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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 753120510310002کد ملي شناسايي آموزش شغل: 

 : صنایع پوشاکریزی درسی   اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت شته تخصصیر آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

 تکنولوژی نرم افزار کارشناسی مرضیه تعجبیان 1
سازمان آموزش کارشناس آموزش 

 فنی و حرفه ای 
 سال 8

 ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی کاردانی  معروفیسیده معصومه  2
سازمان آموزش  مربی صنایع دستی

 فنی و حرفه ای
 سال 18

 یکاردان گلنساء کسائیان 3
ایمنی و بهداشت در واحدهای 

 صنفی

سازمان آموزش  مربی صنایع دستی

 فنی و حرفه ای
 سال 18

 معصومه طاهری سرشت 4
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دوخت  تکنولوژی طراحی

 مدیریت
 سال 27 مربی آموزشگاه آزاد طراحی و دوخت

 سال 9 مربی آموزشگاه آزاد صنایع دستی حسابداری کارشناسی  رزا همراز 5

 سال 26 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پوشاک کارشناسی فریده سید سیاهی 6

 سال30 طراحی و دوختمربی آموزشگاه  طراحی پوشاک کارشناسی محبوبه مهاجری 7

 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی کارشناسی ارشد منا منتظری هدشی 8
 دبیرکارگروه برنامه ریزی درسی 

 صنایع پوشاک
 سال 11

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگزار گرديد استاندارد آمووزش   صنايع پوشاکبا حضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسي  21/9/96طي جلسه اي که در تاريخ 

بوا کود    دوزنوده کیوف پارچوه اي    بررسوي و تحوت عنوواغ شوغل       753120510310001بوا کود    دوزنده کیوف پارچوه اي  شغل 

 مورد تائید قرار گرفت .  753120510310002

اي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازماغ آموزش فني و حرفه

 از آغ موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي کشور  سازماغ آموزش فني و حرفه جنوبي،وش خیاباغ خنبش ، تهراغ، خیاباغ آزادي

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  

 استاندارد شغل : 

ام انبااگا ه اا ااساا  ن مياافر اا ماانميااماهاا  اماانياانباا  اماارم اودر اارااماانارااياموااب اراا يايما نتياا اايام  اا ام ااهاا اتاانمندياا  امشخصاا شاي تگاا   

ا.يناام 

 استاندارد آموزش : 

اه  امنجنااايامس  ن مياايغل.اا ات ا بر امرم ايسب نام اي تگ   انقش 

 نام يك شغل :  

اينا.اايتاامطالقام اه  اخ صار ام اتكايخصااياسطحامنياانظرامن ظ يام ام ام اتظ تفاتاانمندي  ام امجدنو 

 شرح شغل : 

ها ،ايارمت ارا ي اتاااااارتناوي صراتكايغلام اقببلاج ت  هات اوينمنايغل،ار يه اامياب طايغلام امش غلاات رااياتكافن هايغر ،امگئنلبتام اي ملامهمانب مب 

امس  ن ميااودر راامنياانب  ايغل.ا

 طول دوره آموزش : 

اف مقلا م ناتاجرگ شامنياانب  امرم ايسب نام اتكامس  ن ميااآمن ي .ا

 گي كارآموز ورودي : ويژ

ايتا.ااه ت ار ام اتكار يآمن ااياهي  ماتيتاام ااتيهاآمن شامن ظ يام اه اتاانمن ت اف مقلاي تگ   

 كارورزي:

 برااتاضارتيشاامياارا ااياآناااار يتي  اصر  اايامش غر امستار ام  ام اآمن شانظر ات اهد  مام اآناآمن شاودر ام اصنيشامو تاات ام ام رتاصنيشام 

ما امسا ه اهام او ا اااااااايامولاآمن شام اصنيشاائنيتاكامش غلاخ صاموب اتمق  امرم ام ا اا رتفاي هااجرم اينا.)م ني اآمن شاتكاي تگ   ار ا ر

ا راا.(اآمن ااتاضرتيشاامياام ا ااياتكام  ناتمق  اآمن شاودر امببي اتاي ملامگب ي ام امش غلاند ام 

 ارزشيابي : 

ام اخنمه امنا.اار ب اودر اتامخالقافر  ،اودر مخشاا ،ار اي ملاستاق  تشاايامنيااآن  اتكاي تگ   ام ستاآم هامستات اخبراآتي اينمه ا رآتي اجدع

 اي مربيان :  صالحيت حرفه

ايتا.ام ار ام امرمب نااتيهاآمن شامس  ن مياامن ظ يام اه  اآمن ي اتافر  ااف مقلاانمندي  

 شايستگي : 

اه اتايرمت ا نن  ننام اطنيامناراتار يمامرممرامس  ن ميا.ااموب اانمن ت امنج مار يااي

 دانش : 

،ا،ايابد ا،ا بگتكيت ض انمن اي ملاورنماپ ت )ار ام اه  اذهي اال مامرم ايسب نام اتكاي تگ   ات اانمن ت ام ام ام رنم شانظر اتاانمندي  اف مقلامجدنو 

