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  فتر طرح و برنامه هاي درسيد نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 7318-28- 010 -1: شغل آموزش كد ملي شناسايي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از صاحب نظران و متخصصان و خبرگان حرفه ای و مربیان خواهشمند است نظرات اصالحی خود را به آدرس زیر ارسال نمایند . 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسی

ای كشور  ، سازمان آموزش فنی و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شمالیزادی  خیابان آ ،تهران 

 97 پالك ، 

 66944120 - 66569907تلفن                                                     66944117دورنگار       

 daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونیكی : 

 

 

 

 

 

 : پوست و خز ،چرم  اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته

 آقاي مهندس علي موسوي
 آقاي مهندس رامك فرح آبادي

 شركت چرم فردا يآقاي مسعود شير
 خانم فريبا كريمي مربي اداره كل استان اصفهان

 كارشناس دفتر طرح و برنامه هاي درسي هايده رامشخانم 
 

  : شغلآموزش همكار براي تدوين استاندارد حوزه هاي حرفه اي و تخصصي 

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قزوين

 كزياداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مر

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان گيالن

 انجمن چرم ايران

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

، ساعت آموزش و مالحظات زيست محيطي از نظر 26/10/1394در تاريخ  دوزنده كيف با چرم طبيعي شغلاستاندارد  -

 در دفتر طرح و برنامه هاي درسي مورد بازنگري قرارگرفت.  كداستاندارد
 

كلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیی و حرفیه ای   

 كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادی و معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است .
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   شايستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 نام و نام خانوادگي رديف
آخرين مدرك 

 تحصيلي 
 شغل و سمت  رشته تحصيلي

سابقه كار 

 مرتبط
 ايميل تلفن و، آدرس  

1 
معصومه طاهري 

 سرشت
 موزشيآمديريت  فوق ليسانس 

مدرس دانشگاه 

مدير آموزشگاه و

 آزاد

23 

 02155327764تلفن ثابت :

 09392980325تلفن همراه : 

 ايميل : 

 آدرس : 

 

 

 مديريت خانواده فوق ديپلم زهرا اسپروريني 2

مربي سازمان 

آموزش فني و 

 حرفه اي كشور

22 

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايميل : 

 آدرس : 

 

 
 فوق ديپلم معصومه اسدي 3

تكنولوژي 

 دوخت
 7 آزادمدير آموزشگاه 

 08634056651تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايميل : 

 آدرس : 

 

 

 
 ليسانس معصومه حسني 4

مديريت 

 امورفرهنگي

مربي سازمان و 

 مدير توليدي چرم 
7 

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايميل : 

 آدرس :
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد حرفاه اي نياف وفتاه     در بعضاي از ماوارد ا   مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد  
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 نام يك شغل :  
 به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 رح شغل : ش
هاا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت 

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 دارد آموزشي . يك استان ات مورد نياز براي رسيدن بهحداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود . 

 كارورزي:
رورت كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و  ا   

د در محال آماوزش باه صاورت     دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي كه فر
 با استفاده از عكس مي آموزد و  رورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.( تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخاش   ه، كه شاامل سا  آيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير فر

 اي خواهد بود .  حرفه

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

  شايستگي :
 توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و كارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
، ريا ي كه مي تواند شامل علوم پايه ) حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي

 وژي و زبان فني باشد . ، تكنول (، زيست شناسي، شيمي فيفيك 

 مهارت : 
 حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 ي مي باشد .  اخالق حرفه ا مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و

 ايمني : 
 مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .

 توجهات زيست محيطي :

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد وردد.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 طبيعيچرم  دوزنده كيف با

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

،انتقال ، پوست و خف بوده كه شامل شايستگي هاي الگوسازي كيف طبيعي از مشاغل صنايع چرم دوزنده كيف با چرم

اين  و كوله مي باشد.زنانه  هاي ، كيفو تكميل و دوخت كيف هاي پول وساير كيف هاي كوچك الگو و برش چرم

وشنده چرم و يراق آالت در ارتباط رو ف دوزنده كيف چرمي با دست چرمي و و مردانه يف اداريشغل با مشاغل دوزنده ك

 است.

