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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 235577357727775كد ملي شناسايي آموزش شغل: 

 : صنايع پوشاکريزي درسي   اعضاء كارگروه برنامه

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

 سال02 طراحی و دوخت مربی  صنایع نساجی کارشناسی ارشد محمد رضا نجفی آرانی 1

 سال02 طراحی و دوختمربی آموزشگاه  طراحی پوشاک کارشناسی محبوبه مهاجری 2

 سال 71 طراحی و دوخت مربی  شیمی کارشناسی ارشد زینب وفایی نژاد 3

 سال 71 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت  طراحی و تکنولوژی دوخت کارشناسی رمه فرشته ضرغامی 4

 سال 00 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پوشاک کاردانی فاطمه کریمی 5

 سال 02 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پوشاک کارشناسی فریده سید سیاهی 6

 سال 9 آموزشگاه طراحی و دوختمربی  طراحی لباس کارشناسی مهسا فیروزکوهی 7

 کارشناسی شهربانو قادری 8
 کارشناسی ارشد 

 طراحی دوخت

 پژوهش و هنر
 سال 02 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

 کارشناسی ارشد منا منتظری هدشی 9
مرمت اشیاء فرهنگی و 

 تاریخی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 صنایع پوشاک
 سال 77

 

 

 

 

 نداردهاي آموزش :فرآيند بازنگري استا

با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي صنايع پوشاک  برگزار گرديد استاندارد آموزش   16/2/96طي جلسه اي كه در تاريخ 

  235577357727775 با كد  كودکبررسي و تحت عنوان شغل دوزنده لباس   7-3/1/43/91شغل بچه گانه و دخترانه دوز با كد  

 گرفت .مورد تائید قرار 

ای کشور بووده و ررگونوه سوو      کلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 استفاده مادی و معنوی از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ریزی درسي طرح و برنامه، دفتر  پژورش :آدرس

 ای کشور  ني و حرفهسازمان آموزش ف جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادی

                    99365976تلفن                                                     99365936دورنگار       

 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 قش ن

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

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

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

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  رآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار ميهايي ر  از يك را ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

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

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

 اي مربيان :  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

 انش : د
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي اي از مالومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

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

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

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

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

 توجهات زيست محيطي :

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

 کودکدوزنده لباس 

 : استاندارد آموزش شغلشرح 

 ایمنی وبهداشت شایستگی هایی از قبیل رعایتپوشاک است که یکی از مشاغل مربوط به صنایع  کودک لباس  هدوزند

لباس  انجام دوخت اولیه ،صنعتی نیمهدر کارگاه  و نگهداری ماشین های دوخت سرویس ،، راه اندازیدر محیط کار

پسرانه را در بر می گیرد  انجام تزئینات لباس دخترانه و و دوخت لباس پسرانه ,انهدوخت لباس دختر  ،دخترانه و پسرانه

 پارچه  فروش در ارتباط است. ،نقاش روی پارچه  ،و در ضمن این شغل با مشاغلی ازقبیل گلدوز دستی و ماشینی

 : ورودیرای کارآموز  ویژگي

 ( دوره راهنماییپایان  اول )  پایان دوره متوسطهمیزان تحصیالت :حداقل 

 داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی توانایي جسمي و ذرني : حداقل 

 ندارد نیاز : رای پیش مهارت

:آموزش دوره  طول  

 ساعت  573طول دوره آموزش               :   

 ساعت    67و زمان آموزش نظری          :    

 ساعت   745و زمان آموزش عملي           :   

 ساعت     -ان کارورزی                 :      و زم

 ساعت     -و زمان پروژه                     :      

 بندی ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %73کتبي :  - 

 %93عملي : -

 %57ای : اخالق حرفه -

 ای مربیان : رای حرفه صالحیت

 مرتبطسال سابقه کار  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 -

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

تزئینات لباس دخترانه و پسرانه بطور کامل در کارگاه نیمه صنعتی با انواع ماشین دوخت صنعتی و خانگی  دوزنده لباس کودک: دوخت و 

 می باشد.

 

 

 :اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني ٭

Tailor of child dress                                                                                                   

 

 

 

 

          

 رای مرتبط با این استاندارد :  ترین استانداردرا و رشته مهم ٭

 دوز زنانه  نازک

  

 *اين شغل به شايستگي هاي زير تبديل شده است:

 بهداشت در محیط کار رعایت ایمنی و -

 راه اندازی ، سرویس ونگهداری ماشین های دوخت در کارگاه نیمه صنعتی -

 انجام دوخت اولیه لباس دخترانه و پسرانه -

 دخترانهلباس دوخت  -

 پسرانهدوخت لباس  -

 انجام تزئینات لباس دخترانه وپسرانه -

 

 شناسي و سطح سختي کار : جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب *

 ....................طبق سند و مرجع ..................               الف : جزو مشاغل عادی و کم آسیب

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

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

               ارت کار   د :  نیاز به استعالم از وز
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 شغل  استاندارد آموزش 

 شايستگي ها -

 

  