ا،اا ينلنژ اتا م نا ي ام ي .ا( تگتايي س 

 : مهارت 

اينا.ااه  اودر اميج عام اف مقلاهد هي  امبناذهناتاجگمامرم ايسب نام اتكاانمندي  ات اي تگ   .ام دنالًام امه يش

 نگرش : 

ام ي .ااام ام اه  اغبرا ي اتامخالقافر  ام ام اي   يه  او طه ار امرم اي تگ   ااياتكار يامنياانب  امستاتاي ملامه يشامجدنو 

 ايمني : 

اينا.اتار او مات امنج مان ماناصوبحاآنامنجبامرت افنماثاتاخطرمشااياموب ار يام منميا امس

 توجهات زيست محيطي :

 مالفظ ا امستار ااياهرايغلام ت ايو تتاتاودلايناار ارد رتناآسببام اموب ا تگتاتمياا راا.
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 : شغل زشموآ اردستاندا منا

 دوزنده کیف پارچه ای

 : شغل زشموآ اردستاندا حشر

مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت از یکی  دوزنده کیف پارچه ای

انجام دوخت اولیه کیف  ،در کارگاه نیمه صنعتیسرویس و نگهداری ماشین های دوخت  ،راه اندازی ،کاردر محیط 

و دوخت کیف پارچه ای را در بر می گیرد . در ضمن این  ای پارچهکیف برش  ،ترسیم الگوی کیف پارچه ای  ،ای پارچه

 در ارتباط است .  کیف باف و بازاریاب صنایع دستیشغل با مشاغلی از قبیل 

 : ورودي زمورآکا يها يژگيو

  ( ي)پاياغ دوره راهنماياول متوسطه پاياغ دوره ت :تحصیالاغ قل میزاحد

 روانيو اني نايي جسمي : سالمت کامل جسماقل تواحد

 ارد: ند زپیش نیاي هارت مها

 : زشموآ دوره لطو

 ساعت   175:         زشمول دوره آطو

 ساعت     46  ي : نظرزش موغ آماو ز

 ساعت    129  : عملي زشموغ آماو ز

 ساعت        -  :        رورزي کاغ ماز -

 ساعت       - :     عمليوژه پرغ ماز -

 :  ( صددر به)  شیابيارز يبند جهدبو

 % 25ي : نظرغ موآز -

 % 65عملي :غ موآز -

 %10اي :حرفه ق خالا -

 :غمربیا اي حرفه يها صالحیت

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

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

 سال سابقه کار مرتبط  10طراحي و دوخت با ديپلم -
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 ( :  صطالحيا)  اردستاندا قیقد تعريف ٭

وخت دهاي ماشین انواع با استفاده از پارچه اي برش و دوخت انواع کیف  ،طراحي الگو ،پارچه اي کیف دوزنده

  را انجام مي دهد.

 

 

 

 

 ( : جهاني مشابه تصطالحاا و)  اردستاندا نگلیسيا حصطالا ٭

 -Denim bag Tailor 

 

 

 

 

 

 :  اردستاندا ينا با مرتبط يها شتهر و هااردستاندا ترين مهم ٭

 مصنوعيدوزنده کیف با چرم -

 

 

 

 

 

 : رکا سختي سطح و شناسي سیبآ جهت از شغلي اردستاندا هجايگا ٭

 ...................................... مرجع و سند طبق   سیبآ کم و ديعا مشاغل وجز:  لفا

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

 ...................................... مرجع و سند طبق   آور غياز و سخت مشاغل وجز:  ج

  رکا وزارت از مستعالا به زنیا:  د
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 شغل زشموآ اردستاندا

  ها شایستگی

 اوينعن رديف
 جمع کل

 جمع عملي نظري

 15 10 5 رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار 1

 39 29 10 در کارگاه نیمه صنعتی  دوخت های و نگهداری ماشین سرویس ،اندازی راه 2

 36 26 10 کیف پارچه ای دوخت اولیهانجام  3

 28 17 11 ترسیم الگوی کیف پارچه ای 4

 21 14 7 برش کیف پارچه ای 5

 36 33 3 کیف پارچه ای دوخت 6

 175 129 46 جمع :
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 کار درمحیط بهداشت و ایمنی رعایت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 د، مواابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 جعبه کمک های اولیه -  دانش :

 کپسول آتش نشانی-

 رایانه-

 سیستم تهویه-

 دستکش یک بار مصرف-

 روپوش   -

 

    محیطی) فیزیکی( عوامل زیان آور-

و نقاش آن در باروز حاواد  و     عوامل زیاان آور محایط کاار   -

 بیماری های شغلی

   

    های اولیه جعبه کمک-

    های استفاده از خاموش کننده های دستینواع آتش و روشا-

    انواع و سایل حفاظت فردی و لزوم استفاده از آنها-

    ،کاال و حمل آن ها مواد روش طبقه بندی ابزارکار،-

    گاه ارگونومیکناشی از جابجایی دستی بار از دیدمخاطرات -

    عوامل موثر در بروز برق گرفتگی-

  مهارت :

