جانیاني، حولی

 ،دستگیره يخچال،دستگیره گاز و روقوری(

   

 نگرش :

 رعايت اخالق حرفه ای -

 صرفه جويي در مصرف پارچه-

 صرفه جويي در زمان-

 ايمني و بهداشت : 

 ه از وسايل حفاظت فردی)روپوش(استفاد-

 تفاده از قیچي برشرعايت نکات ايمني هنگام اس-

 رچهرعايت اصول ارگونومي هنگام برش پا-

 ارکرعايت بهداشت فردی و عمومي هنگام -

 توجهات زيست محیطي :

 مع آوری پارچه های اضافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازيافتج-
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 ندارد آموزش استا

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 دوخت سرويس آشپزخانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

5 15 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 چسب اسکاچي  دانش :
 زيپ

 پشم شیشه
 ابر
 دکمه
) میزاتو و ریکاملزومات اتو

 (ژانت 
 پرس( وانواع اتو )ساده ، بخار 

ماشین دوخت صنعتي )راسته 
 سردوز(ودوز 

ماشین دوخت خانگي)همه 
 سردوز( وکاره 

 انواع پايه ماشین دوخت
همه کاره خانگي)ساده دوزی 

مراه با میله پنبه ه
 (و زيپ دوزی دوزی،پاکدوزی

انواع پايه ماشین دوخت 
 ه،صنعتي)نیم پايه، يک پاي

 دوزی(زيپ 
انواع سوزن ماشین 
 و دوخت)راسته دوز، سردوز

 گلدوزی(
 انواع اليي

انواع نخ ماشین دوخت)پلي 
 و ابريشمياستر ، نايلوني 
 ترويرا(
 روپوش
 ماسک
 دستکش

ه روش حجم سازی سرويس آشپزخانه با استفاده از پشم شیش-

 و ابر

   

    ل پشم شیشه و ابر در سرويس آشپزخانهروش اتصا-

    دوبل( و)ساده روش دوخت آستر -

     روش دوخت زيپ-

وش دوخت چسیب اسیکاچي بیا توجیه بیه میدل سیرويس ر-

  آشپزخانه

   

وش دوخت دکمه ، جادکمه و بنیدينک بیا توجیه بیه میدل ر-

 سرويس آشپزخانه

   

    رس(پ وانواع اتو )ساده ، بخار -

    ت( ژانو اری) میز اتوکانواع ملزومات اتو -

    ری قسمت های مختلف سرويس آشپزخانهروش اتوکا-

  مهارت :

    جم سازی سرويس آشپزخانه با استفاده از پشم شیشه و ابرح -

    شه و ابر به سرويس آشپزخانهاتصال پشم شی-

    دوبل( و)ساده دوخت آستر -

     دوخت زيپ -

    يس آشپزخانهچي با توجه به مدل سرودوخت چسب اسکا -

وخت دکمه ، جادکمه و بندينک با توجه به میدل سیرويس د -

 آشپزخانه

   

 



 17 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 دوخت سرويس آشپزخانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    ر وپرس(انتخاب اتو )ساده ، بخا-

    مات اتو کاری) میز اتو و ژانت (انتخاب ملزو-

    های مختلف سرويس آشپزخانه اتوکاری قسمت -

 نگرش :

 رعايت اخالق حرفه ای-

 صرفه جويي در مصرف نخ-

 صرفه جويي در زمان-

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

 ايمني و بهداشت : 

 اظت فردی)روپوش، ماسک و دستکش(استفاده از وسايل حف-

 ونومي هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتورعايت اصول ارگ-

 نگام استفاده از ماشین دوخت و اتوهرعايت نکات ايمني -

 ارکرعايت بهداشت فردی و عمومي هنگام -

 توجهات زيست محیطي :

 مع آوری نخ های اضافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازيافتج-

 مديريت انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 تزئینات سرويس آشپزخانه دوخت

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

5 15 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  انواع نوار اريب  دانش :

 نواری انواع تور

 انواع روبان

انواع سوزن ماشین 

 گلدوزی( و دوخت)راسته دوز

انواع نخ ماشین دوخت)پلي 

  ابريشمي( و استر ، نايلوني

ماشین دوخت )راسته انواع  

 (کاره خانگي همهو  دوز

 انواع پايه ماشین دوخت

همه کاره خانگي)ساده دوزی ، 

 ، حاشیه دوزی،سوزنيچین 

 دوزی،  ، چینی نواراريب دوز

 (، گان دوزیدوزی  پلیسه

انواع پايه ماشین دوخت 

 ، صنعتي)يک پايه

، دوزیچین سوزني، نوار اريب 

 (گان دوزی

انواع سوزن ماشین 

 گلدوزی(و  دوخت)راسته دوز

 پرس(وساده ، بخار)اتو 

 ژانت( و) میز اتو ملزومات اتو

انواع کش)قیطاني و کش نیم 

 و يک سانتي متری (

 يارچهي قیچ

 بشکاف

    جنس، رنگ، کشش و عرض()از نظر  انواع نوار اريب-

    اع تور نواری از نظر جنس)نخي ، ابريشمي،کتاني(انو-

    (ور نواری از نظر طرح)وسط،تک گل و لبه انواع ت-

    سانتي متر(در رنگهای مختلف 2تا 5/0نواع روبان با عرض)ا-

وش عالمت گذاری محل های دوخت تور نواری ، روبیان و ر-

اربن کصابون، با در سرويس آشپزخانه)نوار اريب روی زمینه کار

 کوک شل(و

   