 ساعت آموزش  پیش نیاز عناوين كد  رديف

 جمع عملي  نظري 

1 
رعایت ایمنی وبهداشت در محیط  130702372272277

 کار

 ندارد 
5 10 15 

2 

سرویس ونگهداری  راه اندازی ، 173002372722277

در کارگاه نیمه  دوخت های ماشین

 صنعتی

محیط رعایت ایمنی وبهداشت در 

 کار 

  753120510010011با کد

10 22 32 

3 

130702372012277 

لباس دخترانه و  انجام دوخت اولیه

 پسرانه

راه اندازی ، سرویس ونگهداری 

ماشین های دوخت در کارگاه 

 نیمه صنعتی 

  015320510100011با کد

10 33 13 

4 

130702372012207 

  دخترانهلباس دوخت 

لباس دخترانه  انجام دوخت اولیه

 و پسرانه

  753120510270011با کد 

31 103 137 

5 

130702372012207 

پسرانهدوخت لباس   

لباس دخترانه  انجام دوخت اولیه

 و پسرانه

  753120510270011با کد 

15 11 52 

6 

130702372012207 

انجام تزئینات لباس دخترانه 

 وپسرانه

 دخترانهلباس دوخت  -1

  753120510270021باکد

پسرانهدوخت لباس  -2  

  753120510270031با کد

7 25 32 

 003 000 17 جمع ساعات
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 ستاندارد آموزش ا
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 72 73 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 نشانیکپسول آتش  دانش :
 های اولیهجعبه کمک
 رایانه

 سیستم تهویه
 دستکش یکبار مصرف

 روپوش
 

    آور محیطی )فیزیکی(عوامل زیان-

عوامللل زیللان آور محللیط کللار و ن للش آن در بللروز حللواد  و -
 ی شغلیهابیماری

   

    هابندی ابزار کار با مواد، کاال و حمل آنروش طب ه-

    مخاطرات ناشی از جابجایی دستی بار از دیدگاه ارگونومیک -

    های اولیهجعبه کمک -

    های دستیکنندههای استفاده از خاموشانواع آتش و روش -

    هاآنانواع وسایل حفاظت فردی و لزوم استفاده از  -

    گرفتگیعوامل موثر در بروز برق -

  مهارت :

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

    های اولیهاستفاده صحیح از جعبه کمک -

    استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی -

    های دستیکنندهاستفاده از خاموش -

)ماشلی   در هنگلام کلار بلا دسلتگاه     رعایت اصول ارگونلومی   -
 دوخت، رایانه و...(

   

 نگرش :

 های ناشی از حواد  شغلیجلوگیری از آسیب -

 جویی در استفاده از مواد مصرفی، انرژی و زمانصرفه -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )دستکش و ماسک( -

 کار )نشست  صحیح( رعایت اصول ارگونومی در هنگام -

 محیطی : توجهات زیست

 هاتفکیک مواد زائد و دفع مناسب آن -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

در کارگاه  راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشی  های دوخت

 نیمه صنعتی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

72 09 09 

 ،  ايمني دانش ، مهارت ، نگرش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه-    دانش :

 روپوش-

ماشی  دوخت صنعتی   -

 (میاندوز،سردوزدوز،  )راسته

ماشی  دوخت خانگی  -

 ( میاندوز،سردوزکاره،  )همه

 

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

    (میاندوز،سردوزدوز،  انواع ماشی  دوخت صنعتی)راسته -

    (میاندوز،سردوزکاره،  انواع ماشی  دوخت خانگی)همه -

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

 گلدوزی و ... (، سردوز،راسته دوز،71تا  9شمارة سوزن گوش، سه

   

، نایلونی، ابریشمی، ابریشم استرپلی دوخت) ماشینهای  انواع نخ -

 ...(ترویرا و  تابیده،

   

 ،سردوز،راسته دوزکشی انواع ماشی  دوخت) نخ روش صحیح -

 همه کاره خانگی (

   

    (طل ی یا شیشه ای ،انواع ماسوره و ماکو)فلزی، پالستیکی -

     ((ساده یا تزئینی))نوع دوخت ،جنس پارچة با انواع پایة متناسب -

    رفع عیوب احتمالی در کار با ماشی  دوخت روش -

    انواع قیچی برقی)خانگی، تولیدی( -

انواع قیچی)سادة خانگی، برش کوچک، زیگزاگ، برش ضخیم،  -

 تیز، مخصوص چیدن تور( چی  دستی، کوچک نوک نخ

   

همراه با ساده دوزی انواع پایة ماشی  دوخت همه کارة خانگی) -

دوزی ساده و کشویی،  دوزی، جادکمه دوزی، دکمه بهمیلة پن

 ...(و دوزی، رفو، رول در دو نوع، کوک شل  دوزی، پاک پس

   

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

 مخفی(
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

در کارگاه  ی دوختراه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشی  ها

 نیمه صنعتی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 گوشتی بلند و کوتاه پیچ -    دانش :