    کاال و حمل آنها ، ، مواد استفاده صحیح از ابزار کار-

    استفاده صحیح از جعبه کمک های اولیه -

    ظت فردیوسایل حفااستفاده صحیح از -

    خاموش کننده های دستی استفاده صحیح از -

ماشاین  )رعایت اصول ارگوناومی در هنگاام کاار باا دساتگاه      -

 ه و...(دوخت ، رایان

   

 نگرش :

 گیری از آسیب های حواد  شغلیجلو-

 صرفه جویی در زمان ، انرژی و مواد مصرفی-
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 کار درمحیط بهداشت و ایمنی رعایت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط طيتوجهات زيست محی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی) دستکش و روپوش(  -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مواد زائد و دفع مناسب آن ها-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

در کارگاه نیمه  ی ، سرویس و نگهداری ماشین های دوختراه انداز

 صنعتی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 29 39 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه-  دانش :

 روپوش-

ماشین دوخت صنعتی   -

 (میاندوز،سردوزدوز،  )راسته

کاره،  ماشین دوخت خانگی )همه -

 ( میاندوز،سردوز

 انواع پایه  -

 میز برش -

دار،  انواع اتو)ساده، بخار، مخزن -

 پرس خانگی، بخار ایستاده( 

های مخصوص  بالشتک -

 ای، ژانت( اتو)بیضی، دستی، استوانه

 ولولت -

 پارچة مخصوص اتوکشی -

 چوب مخصوص کوبیدن پارچه -

 شپا آب -

 میز اتو -

 

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

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

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

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

 گلدوزی و ... (،اسردوز،راسته دوز،18تا  9شمارة سوزن گوش، سه

   

، نایلونی، ابریشمی، ابریشم پلی استردوخت) ماشینهای  انواع نخ -

 ...(ترویرا و  تابیده،

   

همه  ،سردوز،راسته دوزکشی انواع ماشین دوخت) نخ روش صحیح -

 کاره خانگی (

   

    (طلقی 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 ماشین دوخت روش -

    انواع قیچی برقی)خانگی، تولیدی( -

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

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

   

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

دوزی ساده و کشویی،  دوزی، جادکمه دوزی، دکمه میلة پنبه

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

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

در کارگاه نیمه  های دوخت راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشین

 صنعتی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

کف اتوی نسوز پالستیکی و  -  دانش :

 فلزی

 میز کارآموز -

 مانکن -

 آینة قدی -

 کوتاهگوشتی بلند و  پیچ -

 کن برس پُرز پاک -

 دان روغن -

قیچی)دسته خمیده، خیاطی،  -

 دوزی، رولتی( چرم، زیگزاگ، گل

 صفحة برش -

 درفش -

 بُر تیغ برش یا موکت -

 بشکاف)درز ، دوخت( -

 های برش وزنه -

انواع پایة ماشین دوخت  -

همراه  ساده دوزیکارة خانگی) همه

دوزی،  دوزی، دکمه با میلة پنبه

دوزی، ساده و کشویی،  جادکمه

دوزی، رفو، رول در  دوزی، پاک پس

 (دو 

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

 مخفی(

   

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

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

 ...(و دوزی، چین پلیسه  هدوزی، شکوف نوار اُریب

   

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

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

   

    مخفی ...(درجهت راست و چپ،فرورفتگی پایه بادوانواع پایة زیپ) -

مدل، چین پلیسه،  3ای در  انواع پایة تزئینی)چین حرفه -

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

1
8
3تا  

8
دوزی، تفلون،  تو، ظریف برای لب 9تا  1، پایة اوّل از شمارة  

3دار از شمارة  کش ابردوزی، پایة خط
16
1تا  

2
 ...( و دوزی ، کش

   

    درزهادوزی  جهت پاک 50تا  20دوزی از شمارة  گان انواع پایه -

ماشین دوخت)مسیر عبور مختلف های  قسمت تمیزکاری روش -

، بر ار پیشهای ک نخ، صفحه سوزن زیر پایة ماشین دوخت، دندانه

 ...(و قاب ماکو 

   

    دینام()به جزتسمه و ن دوختهای ماشی کاری قسمت روغن روش -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه

 عنواغ : 

در کارگاه نیمه  راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشین های دوخت

 صنعتی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 صرفي و منابع آموزشيم

نوع، کوک شل، زیپ یک طرفه   مهارت :

 دارای دو جهت، مخفی،

 دوزی، دوزی، تکه چین

دوزی،  دوزی، حاشیه چشمه

های  دوزی، مخصوص لبه قیطان

دوزی،  چین، نوار اُریب

دوزی، چین پلیسه،  شکوفه

 دار، مخصوص چرم ...( غلتک

انواع پایة ماشین دوخت  -

 یک پایه( ه،پای صنعتی)نیش، نیم

زیپ)در دو جهت راست و چپ،  -

 مخفی ...(

 3ای در  پایة تزئینی)چین حرفه -

دوزی در  مدل، چین پلیسه، مغزی 

دوزی  های مختلف، مغزی اندازه

دوبل، فولدر از شمارة 
1
8
تا  

3
4
  ،

، 9تا  1پایة اوّل از شمارة 

 ،دوزی ظریف

  دار کش خط تفلون، ابردوزی، پاپة

از شمارة 
3
16
تا  

1
2
 ) 