وش ثابت کردن تور نواری ، روبان و نوار اريب روی محیل ر-

 کاغذی، سوزن ته گرد يا کوک( های دوخت )با چسب

   

    بان وواری و رنروش چین کش کردن تور -

وش دوخت تور نواری  يا روبان چیین کیش شیده بیر روی ر-

 محل های عالمت گذاری شده

   

    کیسه سبزی ( ش لیف دوزی )جهت کش کاری دم کني ورو-

    وکاری محل دوخت نوار اريب ، تور و روبانروش ات-

  هارت :م

    نوار اريب)از نظر جنس، رنگ، کشش و عرض( انتخاب-

    تخاب تور نواری از نظر جنس)نخي ، ابريشمي،کتاني(ان-

    ب تور نواری از نظر طرح)وسط،تک گل و لبه (انتخا-

سیانتي متیر(در رنگهیای  2تیا 5/0نتخاب روبان بیا عیرض)ا-

 مختلف
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 استاندارد آموزش 

 تحلیل آموزش ی برگه -

 عنوان: 

 دوخت تزئینات سرويس آشپزخانه

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نخ چین    مهارت:

 چسب کاغذی

 سوزن ته گرد

 سوزن دوخت دستي

 صابون خیاطي

 کاربن

 نخ دوخت دستي

 جاسوزني

 روپوش

 دستکش

المت گذاری محل های دوخت تور نیواری ، روبیان و نیوار ع -

کوک  ،اريب روی زمینه کارسرويس آشپزخانه) با صابون، کاربن 

 شل(

   

ابت کردن تور نواری ، روبان و نوار اريب روی محیل هیای ث -

 دوخت )با چسب کاغذی، سوزن ته گرد يا کوک(

   

    کش کردن تور نواری و روبانچین  -

وخت تور نواری  يا روبان چین کش شده بر روی محل های د -

 عالمت گذاری شده

   

    زی )جهت کش کاری دم کني و کیسه سبزی (لیف دو -

    حل دوخت نوار اريب ، تور و روبانماتوکاری  -

 نگرش :

 رعايت اخالق حرفه ای-

 صرفيصرفه جويي در مصرف مواد م-

 صرفه جويي در زمان-

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

 : ايمني و بهداشت

 ردی)روپوش و دستکش(فاستفاده از وسايل حفاظت -

 رگونومي هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتورعايت اصول ا-

 هنگام استفاده از ماشین دوخت واتو رعايت نکات ايمني-

 بهداشت فردی و عمومي هنگام کار رعايت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 دوخت تزئینات سرويس آشپزخانه

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  محیطي : توجهات زيست

مع آوری نخ و پارچه هیای اضیافي در ظیروف مخصیوص و اسیتفاده از آن در چرخیه ج-

 بازيافت

 مديريت انرژی-
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  برگه استاندارد تجهیزات -        

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  دستگاه15 وماتیکساده ، نیمه يا تمام ات کاره خانگي همهماشین دوخت  1

کاره همه میز ماشین دوخت  2

 خانگي

  عدد 15 متناسب با نوع ماشین دوخت

  دستگاه 4 نیمه يا تمام اتوماتیک ماشین دوخت صنعتي راسته دوز 3

  دستگاه 3 سه نخ  ماشین دوخت صنعتي سردوز 4

  دستگاه3 سه نخ ماشین دوخت سردوز خانگي 5

  عدد 2 رسانتي مت 150*200 میز برش 6

از هرکدام  بخار و، پرسي ساده  اتو 7

 دستگاه 1

 

 ازهرکدام  میز اتو و ژانت ملزومات اتو 7

 عدد3

 

  دستگاه1 باتمام متعلقات رايانه 8

  عدد1 متناسب با رايانه میز رايانه 9

  عدد 1 سانتي متر 100*200 تخته وايت برد 10

  عدد 1 چوبي  مربيمیز  11

  عدد15 متحرک با ارتفاع قابل تغییر وزکارآمصندلي  12

  عدد1 چرمي )چرخ دار و گردان( صندلي مربي 13

همه کاره پايه ماشین دوخت  14

 خانگي

، همراه با میله پنبه دوزیساده دوزی 

 حاشیه دوزی،نواراريبدوزی،چین پاکدوزی ،

ان و گ زيپ دوزی،  دوزی پلیسه ی، دوز

 دوزی

از هرکدام 

 عدد 3

 