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

  پايان دوره اول متوسطه)سوم راهنمايي(ميزان تحصيالت :حداقل 

 سالمت رواني و چشم و دست سالم:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 اردند: مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت     240   طول دوره آموزش                    :    

 ساعت       69   ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت    171   ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت        _   كارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت       _   ه                            :    ـ زمان پروژ

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %25:  كتبي -

 %65عملي : -

 %10اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 سال سابقه كار مرتبط 3فوق ديپلم با 
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

، كيف زنانه و كوله چرمي با استفاده از دوخت و تكميل كيف هاي كوچك ،با چرم طبيعي شامل برش دوزنده كيف

 گاه هاي مخصوص مي باشد.دست

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Leather bag sewer 

 

 

 

 

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

 چرمي زنده كيف اداري و مردانهدو

 دوزنده كيف چرمي با دست

 

 

 

 

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

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

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

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

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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                        1شغلآموزش استاندارد 

 2ي ها / كارها شايستگ -

 عناوين رديف

 الگوبرداري و رسم الگو از انواع طرح هاي كيف 1

  انتقال الگو و برش چرم 2

 راه اندازي تجهيزات و ماشين آالت مخصوص دوخت چرم  3

 آستركاري 4

 نصب يراق واتصال قطعات چرمي 5

 دوخت كيف پول وساير كيف هاي كوچك 6

 دوخت كيف زنانه 7

 لهدوخت كو 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.

 Occupational  
2
 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش بروه -

 الگوبرداري و رسم الگو از انواع طرح هاي كيفعنوان : 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 20 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 كاغذ پوستي  دانش :

 كاغذ كالك

 مقوا

 قيچي

 كاتر

 ميف شيشه اي

 چسب مايع و نواري

   2 ،حجم و فرممفاهيم سطح -

   2 هماهنگي رنگ ها ومفاهيم تركيب بندي وتضاد رنگي -

   1 روش انتخاب مدل-

   دقيقه30 و چوبي( ،فلفيي،مشمعيي،مقوايانواع الگوها)كاغذ -

   2 ه مدلروش طراحي الگو با توجه ب-

   1 روش قرينه سازي )تا كردن و هماهنگ سازي مدل(-

   1 سجاف سرهم و يكسره-

   دقيقه30 مدرن سنتي و طرح هاي-

  مهارت :

  2  تشخيص مدل جهت الگوسازي-

  6  ،قرينه سازي وفرم دهي الگو(الگوسازي )هماهنگي -

  6  كوله،زنانه و كوچكي اجراي الگوي كيف ها-

  6  ،كاغذي و مشمعي(،مقوايي،پرسي،فلفياستفاده از انواع الگوها)قالبي-

 نگرش :

 ،مدرن ونقوش هندسي در كيفاستفاده از طراحي ساده-

 دقت در تركيب بندي و هماهنگي رنگ ها در الگوسازي)در مدل هاي قرينه وغير قرينه(-

 رعايت اخالق حرفه اي-

 ايمني و بهداشت : 

 ن استفاده از ابفار برنده دقت الزم به عمل آيد.در زما-

 استفاده از وسايل حفاظت ايمني شخصي-

جمع آوري  ايعات ناشي از  طراحي و رسام  و تفكيك زباله هاي خشك -توجهات زيست محيطي :

 صرفه جویی در مصرف انرژی،عدم استفاده از وسایل برقی در ساعات پيك بار -الگو جهت بازيافت
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 ندارد آموزش استا

 ي تحليل آموزش  بروه -

 چرمانتقال الگو و برش عنوان : 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 26 36 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع نمونه چرم  دانش :

 كاتر

 وفن

 قيچي دستي

 الگو

 ف كارمي

،پوست ،نبوك،ورني،اشبالت،شترمرغ،بفيروش تشخيص انواع چرم)واوي-

 و مو(و موارد مصرف هريك

2   

   1 چرم چاپي-

   1 روش تشخيص چرم سالم و مرغوب-

   2 روش انتقال الگو و چيدمان صحيح آن روي چرم -

( و روش قيچي دستي،،وفن كاتر) آستري طبيعي و ابفارهاي برش چرم-

 تفاده از هريكاس

2   

   2 چگونگي برش انواع چرم-

  مهارت :

واساتفاده از ناوع مناساب     ،سالم و مرغوبطبيعي  تشخيص انواع چرم -

 جهت كيف مورد نظر

 3  

  2  آماده سازي چرم جهت برش -

  8  الگوهاي مختلف روي چرم صحيح انتقال و چيدمان -

  3  اجراي برش چرم -

  10  كيف  برش انواع-

 نگرش :

 مرغوبو ،سالمورايش به استفاده از مواد مصرفي مناسب-

 رعايت صرفه جويي در چيدمان الگو-

 نگهداري مواد مصرفي در مكان مناسب)خشك(ودر و عيت مناسب-

 رعايت اخالق حرفه اي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : انتقال الگو و برش چرم