برش، اتو، ماشین دوخت )))استاندارد ارتفاع میزهای چیدمان کارگاه -

 (((و صندلی

   

    (میاندوز،سردوزدوز،  اندازی ماشین دوخت صنعتی)راسته راه -

    (میاندوز،سردوز،کاره  همهخت خانگی)ی ماشین دوانداز راه -

دوخت متناسب باا جانس پارچاه و    های ماشین استفاده از سوزن  -

گوش و سوزن از شمارة  دوقلو، ژوردوزی، سه ،نوع دوخت)سرسوخته 

 گلدوزی و ... (،سردوز ،راسته دوز ،18تا  9

   

تن در دوخات )از نظار جهات قرارگارف    ماشاین  جا انداختن سوزن  -

 محفظة سوزن و باالرفتن سوزن درون محفظة سوزن(

   

 ،ابریشامی ،ناایلونی   ،پلی اساتر  دوخات) هاای  انتخاب نخ ماشین  -

 ترویرا و ... (  ،ابریشم تابیده 

   

کشی، قراردادن سوزن در  کردن ماشین دوخت)عبور از مسیر نخ نخ -

از قسامت  های سااعت   باالترین نقطة خود، عبور نخ در جهت عقربه

 کشش نخ، عبور نخ از سوراخ سوزن(

   

ضاخامت ناخ    ضاخامت پارچاه،   تنظیم کشش نخ رو متناسب باا  -

 جنس پارچه  ،دوخت، نوع دوخت
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

در کارگاه  راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشین های دوخت

 نیمه صنعتی

 زمان آموزش

 جمع عملی رینظ 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع سوزن ماشین دوخت  -  مهارت :

، ژوردوزی، ، دوقلو)سرسوخته 

تا  9گوش، سوزن از شمارة  سه

گلدوزی و  ،سردوز  ،راسته دوز ،18

) ... 

 انواع الیی -

پلی ) دوختماشین انواع نخ  -

، نایلونی، ابریشمی، ابریشم استر

 (ترویرا و ... تابیده، 

در کش  انواع کش)قیطانی و -

 های مختلف( عرض

 

    تنظیم کشش نخ ماسوره و بیرون کشیدن نخ دوخت -

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

 تزئینی(

   

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

    استفاده از انواع قیچی برقی)خانگی، تولیدی( -

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

تیز،  چین دستی، کوچک نوک کوچک، زیگزاگ، برش ضخیم، نخ

 مخصوص چیدن تور(

   

هماراه  دوزی  سادهنصب پایة ماشین دوخت همه کارة خانگی) -

دوزی سااده و کشاویی،    دوزی، جادکماه  دوزی، دکمه با میلة پنبه

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

   

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

 مخفی(

   

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

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

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

   

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

 ...( و پایه، یک پایه نیم
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

در کارگاه  های دوخت راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشین

 نیمه صنعتی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت :

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

مدل، چین پلیسه،  3ای در  رفهنصب پایة تزئینی)چین ح -

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

1 شمارة
8

3تا  
8

تو،  برای لب 9تا  1پایة اوّل از شمارة ،  

3 دار از شمارة کش دوزی، تفلون، ابردوزی، پایة خط ظریف
16
تا  

1
2
 ...( و دوزی کش ، 

   

    دوزی درزها دوزی جهت پاک گان نصب پایه -

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

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

 ...(و قاب ماکو 

   

)به جز تسمه و  ی  مختلف ماشین دوختها کاری قسمت روغن -

 دینام (

   

    استفاده از جدول عیوب ماشین دوخت -

    تعویض المپ انواع ماشین دوخت -

    تعویض سوزن انواع ماشین دوخت -

    تعویض روغن انواع ماشین دوخت -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

در کارگاه  ویس و نگهداری ماشین های دوختراه اندازی ، سر

 نیمه صنعتی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

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

 صرفه جویی در مصرف نخ-

 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین های دوخت-

خاموش کردن ماشین دوخت در صورت کار نکردن با دستگاه و حضاور نداشاتن در محایط    -

 کار 

 توجهات زیست محیطی :

 جلو گیری از ریختن روغن ماشین دوخت در محیط کار -

 جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه باز یافت-
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 زشموآ اردستاندا

 زشموآ تحلیل يبرگه -

 عنواغ:  

 کیف پارچه ای انجام دوخت اولیه

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

10 26 36 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني

 توجهات زيست محیطي مرتبط

ات ، ابزار ، مواد تجهیز

 مصرفي و منابع آموزشي

ساوزن   ،انواع سوزن)شاار   -  دانش: 

 بیتوین( ،دته گر

 مگنت -

 خط کش -

 انواع نخ-

 مهدک-

 ،5تاا   3شماره ) انواع زیپ  -

 پالستیکی و ..( فلزی،کاپشنی،

 انواع سر زیپ -

 انواع پارچه -

 خودکار مخصوص پارچه-

 متر -

 قیچی-

 انواع الیی-

 بی و دکمه اینوارچس -

 دوخت ماشین انواع

 خانگی، کاره همه دوز، راسته)

 (میان دوز ،سردوز

 ماشاااینهای ساااوزن اناااواع-

 دوخت

 دوخت ماشینهای نخ انواع-

 ماشاین  مخصاوص  پایه انواع

 ماه، جادک دوزی، سااده )دوخت

زیپ  ،چین کش  ،لول ، سردوز

 ...( و

 نوار اریب-

سوزن  شار ، سوزن، بشکاف، )قیچی، ملزومات دوخت انواع-

 ..(و .گنت م ،زیپ  مه ،دک نخ کوک، رولت، ته گرد،نخ چین،
 

  

زیگزاگ  کوک شل، بخیه، ساده،) دستروش دوخت کوک با-

 و پس دوز(
 

  

    دوبل خوابیده( دوبل شکسته، )دودرز ، روش دوخت درز-

    دوزی با دست و ماشین دوختروش پاک-

 الیی زانفیکس ، )با دست، روش پس دوزی یا تو دوزی-

 زاگ و نوار اریب(مخفی و زیک
 

  

    پالستیکی و ...( فلزی، کاپشنی، ، 5تا  3از شماره ) واع زیپان-

 ،فلزی  ،کاپشنی  ، 5تا  3روش دوخت زیپ )از شماره -

 پالستیکی (

   

    روش دوخت نوارچسبی و دکمه ای-

  :مهارت

 سوزن شار ، سوزن، بشکاف، قیچی،)دوخت ملزومات انتخاب-

 ..(و . گنتم ، زیپ ، مهدک کوک، نخ رولت، چین، نخ گرد، ته
 

  

 پس و شل،زیگزاگ کوک بخیه، ساده، دست) با کوک دوخت-

 (دوز
 

  

    (خوابیده شکسته،دوبل ،دوبل دودرز) درز دوخت-

    دوخت ماشین و دست با پاکدوزی -
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 زشموآ اردستاندا

 زشموآ لتحلی يبرگه -

 عنواغ:  

 کیف پارچه ای انجام دوخت اولیه

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني

 توجهات زيست محیطي مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت:

 مخفی ، زانفیکس الیی ، دست با) دوزی تو یا دوزی پس -

 اریب( نوار و زیگزاگ و

 
 

 

 پالستیکی فلزی، ،کاپشنی،(  5تا  3)از شماره  زیپ انتخاب-

  با توجه به نوع کیف

 
 

 

    دوخت زیپ با توجه به نوع کیف-

    ای مهدک و نوارچسبی دوخت-

 :نگرش

 رعایت اخالق حرفه ای-

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

 صرفه جویی در مصرف نخ-

 :بهداشت  و ایمنی

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش(-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین های دوخت-

 :محیطی زیست توجهات

 جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت-
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 زشموآ اردندستاا

 زشموآ تحلیل يبرگه -

 :  عنواغ

 ای پارچه کیف الگوی ترسیم

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

11 17 28 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني

 توجهات زيست محیطي مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مقوا-  دانش: 

 قیچی-

 کاتر-

 شطرنجی کاغذ-

 گونیا-

 مداد-

 الگو کاغذ-

 فلزی کش خط-

 متر-

 کاغذ گیره-

 ای شیشه میز-

 نواری و مایع چسب-

 طلق-

 شابلون-

 رایانه-

 روپوش-

 

    فرم و حجم ، سطح مفاهیم-

    مدل انواع کیف پارچه ای انتخاب روش-

    طلق( ، شابلون ، مقوایی ، کاغذی) کیف الگوی انواع-

گونیا کردن و هماهنگ  ، )تا کردن قرینه سازی الگو روش-

 ( سازی مدل
  

 

    سرهم و یکسره( ) روش ترسیم انواع سجاف-

    نقوش سنتی و مدرن روش ترسیم-

ی جا ، عروسکی ، آرایشی)  کیفانواع روش ترسیم الگوی -

 ،کوله  ،خرید  ،اسپرت  ،مجلسی  ، پول زنانه ،لوازم التحریر 

 لپ تا  و تبلت(

  

 

    جاسوئیچی و جای ابزار ، جاموبایلی یروش ترسیم الگو-

    یکسره( ، )سرهم الگوی انواع طبله ترسیم روش-

  مهارت :

    مدل انواع کیف پارچه ای انتخاب-

گونیا کردن و هماهنگ سازی  ، )تا کردن قرینه سازی الگو-

 مدل(

   

    )سرهم و یکسره( ترسیم انواع سجاف-

    درنترسیم نقوش سنتی و م-
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 زشموآ اردستاندا

 زشموآ تحلیل يبرگه -

 :  عنواغ

 ای پارچه کیف الگوی ترسیم

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني

 توجهات زيست محیطي مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت:

ی لوازم جا ، عروسکی ، آرایشییف )کانواع ترسیم الگوی -

 تلپ تا   ،کوله  ،اسپرت  ،مجلسی  ،پول زنانه  ،التحریر 

 تبلت (

   

    جاموبایلی، جاسوئیچی و جای ابزار ترسیم الگوی-

    یکسره( ، )سرهم الگوی انواع طبله ترسیم-

 نگرش:

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف مواد اولیه-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و  بهداشت:

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش(-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو-

 توجهات زیست محیطی: 

طلق( در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه  ،مقوا  ،جمع آوری ضایعات )کاغذ -

 بازیافت
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 زشموآ اردستاندا

 زشموآ تحلیل يبرگه -

 عنواغ:  

 ای پارچهف کی برش

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

7 14 21 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني

 توجهات زيست محیطي مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کاتر معمولی و مدور-  دانش: 

 دستی قیچی-

 مداد-

 گیره کاغذ-

 الگوکاغذ -

 میزکار-

 رولت-

 مخصوص پارچه مداد-

 کاربن-

)کتان، تترون، انواع پارچه-

 پیجازی،راه راه،مخمل و..(

 اتو-

 اتو میز-

 متر- 

تترون، )انواع آستر-

 ...(و پوپلین،چلوار

انواع حجم دهنده ها)پشم -

 و..( شیشه،ابر،پنبه

    راه راه، مخمل و..( پیجازی، انواع پارچه)کتان،تترون،-

مداد شل،لت،کوککاربن و رو(پارچه روی الگو انتقال ملزومات انواع-

 مخصوص پارچه(
  

 

روش آماده سازی پارچه جهت برش)شستشووراه و بی راه،پشت و -

 رو،اتو و...(
  

 

    روش چیدمان صحیح الگو روی پارچه-

    روش انتقال الگو روی پارچه-

    متناسب با مدل کیف روش برش انواع پارچه-

    انواع آستر)تترون،پوپلین،چلوار و...(-

    روش برش آستر متناسب با مدل کیف-

    انواع حجم دهنده ها)پشم شیشه،ابر،پنبه و..(-

    روش برش انواع حجم دهنده های متناسب با مدل کیف-

  مهارت:

انتخاب پارچه)کتان،تترون،پیجازی،راه راه، مخمل و..( با توجه به -

 کیف مدل
  

 

 شل،کوک کاربن و رولت،( پارچه ویر الگو انتقال ملزومات انتخاب-

 مخصوص پارچه( مداد
  

 

 پشت و رو، راه و بی راه، و )شستشو آماده سازی پارچه جهت برش-

 اتو و...(
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 زشموآ اردستاندا

 زشموآ تحلیل يبرگه -

 عنواغ:  

 کیف پارچه ای برش

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني

 توجهات زيست محیطي مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت:

    چیدمان صحیح الگو روی پارچه-

    پارچه روی الگو انتقال-

    متناسب با مدل کیف پارچه انواع برش-

    کیف مدل به توجه با  ...(و تترون،پوپلین،چلوار) آستر انتخاب-

    تناسب با مدل کیفبرش آستر م-

    کیف مدل به توجه با ..(و شیشه،ابر،پنبه پشم)ها دهنده حجم انتخاب-

    برش انواع حجم دهنده ها متناسب با مدل کیف-

 نگرش:

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف پارچه-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت:

 روپوش( استفاده از وسایل حفاظت فردی )-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام برش پارچه-

 رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده از قیچی برش-

 توجهات زیست محیطی:

 جمع آوری پارچه های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت-
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 زشموآ اردستاندا

 زشموآ تحلیل يبرگه -

 عنواغ:  

 کیف پارچه ای دوخت

  ن آموزشزما

 جمع عملی نظری

3 33 36 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني

 توجهات زيست محیطي مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع مگنت آهنربایی -  دانش: 

 کش خط-

 نخ انواع-

 اتوبالشتک، )میز ملزومات اتوکاری-

 پارچه واسط و... ( ژانت،

 پارچه مخصوص مداد-

 متر-

 قیچی-

  دوز،  دوخت)راسته ماشین انواع-

 (میاندوز ،سردوز خانگی، کاره همه

 دوخت هایماشین سوزن انواع-

 دوخت ایه ماشین نخ انواع-

 ماشین مخصوص پایه انواع-

مه، جا دک دوزی، ساده)دوخت

 وزیپ  ،چین کش  ، لول سردوز،

)... 

 پایه مطلسه دوزی-

 انواع مغزی-

یه دار و بدون مه های پاانواع دک-

 پرسی پایه و

 دستگاه مخصوص دکمه های -

 وچهار پایه()دو پایه 

 ،پاول زناناه   ،م التحریار  زجای لاوا  عروسکی، آرایشی،)کیف انواع  -

 لپ تا  و تبلت ( ،کوله  ،خرید  ،اسپرت  ،مجلسی 

   

    پرس و معمولی( ، بخار ) انواع اتو-

    پارچه واسط و...( ، ژانت ، بالشتک ، )میز اتو انواع ملزومات اتوکاری-

    روش اتو کاری قسمت های مختلف دوخته شده-

    و بدون پایه( )پایه دار ها مهدکانواع -

    با توجه به طرح و مدل کیف مهروش دوخت دک-

    پرس مهانواع مگنت آهن ربایی و دک-

    پرسی مهروش وصل انواع مگنت و دک-

    های دو و چهار تکه مهاه مخصوص دکانواع دستگ-

    روش ساخت انواع دکمه های پارچه ای -

    حلقه و بندگیر ، روش استفاده از انواع سگک-

کاش یاک طرفاه و     ، قیطاان  ، )یراق آالت انواع نوارهای تزئینی -

 وسط کار و ...(

   

ه کش یک طرف ، قیطان ، )یراق آالت روش دوخت نوارهای تزئینی-

 و ..( و وسط کار

   

    روش دوخت انواع زیپ با توجه به طرح و مدل کیف-
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 زشموآ اردستاندا

 زشموآ تحلیل يبرگه -

 عنواغ:  

 کیف پارچه ای دوخت

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني

 توجهات زيست محیطي مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 و منابع آموزشيمصرفي 

   مهارت : 

پول  ،جای لوازم التحریر  ، عروسکی ، آرایشی) کیف انواع دوخت -

 تاابرتا(لپ تا   ،کوله  ،خرید  ،اسپرت  ،مجلسی  ،زنانه

   

    جای سوئیچی و جای ابزار ، دوخت جا موبایلی-

    ( کار روی ، داخلی کار ) دوخت انواع جیب-

    اریب( )ساده و مغزی دوزی-

    و دست دوز مطلسه دوزی با پایه و بدون پایه-

    اتصال قطعات کیف-

    آستری به قطعات پارچه دوخت-

    ( )سرهم و جدا دوخت انواع طبله-

    پرس و معمولی( ، )بخار انتخاب اتو-

    پارچه واسط و...( ژانت، بالشتک، )میز اتو، انتخاب ملزومات اتوکاری-

    قسمت های مختلف قطعات دوخته شدهاتو کاری -

    و بدون پایه( )پایه دار مه هاانتخاب دک-

    با توجه به طرح و مدل کیفمه دوخت دک-

    انتخاب مگنت آهن ربایی و دکمه پرس-

    پرسیمه وصل انواع مگنت و دک-

    مه های دو و چهار تکهانتخاب دستگاه مخصوص دک-
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 زشموآ اردستاندا

 زشموآ تحلیل يبرگه -

 عنواغ:  

 کیف پارچه ای دوخت

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني

 توجهات زيست محیطي مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت: 

    های پارچه ایمه ساخت انواع دک -

    حلقه و بندگیر انواع سگک،استفاده از -

،کش یک طرفه و وسط کار  قیطان انتخاب نوارهای تزئینی)یراق آالت،-

 و ...(

   

    دوخت نوارهای تزئینی)یراق آالت،قیطان،کش یک طرفه و وسط کارو ..(-

    دوخت انواع زیپ با توجه به طرح و مدل کیف-

 نگرش:

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ه از ماشین های دوخت در زمان اوج مصرف برقعدم استفاد-

 صرفه جویی در مصرف نخ-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت:

 استفاده از وسایل حفاظت فردی ) روپوش(-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو-

 رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده از ماشین های دوخت و اتو-

 جهات زیست محیطی:تو

 جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت-
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 اتتجهیز اردستاندا برگه -

 تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

 عدد1 متر میلی 6 ضخامت بامتر  سانتی 50 در متر1 ابعاد به ایشیشه کار میز 1

 عدد 15 قابل تغییرمتحرک با ارتفاع  کارآموز صندلی 2

 عدد 2 سانتی متر 50*70 نور میز 3

 عدد 1 چوبی میز مربی 4

 دستگاه1 دستی کن سوراخ دستگاه 5

 عدد 8 سانتی متر 80*150 کارآموز میز 6

 دستگاه 1 کیلوئی6پودر خشک  نشانی شآت کپسول 7

 جعبه 1 سری کامل تجهیزات استاندارد اولیه هایکمک جعبة 8

 دستگاه 3 سردوز  صنعتی ختماشین دو 9

 دستگاه 5 همه کاره  خانگی ماشین دوخت 10

 دستگاه 3 راسته دوز  صنعتی ماشین دوخت 11

 دستگاه 1 میاندوز ماشین دوخت صنعتی 12

 عدد3هرکدام  از آب پاش و...( ژانت، )بالشتک اتو، ملزومات اتو 13

 دستگاه3 هرکدام از معمولی پرس، بخار، اتو 14

 عدد 1 سانتی متر 100*200 خته وایت بردت 15

 دستگاهP4 1 رایانه 16

 عدد1 گردان با پشتی مناسب صندلی مخصوص رایانه 17

 عدد 1 چرمی صندلی مربی 18

 دستگاه 1 مطبوع سیستم تهویه 19

 عدد8هرکدام  از مطلسه دوزی و.... کش، زیپ،چینساده دوز، جادکمه، سردوز، لول،  پایه های مخصوص ماشین دوخت 20

 

 :  توجه

  دشو گرفته نظر در نفر 15 ظرفیت به هگارکا یک ایبر اتتجهیز -

 

 

 

 

 

 



25 

 

 مواد اردستاندا برگه -

 تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

 عدد 3از هرکدام  ماتیکی نواری، مایع، چسب 1

 متر10از هرکدام  مخمل و... پیچازی و راه راه، تترون، کتان، پارچه 2

 عدد 15از هرکدام  پایه دارو بدون پایه کمهد 3

 متر 5از هرکدام  و...( "وسط کارکش،یکطرفه ، ")یراق آالت،قیطان  نوارهای تزئینی 4

 متر10 هرکدام از تترون، پوپلین،چلوارو.... آستر 5

 برگ 10از هر کدام  )گراف،پوستی،شطرنجی و..( کاغذ الگو 6

 عدد HB 15 مداد 7

 عدد 15 کوچک پاک کن 8

 الیی چسب 9
 بافت دوختی و چسبی ،  بی "حریر،مویی"داربافت

 "زانفیکس،معمولی"
 متر5از هر کدام 

 بسته 1از هر کدام  )در شماره های مختلف( بیتوین شار ، سوزن دوخت دستی 10

 بسته 1از هر کدام  ، میاندوز سردوز خانگی، کاره همه دوز، راسته سوزن ماشین دوخت 11

 متر5از هر کدام  پالستیکی فلزی، کاپشنی، ،5تا  3شماره   زیپ 12

 عدد 2از هر کدام  در رنگ های مختلف ماژیک وایت برد 13

 دوک 5از هر کدام  های مختلف( )در رنگ سردوزصنعتی نخ ماشین دوخت 14

 دوک 5از هر کدام  های مختلف( )در رنگ راسته دوز نخ ماشین دوخت 15

 عدد15 از هر کدام مه پرسدک هنربایی وآ مگنت 16

 قرقره1 ازهرکدام ابریشم و...( کاموا، )گالبتون، نخ تزئینی 17

 متر 1از هر کدام  در رنگ های مختلف چسب اسکاچی 18

 دوک 5از هر کدام  در رنگ های مختلف() میاندوز صنعتی نخ ماشین دوخت 19

 

 :  توجه

 د.شو همحاسبنفر  15یک کارگاه به ظرفیت برای مواد -
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 مواد اردستاندا برگه -

 تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

 متر5 مه ایدک نوار  20

 دست 1 نخی روپوش 21

 برگ 5هرکدام  از در رنگ های مختلف کاربن 22

 حلقه10از هرکدام  در اندازه های مختلف یراق 23

 قوطی 5 مخصوص ماشین دوخت روغن 24

 عدد 7از هر کدام  مختلف( های رنگ )در همه کاره خانگی قرقره 25

 عدد15 مخصوص پارچه خودکار 26

 متر 15از هر کدام  ساده و اریب مغزی 27

 متر15 شلنگ کولر یا آکواریوم لوله  28

 متر1 تکسون مقوا 29

 رول 1از هر کدام  در قطرهای مختلف طلق 30

 کدام یک متر از هر ..و پنبه ابر، شیشه، پشم انواع حجم دهنده ها 31

 عدد1 وایت برد تخته پاک کن 32

 عدد15 متناسب با زیپ سرزیپ 33

 عدد15 یکبار مصرف دستکش 34

 بسته1کدام  از هر معمولی برای کاغذ پارچه و یبلند و تیز برا سوزن ته گرد 35

 عدد15کدام  از هر بندگیر و ....( )حلقه و سگک 36

 

 :  توجه

 د.شو محاسبهنفر  15ظرفیت یک کارگاه به برای مواد -
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 اردابزارستاندا برگه

 

 

 

 :  توجه

 .دشو محاسبه نفر 15ظرفیت به کارگاه ابزار برای یک -

 

 

 تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

 دستگاه 1 مخصوص زدن  پرچ و دکمه دکمه زن  1

 عدد8 مخصوص برش پارچه قیچی 2

 عدد8 مخصوص برش کاغذ و مقوا قیچی 3

 عدد6از هر کدام  معمولی و مدور کاتر 4

 عدد8از هر کدام  یفلزی و شیشه ا خط کش 5

 عدد15 پالستیکی یا پارچه ای متر 6

 عدد5از هر کدام  کوچک و بزرگ پیچ گوشتی ماشین دوخت 7

 عدد15 کاغذ گیره 8

 عدد 5از هر کدام  دندانه دار و بدون دندانه رولت 9

 عدد 5از هر کدام  طرح دار فلزی و پالستیکی شابلون 10

 عدد 5ام از هر کد ساده و منحنی گونیا 11

 عدد 15 کوچک بشکاف 12