 ک  برس پُرز پاک -

 دان روغ  -

قیچی)دسته خمیده، خیاطی،  -

دوزی،  زیگزاگ، گل چرم،

 رولتی(

 های برش وزنه -

انواع پایة ماشی  دوخت  -

 ساده دوزیکارة خانگی) همه

دوزی،  همراه با میلة پنبه

دوزی،  دوزی، جادکمه دکمه

دوزی،  ساده و کشویی، پس

 دوزی، رفو، رول در دو  پاک

نوع، کوک شل، زیپ یک 

 طرفه دارای دو جهت، مخفی،

 دوزی، دوزی، تکه چی 

دوزی،  دوزی، حاشیه چشمه

دوزی، مخصوص  قیطان

دوزی،  های چی ، نوار اُریب لبه

دوزی، چی  پلیسه،  شکوفه

 دار، مخصوص چرم ...( غلتک

انواع پایة ماشی  دوخت  -

 یک پایه( پایه، صنعتی)نیش، نیم

زیپ)در دو جهت راست و  -

 چپ، مخفی ...(

دوزی،  هدوزی، تک انواع پایة تزئینی ماشی  دوخت خانگی)چی  -

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

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

   

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

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

   

جهت راست و چپ، در فرورفتگی پایه با دوانواع پایة زیپ) -

 مخفی ...(

   

مدل، چی  پلیسه،  0ای در  انواع پایة تزئینی)چی  حرفه -

دوزی دوبل، فولدر از  های مختلف، مغزی دوزی در اندازه مغزی

1شمارة 
8

3تا  
8

تو،  برای لب 9تا  7، پایة اوّل از شمارة  

3دار از شمارة  کش ون، ابردوزی، پایة خطدوزی، تفل ظریف
16
تا  

1
2

 ...( و دوزی ، کش

   

    درزهادوزی  جهت پاک 32تا  02دوزی از شمارة  گان انواع پایه -

ماشی  دوخت)مسیر عبور مختلف های  قسمت تمیزکاری روش -

، بر ار پیشهای ک ی  دوخت، دندانهنخ، صفحه سوزن زیر پایة ماش

 ...(و قاب ماکو 

   

) به جز تسمه و  های ماشی  دوخت کاری قسمت روغ  روش -

 دینام (
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

در کارگاه  راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشی  های دوخت

 نیمه صنعتی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

ای در  پایة تزئینی)چی  حرفه -    مهارت :

مدل، چی  پلیسه، مغزی  0

های مختلف،  دوزی در اندازه 

دوزی دوبل، فولدر از  مغزی

شمارة 
1
8
تا  

3
4
، پایة اوّل از  

 دوزی، ، ظریف9تا  7شمارة 

 تفلون، ابردوزی، پاپة

از شمارة   دار کش خط
3
16
تا  

1
2
 ) 

بلرش، اتلو، ماشلی     )))استاندارد ارتفاع میزهلای  چیدمان کارگاه -

 (((دوخت و صندلی

   

    (میاندوز،سردوزدوز،  اندازی ماشی  دوخت صنعتی)راسته هرا -

    (میاندوز،سردوز،کاره  همهخت خانگی)اندازی ماشی  دو راه -

دوخت متناسب با جنس پارچله و  های ماشی  استفاده از سوزن  -

گلوش و سلوزن از    دوقللو، ژوردوزی، سله   ،نوع دوخت)سرسوخته 

 گلدوزی و ... (،سردوز ،راسته دوز ،71تا  9شمارة 

   

دوخت )از نظلر جهلت قرارگلرفت  در    ماشی  جا انداخت  سوزن  -

 محفظة سوزن و باالرفت  سوزن درون محفظة سوزن(

   

 ،ابریشلمی ،نلایلونی   ،پلی اسلتر  دوخت)های انتخاب نخ ماشی   -

 ترویرا و ... (  ،ابریشم تابیده 

   

، قراردادن سلوزن  کشی کردن ماشی  دوخت)عبور از مسیر نخ نخ -

هلای سلاعت از    در باالتری  ن طة خود، عبور نخ در جهلت ع ربله  

 قسمت کشش نخ، عبور نخ از سوراخ سوزن(

   

ضلخامت نلخ    ضخامت پارچله،  تنظیم کشش نخ رو متناسب با -

 جنس پارچه  ،دوخت، نوع دوخت

   

 

 

 استاندارد آموزش 
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 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

در کارگاه  سرویس و نگهداری ماشی  های دوخت راه اندازی ،

 نیمه صنعتی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع سوزن ماشی  دوخت  -    مهارت :

، ژوردوزی، ، دوقلو)سرسوخته 

تا  9سوزن از شمارة  گوش، سه

 ،سردوز  ،راسته دوز ،71

 گلدوزی و ... (

پلی ) دوختماشی  انواع نخ  -

، نایلونی، ابریشمی، استر

 (ترویرا و ... ابریشم تابیده، 

 

    تنظیم کشش نخ ماسوره و بیرون کشیدن نخ دوخت -

انتخاب پایة مناسب با جنس پارچه، نوع دوخلت سلاده و یلا     -

 تزئینی(

   

    استفاده از جدول رفع عیوب احتمالی در کار با ماشی  دوخت -

    استفاده از انواع قیچی برقی)خانگی، تولیدی( -

سلادة خلانگی، بلرش    انتخاب قیچی متناسب با جنس پارچه) -

چلی  دسلتی، کوچلک     کوچک، زیگلزاگ، بلرش ضلخیم، نلخ    

 تیز، مخصوص چیدن تور( نوک

   

سلاده دوزی  ه کلارة خانگی) نصب پایة ماشلی  دوخلت همل    -

دوزی سلاده و   دوزی، جادکمله  دوزی، دکمله  همراه با میلة پنبله 

دوزی، رفو، رول در دو نوع، کوک شل  دوزی، پاک کشویی، پس

 ...(و 

   

نصب پایة زیپ ماشی  دوخت خانگی)یکطرفه دارای دو  -

 جهت، مخفی(

   

دوزی،  نصب پایة تزئینی ماشی  دوخت خانگی)چی  -

دوزی، مخصوص  دوزی، قیطان دوزی، حاشیه دوزی، چشمه تکه

 ...(و دوزی، چی  پلیسه  دوزی، شکوفه های چی ، نوار اُریب لبه

   

دوز )ساده، نیش،  نصب پایة ماشی  دوخت صنعتی راسته -

 ...( و پایه، یک پایه نیم

   

    ...( و نصب پایة زیپ)دوپایه در جهت راست و چپ، مخفی -
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 رد آموزش استاندا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

در کارگاه  راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشی  های دوخت

 نیمه صنعتی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

مدل، چی  پلیسه،  0ای در  صب پایة تزئینی)چی  حرفهن -

دوزی دوبل، فولدر از  های مختلف، مغزی دوزی در اندازه مغزی

1 شمارة
8

3تا  
8

تو،  برای لب 9تا  7پایة اوّل از شمارة ،  

3 ةدار از شمار کش دوزی، تفلون، ابردوزی، پایة خط ظریف
16
تا  

1
2
 ...( و دوزی کش ، 

   

    دوزی درزها دوزی جهت پاک گان نصب پایه -

ماشی  دوخت)مسیر عبور نخ، مختلف های  قسمت اریکتمیز -

بر،    های کار پیش صفحه سوزن زیر پایة ماشی  دوخت، دندانه

 ...(و قاب ماکو 

   

)به جز تسمه  های  مختلف ماشی  دوخت کاری قسمت وغ ر -

 و دینام (

   

    استفاده از جدول عیوب ماشی  دوخت -

    تعویض المپ انواع ماشی  دوخت -

    تعویض سوزن انواع ماشی  دوخت -

    تعویض روغ  انواع ماشی  دوخت -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 های دوخت در زمان اوج مصرف برق اشی عدم استفاده از م -

 صرفه جویی در مصرف نخ -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

در کارگاه  راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشی  های دوخت

 نیمه صنعتی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط يتوجهات زيست محیط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشی  های دوخت-

خاموش کردن ماشی  دوخت در صورت کار نکردن با دستگاه و حضور نداشت  در محیط -

 کار 

 توجهات زیست محیطی :

   دوخت در محیط کارجلو گیری از ریخت  روغ  ماشی -

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

 عنوان : 
 لباس دخترانه و پسرانه  انجام دوخت اولیه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 33 13 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط جهات زيست محیطيتو

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه-  دانش :
 روپوش-
انواع نخ دستی)پلی استر -

 ،مرسریزه،عمامه
 دمسه وابریشمی(

انواع قیچی)ساده،نخ -
چین،نوک تیز ،نوک 

 (گردوزیگزاک
 انواع پارچه-
 انواع زیپ-
 مغزی-
 انواع دکمه-
 انواع روبان-
 زن قفلیق واعان-
 نوار اریب-
 تور-
 چسب اسکاچی-
 کش-
 انواع اتو-
 ژانت-
 میز اتو -
 انواع پایه ماشین دوخت  -
 ساده)

پنبه  ،زیپ دکمه، جادکمه،

 ،لبه دوزی ،پیچ رل ،دوزی
نوار  ،مغزی  ،چین و پلیسه

  اریب و ....(
ماشین های دوخت همه )-

 ,دوز استه،وسردوز خانگی کاره
 (و سردوز صنعتیدوز  میان

انللواع نللخ دوخللت دسللتی)پلی استر،مرسریزه،عمامه،دمسلله   -
 وابریشمی(

   

انواع قیچی با توجه به نوع پارچه )ساده نخ چی  دستی،نوک  -
 تیز ،نوک گردوزیگزاک(

   

    مات دوخت )متر ،سوزن،قیچی وخط کش(وانواع ملز-

    انواع ن وش پارچه)ساده ،عروسکی،گلدار،خالداروراه راه(-

-انواع جلنس پارچله )تریکلو، مخمل،کشلمیر،پنبه ای،پللی      -
 استر،نایلون(

   

    دست و با ماشی  دوخت روش دوخت  انواع پاکدوزی-

    منحنی وزاویه دار عمودی، روش دوخت انواع برش اف ی،-

دوبله شکسلته و   ،دوبله خوابیده ،روش دوخت انواع درز ساده-

.. 

   

    کطرفه،دوطرفه،مخفی و مجزا خت انواع زیپ یروش دو-

    روش دوخت انواع مغزی -

 ، سلوراخ دار  "تکی،نواری"روش  دوخت انواع دکمه)فشاری ،-
 (و پایه دار 

   

    روش دوخت قزن قفلی دوتیکه وچهار تیکه-

    سانت0تا3/2از  روش دوخت انواع روبان-

وداخلل   سروش دوخت انواع چی  تزئینی)میان لباس،لبه لبا-
 درز(

   

    روش دوخت نوار اریب-

    دوطرف حاشیه و ...(  ،روش دوخت انواع تور )یکطرفه حاشیه -

    روش دوخت چسب اسکاچی-

     سانت0تا3/2ازمختلف  روش دوخت انواع کش باعرض های-

    (مخزن دار ,و سرد )ساده، بخارانواع اتو -

    (و .... میزاتو ،ت)ژان کاریملزمات اتو  انواع-

    روش اتو کاری قطعات دوخته شده -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 انجام دوخت اولیه لباس دخترانه و پسرانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت :

دمسله و   ،عمامله  ،سلریزه مر ،انتخاب نخ دوخت دستی )پلی استر-
 ابریشمی(

   

نخ چلی    ،)ساده و برش انتخاب انواع قیچی با توجه به نوع پارچه-
 دستی،نوک تیز ،نوک گردوزیگزاک(

   

    مات دوخت )متر ،سوزن،قیچی وخط کش(وانتخاب ملز-

نتخللاب ن للوش پارچلله بللا توجلله بلله نللوع مللدل ودوخت)سللاده  ا-
 ،عروسکی،گلدار،خالدار،چهار خانه وراه راه(

   

اب جنس پارچه با توجه به مدل )تریکو، مخمل،کشلمیر،پنبه  نتخا-
 ای،پلی استر،نایلون(

   

     دست و  با ماشی  دوخت پاکدوزی -

    دوخت انواع برش اف ی،عمودی،منحنی وزاویه دار -

    دوبله شکسته و .... ،دوبله خوابیده ،دوخت انواع درز ساده-

    و مجزا کطرفه،دوطرفه،مخفییدوخت انواع زیپ  -

    دوخت انواع مغزی -

    (دار -سوراخ دار و پایه ،"تکی،نواری"دوخت انواع دکمه)فشاری ، -

    دوخت قزن قفلی دوتیکه وچهار تیکه -

     سانت 0 تا3/2از  روباندوخت انواع  -

    داخل درز( و دوخت انواع چی  تزئینی)میان لباس،لبه لباس -

    دوخت نوار اریب -

    دوطرف حاشیه و ...(  ،دوخت انواع تور )یکطرفه حاشیه -

    دوخت چسب اسکاچی -

    سانت0تا3/2از  دوخت انواع کش باعرض های -

    (و مخزن دار نوع لباس)ساده، بخارو سرد انتخاب اتوبا توجه به-

    (و .... انتخاب ملزمات اتو کشی )ژانت و میزاتو-

    اتو کاری قطعات دوخته شده -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 انجام دوخت اولیه لباس دخترانه و پسرانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 زمان و پارچه، جویی در مصرف نخ ، صرفه-

 در اوج مصرف برق و اتو  دوخت های عدم استفاده از ماشین-

 ایمنی و بهداشت : 

 یل حفاظت فردی )روپوش(استفاده از وسا -

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از اتو وماشین دوخت-

 دوخت  ماشین هنگام استفاده از اتو رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری نخ وپارچه های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن درچرخه باز یافت -

 



 16 

 استاندارد آموزش  
 ی تحلیل آموزش  رگهب -

 عنوان : 
 دوخت لباس دخترانه 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

31 103 137 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه-                  دانش :

 انواع پارچه با توجه به مدل -

 دوخت  ماشین انواع-

 ،خانگی ، سردوزهمه کاره )

 (و سردوز صنعتی راسته دوز

 انواع قیچی  -

 )برقی، دستی(

 نخ چین دستی -

دستی و  سوزن دوخت -

 ماشینی

 ماشین هایانواع پایه  -

 دوخت

 ،زیپ ،جادکمه ،دکمه ،ساده)

 ،لبه دوزی ،پیچ رل ،پنبه دوزی

نوار  ،مغزی  ،چین و پلیسه 

 اریب و ....(

 انگشتانه -

 صابون خیاطی -

 الیی چسب )کاغذی و  -

 پارچه ای (

  

        ,نلایلونی   ,ای هپنبل  ,مخملل  ,انواع جلنس پارچله )تریکلو   -
 جی ( و پلی استر

   

 ,پلیش بنلد   ,کلاله  ,شلورت  ,انواع لباس نوزاد )زیلر پلوش  -
 یکسره و ....( ,روپوش ,پاپوش ,دستکش

   

    انواع باالتنه )پیراه  یکسره و جدا( -

    منحنی و زاویه دار(  ,عمودی ,انواع برش باالتنه )اف ی-

    معکوس و ...(  ,جدا ,انواع سجاف )سرخود-

 ,تلرک   ,پیللی دار  ,کللوش  ,چلی  دار  ,انواع دامل  )سلاده  -
 پیش سینه دار و ....(,لنگی ,شلواری ,قارچی

   

شللوارک و کملر    ,بیش سلینه دار ,انواع شلوار دخترانه )ساده-
 شی و ....(ک

   

    خشتی( ,هفت ,انواع ی ه  خطی )گرد-

    ( "ساده و چی  دار",ملوانی,ب.انواع ی ه مسطح )ب-

    , سرخود("فرنچی"انواع ی ه ایستاده )جدا-

 ,امریکلللائی ,آرشلللال ",گلللرد )سلللرخود برانلللواع ی للله  -

 شومیزیه و ...(,"انگلیسی

   

 ,لبله گشلاد   ,پفلی  ,رگلالن  ,کیمونلو  ,انواع آسلتی  )سلاده  -
 الله ای و ...( ,مچ دار ,کلوش

   

    ل دکمه خور محروش تعیی  -

پایه دار و ....( و جادکمله بلا    ,دار اخسور,انواع دکمه )فشاری-
 ماشی  دوخت

   

 ,کللوش  ,چی  دار ,انواع روش اتصال باالتنه به دام  )ساده-
 ار و ....(پیش سینه د,لنگی ,شلواری ,قارچی ,ترک  ,پیلی دار

   

    سرخود و ...( ,روش اتصال آستی  به باالتنه )ساده-

کلش   ,منحنلی  ,دام  و شلوار )ساده کمرروش اتصال انواع -
 دار( دار و سجاف

   

    روش اتوکاری قسمتهای مختلف لباس دخترانه -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 دوخت لباس دخترانه 

 مان آموزشز

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات
 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت :

              )تریکو،مخمللل،طبللم مللدل   انللواع جللنس پارچلله  انتخللاب -
 (و جی  پلی استر ,ینایلون پنبه ای،

   

 ,پلیش بنلد   ,کاله ,شورت ,د )زیر پوشدوخت انواع لباس نوزا-
 یکسره و ....( ,روپوش ,پاپوش ,دستکش

   

    پیراه  کمر جدا و ....( ,پیراه )یکسره با دام انواع دوخت  -

    منحنی و زاویه دار( ,عمودی ,دوخت انواع برش )اف ی -

    معکوس و ...( ,جدا ,دوخت انواع سجاف )سرخود -

، تلرک ،  دار، کلوش ، پیلی دار  ) ساده ، چی  دوخت انواع دام -
 ( و ...پیش سینه دار ,قارچی، شلواری ، لنگی 

   

) ساده ، پیش سینه دار ، شللوارک و   دخترانهدوخت انواع شلوار  -
 (و .... کمر کشی

   

    دوخت انواع ی ه خطی ) گرد ، هفت ، خشتی( -

    ("ساده و چی  دار" دوخت انواع ی ه مسطح ) ب ب ، ملوانی -

    ، سرخود ( "فرنچی"دوخت انواع ی ه ایستاده ) جدا  -

آرشللال ، امریکللایی ،  "دوخللت انللواع ی لله برگللرد ) سللرخود   -
 (.....، شومیزیه و"انگلیسی

   

 ,لبله گشلاد   ,پفلی  ,رگالن ,کیمونو ,انواع آستی  )سادهدوخت -
 الله ای و ...( ,مچ دار ,کلوش

   

    دکمه خور محل تعیی   -

پایله دار و ....( و جادکمله بلا     ,سلوراخ دار ,انواع دکمه )فشلاری -
 ماشی  دوخت

   

باالتنه به دام  ) ساده ،دور چی  ، کللوش ، دور پیللی ،    اتصال -
 (پیش سینه دار و .... ,لنگی  ,ترک ، قارچی، شلواری 

   

    سرخود و ...(،اتصال آستی  به باالتنه)ساده -

    در لباس دخترانهانواع کمر دام  و شلوار   وصل -

    دخترانه اتصال انواع چی  های اضافه به لباس -

    دخترانه اتو کاری قسمت های مختلف لباس -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 هدختراندوخت لباس 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
مصرفي و منابع 

 آموزشي

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 

 زمان صرفه جویی در مصرف نخ و -

 ایمنی و بهداشت : 

 )روپوش( استفاده از وسایل حفاظت فردی-

 خت واتورعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دو-

 و اتو  رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت-

 توجهات زیست محیطی :

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

 عنوان : 
 پسرانهدوخت لباس 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

15 11 52 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  دانش :

 رایانه-                

 انواع پارچه با توجه به مدل -

 ماشین دوخت  انواع-

 ،خانگی ، سردوزهمه کاره )

 (و سردوز صنعتی راسته دوز

 انواع قیچی  -

 ستی()برقی، د

 نخ چین دستی -

دستی و  سوزن دوخت -

 ماشینی

 ماشین هایانواع پایه  -

 دوخت

 ،زیپ ،جادکمه ،دکمه ،ساده)

 ،لبه دوزی ،پیچ رل ،پنبه دوزی

نوار  ،مغزی  ،چین و پلیسه 

 اریب و ....(

 انگشتانه -

 صابون خیاطی -

 الیی چسب )کاغذی و  -

 پارچه ای (

  

       نلایلونی و   ,ای هپنبل  ,مخملل  ,انواع جلنس پارچله )تریکلو   -
 جی ( و پلی استر

   

 ,پلیش بنلد   ,کلاله  ,شلورت  ,انواع لباس نوزاد )زیلر پلوش  -
 یکسره و ....( ,روپوش ,پاپوش ,دستکش

   

     شومیزیه( ,برش دار ,ساده) پیراه  انواع -

    منحنی و زاویه دار( ,عمودی,برش )اف ی انواع-

    معکوس و ...(  ,جدا ,انواع سجاف )سرخود-

کملر   ,شللوارک   ,بلیش سلینه دار  ,انواع شلوار پسرانه )ساده-
 کشی و ....(

   

    هفت( ,انواع ی ه خطی )گرد-

    شومیزیه( ,ملوانی ,ی ه مسطح )ب.بانواع -

    سرخود(و  انواع ی ه ایستاده )جدا-

 "انگلیسلی  ,امریکلائی  ,آرشلال  ",گرد )سلرخود بر ی ه انواع-
 ومیزیه و ...(ش

   

    , مچ دار(انواع آستی  )ساده-

     مه خورکروش تعیی  محل د-

پایه دار و ....( و جادکمله بلا    ,سوراخ دار,انواع دکمه )فشاری-
 ماشی  دوخت

   

    سرخود و ...( ,روش اتصال آستی  به باالتنه )ساده-

ر و کلش دا  ,منحنلی  ,روش اتصال انواع کمر شللوار )سلاده  -
 دار( سجاف

   

    پسرانهروش اتوکاری قسمتهای مختلف لباس  -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 پسرانهدوخت لباس 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات
 يمصرفي و منابع آموزش

   مهارت :

 ,ینایلون پنبه ای، )تریکو،مخمل،طبم مدل  جنس پارچه انتخاب-
 (و جی  پلی استر

   

 ,پلیش بنلد   ,کاله ,شورت ,دوخت انواع لباس نوزاد )زیر پوش-
 یکسره و ....( ,روپوش ,پاپوش ,دستکش

   

    شومیزیه( ,برش دار ,)ساده دوخت انواع پیراه  پسرانه -

    منحنی و زاویه دار( ,عمودی ,برش )اف یدوخت انواع  -

    معکوس و ...( ,جدا ,دوخت انواع سجاف )سرخود -

 ,) ساده ، پیش سلینه دار ، شللوارک  پسرانه دوخت انواع شلوار  -
 (و ... کمر کشی

   

    دوخت انواع ی ه خطی ) گرد ، هفت ، خشتی( -

    دوخت انواع ی ه مسطح ) ب ب ، ملوانی( -

    سرخود ( ودوخت انواع ی ه ایستاده ) جدا  -

آرشللال ، امریکللایی ،  "دوخللت انللواع ی لله برگللرد ) سللرخود   -
 (.....، شومیزیه و"انگلیسی

   

دوخت انواع آستی  ) شومیزیه بلند و کوتاه ، پاکتی دار ، ساده ،  -
 و....(  کیمونو ، رگالن

   

    دو ردیف دکمه( , دکمه خور ) یک ردیف دکمه محلتعیی  -

و جادکمه با ماشی   (پایه دار  ،سوراخ دار ،فشاریدکمه ) دوخت -
 دوخت

   

    سرخود و ...( ،اتصال آستی  به باالتنه)ساده -

کلش   ,منحنلی  ,در لباس پسرانه) سادهانواع کمر شلوار  وصل -
 دار و سجاف دار( 

   

    پسرانه اتو کاری قسمت های مختلف لباس -

 نگرش :
 رعایت اخالق حرفه ای-
 زمان صرفه جویی در مصرف نخ و -

 ایمنی و بهداشت : 
 )روپوش( استفاده از وسایل حفاظت فردی-
 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت واتو-
 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو -

 توجهات زیست محیطی :
 اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافتنخ های جمع آوری  -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 انجام تزئینات لباس دخترانه و پسرانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 03 00 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،ات تجهیز

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه -  دانش :
 ماشین دوخت -

 سردوز و میاندوز ,)راسته دوز
 و همه کاره خانگیو  صنعتی  
 (سردوز  
 دستی دوخت سوزن -

  ) شارپ،منجوق دوزی،بیتوین و....( 
 انواع پایه ماشین های دوخت  -

 )پیچ رل ،دکمه و 
 چین ، نوار، جادکمه دوزی،
 قیطان دوزی(

 انواع تور -
 قیطان -
 روبان -

 تور شماره دوزی-

 ،انواع نخ ماشین دوخت )نایلونی-

  ،ابریشم تابیده ،ابریشمی

 ترویرا( ،پلی استر

 انواع نوار اریب -

 ,انواع نخ های دستی )عمامه-

 مرسریزه و  ,ابریشمی ,دمسه

 پلی استر(

 

 

    ..( و.. بیتوی  منجوق دوزی، دستی ) شارپ،دوخت انواع سوزن -

روش دوخت انواع تور به لباس)کتانی، پنبه ای، ابریشمی، ارگلانزا   -
 و ...(

   

    انواع قیطان ) تابیده، ساده و ... ( -

    انواع روبان په  و باریک ) مخملی، سات ، ساده و...( -

    روی لباس روش دوخت تزئینی النه زنبوری )اسموک دوزی ( -

    روی لباس شماره دوزیروش -

سلاقه دوزی ودنلدان    ،روش دوخت تزئینی دستی ) زنجیره دوزی -
 موشی (

   

    روش اپلیکه دوزی دستی روی لباس -

 ،لبللاس )ی للهمختلللف قسللمتهای روش تکلله دوزی دسللتی روی -
 شلوار و...( ،دام  ،آستی  ،باالتنه

   

    روش دوخت نوار در لباس کودک -

  :مهارت 

    بیتوی  و ....( ،منجوق دوزی ،انتخاب سوزن دوخت دستی )شارپ-

    ...(دوخت انواع تور به لباس )کتانی، پنبه ای، ابریشمی، ارگانزا و  -

    ) تابیده ، ساده و ... (دوخت انواع قیطان روی لباس -

    دوخت روبان په  و باریک به لباس) مخملی ، سات  ، ساده و...( -

    روی لباس دوخت تزئینی النه زنبوری ) اسموک دوزی ( -

    روی لباس شماره دوزی-

دوخت تزئینی دستی ) زنجیره دوزی ، ساقه دوزی ، دندان موشی  -
 روی لباس و گره فرانسوی  (

   

    اپلیکه دوزی روی لباس-

لبلاس ) ی له ،    مختللف  تکه دوزی دستی روی انواع قسمت های-
 تنه، آستی  ، دام  و شلوار (باال

   

    دوخت نوار در لباس کودک -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 انجام تزئینات لباس دخترانه و پسرانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 مواد، ابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 

 زمان ونخ صرفه جویی در مصرف  -

 ایمنی و بهداشت : 

 )روپوش( استفاده از وسایل حفاظت فردی-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت -

 توجهات زیست محیطی :

 ص و استفاده از آن در چرخه بازیافتظروف مخصودر اضافی نخ های جمع آوری  -
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 برگه استاندارد تجهیزات-                          

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام ردیف

دستگاه 5 همه کارة تمام اتوماتیک ماشین دوخت خانگی 1  - 

نخ تمام اتوماتیک 1 ماشین دوخت سردوز 2 دستگاه 1   - 

یماشین دوخت صنعت 3 دوز راسته  دستگاه 3    

نخ 1 ماشین دوخت صنعتی سردوز 1 دستگاه 1    

میاندوز صنعتی ماشین دوخت 5 نخ 5  دستگاه 1   - 

 اتو  6
,مخزن دار()بخار ،ساده  

   سرد 
دستگاه 1از هر کدام   - 

دار پایه میز اتو 7 عدد 2    

اتوملزومات  0  
ژانت، پارچة مخصوص اتوکشی،کف 

 اتویی نسوز
عدد 1 از هرکدام  - 

00  میز کارآموز 2 cm  150  × cm 5 عدد  - 

عدد 15 محرک با ارتفاع قابل تغییر  صندلی کارآموز 10  - 

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

عدد 1 چوبی  میز مربی 12  - 

عدد 2 تمام قد آینه 13  - 

دستگاه P1 1 رایانه 11  - 

کیلویی 6پودر خشک کپسول آتش نشانی 15 دسنگاه1   - 

جعبه 1 سری کامل تجهیزات استاندارد جعبة کمک های اوّلیه 16  - 

ساده و ...(  ،)زیپ  پایة ماشین دوخت صنعتی 17 عدد  3از هر کدام    - 

خانگیپایة ماشین دوخت  10  
 ،پیچ رل ،پنبه دوزی ،جادکمه ،)دکمه

نوار اریب و ...( ،پلیسه ،چین ،لبه دوزی  
 -  عدد 5از هر کدام 

دستگاه  1 مطبوع  سیستم تهویه  12  - 

 توجّه :

 نفر در نظر گرفته شود.  15برای یک کارگاه به ظرفیت  تجهیزات -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام ردیف

 - متر 2از هر کدام  و  ...( پنبه ای ,مخمل،)تریکو  پارچه 1

 -  دوک 1 کداماز هر  های مختلفگسردوز در رن ین دوختنخ ماش 2

   دوک 2 کداماز هر  های مختلفگدر رن راسته دوز نخ ماشین  دوخت  3

 سوزن ماشین دوخت 1
 ،راسته دوز ،دوقلو ،سرسوخته ،معمولی

 سردوز
بسته 1از هر کدام   - 

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

عدد 1 رنگاز هر  های مختلف در رنگسانتی  20 زیپ 6  - 

مختلف  های  در رنگ برد ماژیک وایت 7 عدد 2از هر کدام    - 

عدد  HB 15 مداد سیاه 0  - 

 - متر 1از هر کدام  های مختلف در عرض کش 2

 - لیتر1 مخصوص ماشین دوخت  روغن  10

 - عدد  1 نواری چسب 11

 - عدد  15 ر مصرف یکبا دستکش  12

 - متر  5از هر کدام  باریک و پهن  تور  13

 - متر  5از هر کدام  باریک و پهن  روبان و نوار 11

 - متر  1 مخصوص شماره دوزی  تور  15

 - قرقره  5از هر کدام  دمسه و ابریشم و . ...  ،عمامه ،مرسریزه نخ دوخت دستی  16

 - دست  1 نخی روپوش  17

 - عدد  5از هر کدام  چهار سوراخه ،دو سوراخه ،فشاری ه دکم 10

 - متر  2از هر کدام  کاغذی و پارچه ای  الیی چسب  12

 - عدد 15از  هر کدام  صابون عالمت گذاری و ..... ،مل وسایل عالمت گذاری  20

 توجّه :

 نفر در نظر گرفته شود.  15مواد برای یک کارگاه به ظرفیت  -
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  برگه استاندارد ابزار  - 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 3 فلزی نخ چی  7

  عدد3 کوچک بشکاف 0

  عدد 7از هرکدام  کوچک و متوسط دان روغ  0

  عدد3 اره پرشده از خاک جاسوزنی 0

  عدد 3 مخصوص ماشی  دوخت برس 3

  عدد 3 مخصوص ماشی  دوخت پنس 2

  عدد 3از هرکدام  کوچک و بزرگ گوشتی ماشی  دوخت پیچ 1

  عدد 3 پارچه قیچی 1
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