 ماشین دوخت صنعتي پايه  15

 راسته دوز

زيپ دوزی يک پايه ،ساده ، نیش ، نیم ،

 ، گان دوزی دوزی چین سوزني، نوار اريب

از هر کدام 

 عدد 4

 

  دستگاه 1 کیلويي 6پودر خشک  کپسول آتش نشاني 16

  جعبه 1 سری کامل تجهیزات جعبه کمک های اولیه 17

  دستگاه 1 مطبوع سیستم تهويه 18

 توجه : 

 ظر گرفته شود.ننفر در  15تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -
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  برگه استاندارد مواد -     

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 15از هر کدام  HBاتود ،  مداد 1

 عدد

 

  عدد 15 معمولي نک پاک 2

  عدد 15از هرکدام  آبي و قرمز خودکار 3

  قرقره 6از هرکدام  ترويرا ونايلوني ، ابريشمي استر ، پلي نخ ماشین دوخت 4

  بسته 1از هرکدام  )در شماره های مختلف(شارپ ، بیتوين سوزن دوخت دستي 5

  بسته1از هرکدام  گلدوزی  و کوک ، عمامه نخ دوخت دستي 6

  متر 10از هرکدام  نسوز ، ضد آب، پنبه ای، چلوار پارچه 7

  متر 7از هر کدام  سانتي متری 2و  5/1عرض  پشم شیشه 8

  متر 10 سانتي متری 1 ابر 9

  عدد15 از هر کدام شیشه ای درسايزهای مختلف دکمه 10

  بسته 1از هرکدام در رنگ های مختلف مخصوص پارچه کاربن 11

  متر 6از هرکدام  سیاه و سفید زيپ  12

  رول1از هر رنگ  در رنگ های مختلفساتن  نوار اريب 13

  متر 5 مشمع آستری 14

  متر 5از هر کدام  دو لبه ،يک لبه و چین دار  نواری  تور 15

  متر 7از هر کدام  و يک سانتي متری 5/0عرضقیطاني ،  کش انواع  16

  متر 3از هرکدام  پارچه ای و کاغذیحرير ، اليي چسب 17

  ستهب 1از هرکدام  راسته دوز و سردوز سوزن ماشین دوخت صنعتي 18

  بسته1از هرکدام  14و 11شماره  خانگي سوزن ماشین دوخت 19

مداد مخصوص عالمت و  صابون ، مل خیاطي  وسايل عالمتگذاری 20

 گذاری

 15از هر کدام 

 عدد

 

 30از هر کدام  پوستيوگراف ، سفید   الگو کاغذ 21

 برگ

 

  متر5از هر کدام  سفید و مشکي چسب اسکاچي 22

سانتي متر در رنگ و  2های نیم تا عرض  روبان 23

 جنسهای مختلف

از هر کدام يک 

 حلقه

 

  عدد15 از هر کدام کاغذیو نواری، مايع ، ماتیکي چسب 24

  بسته 5 قفلي  سنجاق 25

  بسته 5 ته گرد سوزن  26
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 برگه استاندارد مواد  -     

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  لیتر 5 مخصوص ماشین دوخت نروغ 27

  عدد 1 وايت برد نک تخته پاک 28

  عدد 1از هر کدام  سبز و قرمز، آبي ماژيک وايت برد 29

  عدد 3 بدون پرز دهي ، رنگ روشن و نسوز پارچه مخصوص اتو کشي 30

  عدد15 يکبار مصرف دستکش 31

  دست1 نخي روپوش 32

  عدد15 بهداشتي ماسک 33

 

 توجه : 

 محاسبه شود. نفر 15و يك كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يك نفر  -

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

  برگه استاندارد ابزار  -        

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 7 سانتي 50 فلزی خط کش 1

 از هرکدام ساده و منحني گونیا 2

 عدد7

 

  عدد 15 ا پالستیکيپارچه ای ي متر  3

از هرکدام  و پارچه در فرم های مختلف کاغذ قیچي 4

 عدد 8

 

از هر کدام  کوچک و بزرگ پیچ گوشتي ماشین دوخت 5

 عدد 5

 

  عدد 15 کوچک بشکاف 6

از هرکدام  دندانه دار و بدون دندانه رولت 7

 عدد15

 

  عدد 15 فلزی دستي نخ چین 8

  عدد 15 رهپرشده از خاک ا سوزنيجا  9

ازهرکدام  کوچک و متوسط روغن دان 10

 عدد5

 

  عدد 5 مخصوص ماشین دوخت برس 11

  عدد 5 مخصوص ماشین دوخت پنس 12

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -