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ايمني و بهداشت : 

 دقت در زمان انجام برش-

 ونامرغوب دقت در عدم استفاده از چرم آلوده-

 ايمنيو استفاده از وسايل حفاظت -

 عايت اروونومير-

 توجهات زيست محيطي :

هردای  بره چرخره     جهر    برش چررم جمع آوری ضایعات ناشی از   ، تفكيك زباله های خشك -

 بازیاف 

 صرفه جویی در مصرف انرژی،عدم استفاده از وسایل برقی در ساعات پيك بار -

 د.حتی المقدور مواد مصرفی سازگار با محيط زیس  شناسایی و انتخاب شو-

 محل ذخيره سازی چرم در محيط کارگاه باید محصور و عایق بو باشد. -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 راه اندازي تجهيزات و ماشين آالت مخصوص دوخت چرم  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 17 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط يست محيطيتوجهات ز

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

چرخ راسته دوز خانگي و   دانش :

 صنعتي

 چرخ همه كاره

 نخ هاي مناسب

 سوزن

 تكه چرم

 روغن چرخ

 

چرخ همه كااره   )خانگي و صنعتي(وكار با چرخ راسته دوزصحيح روش -

  خانگي

4   

   2 وزنسوزن مناسب براي دوخت و روش تعويض س -

   2 و ماسوره چرم نخ هاي مناسب براي روي-

  مهارت :

  4  راسته دوز و چرخ همه كارهراه اندازي و استفاده صحيح از جرخ هاي -

  3  نخ مناسب سوزن و انتخاب -

  8  چرم)بخيه و شالل(مورد نياز كيف اجراي انواع دوخت هاي -

  2  صحيح از تجهيفات  و نظافت نگهداري-

 نگرش :

 دقت در اجرا و تميفي كار در زمان دوخت -

 رعايت اخالق حرفه اي-

 ايمني و بهداشت : 

 مراقبت از اعضاي بدن )دست ها (در زمان دوخت-

 رعايت اروونومي درهنگام كار-

 توجهات زيست محيطي :

 استفاده از روغن استاندارد-تفكيك زباله های خشك در کارگاه-

 ستفاده از وسایل قابل بازیاف  در محيط کارگاه ا -

 بازیاف هدای  به چرخه  جه  کار جمع آوری ضایعات ناشی از  -

 صرفه جویی در مصرف انرژی،عدم استفاده از وسایل برقی در ساعات پيك بار -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

                                               آستركاريعنوان : 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 20 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 چسب آهن  دانش :

 قلم مو

 كاردك

 كرپ

 دستگاه چسب زن

 حالل مناسب

ظرف مخصوص درب دار براي 

 نگهداري حالل

 آستر سوزني

 آستر ساتن

 اشبالت مصنوعي

 اشبالت طبيعي

 جوراب وير

 كپسول آتش نشاني

 جعبه كمك هاي اوليه

 طبيعااي و ،اشاابالتانااواع آسااتري مناسب)سااوزني ،ساتن  -

 (مصنوعي

3   

   2 و اليي هاي هم وزن موارد مصرف جوراب وير -

وروش اساتفاده از آن   مناسبصنعتي موارد استفاده از چسب  -

 ها

1   

   3 روش چسباندن آستري به قطعات چرم  -

   1 و روش استفاده از آن چسب حالل مناسب-

  مهارت :

  3  رقيق كردن چسب با حالل مناسب واستفاده از آن-

  9  انتخاب و برش آستري مناسب كيف-

  6  انتخاب آستري و آستركاري جيب هاي داخلي -

  2  با كاراستفاده از چسب مناسب -

 نگرش :

 استفاده بهينه از آستر و چسب-

 رعايت اخالق حرفه اي-رعايت تميفي و زيبايي دوخت -انتخاب آستر مرغوب-

حتاي  -و ساير وساايل حفاظات ايمناي    استفاده از ماسك و دستكش-ايمني و بهداشت : 

 رعايت اروونومي-المقدور از مواد قابل اشتعال استفاده نشود

 ت محيطي :توجهات زيس

هردای  بره    جه   برش چرمجمع آوری ضایعات ناشی از  -تفكيك زباله های خشك. -

استفاده از چسب و -عدم استفاده از حالل هاي آلوده كننده محيط زيست-.بازیاف چرخه 

صرفه جویی در مصرف انرژی،عدم استفاده از  -استفاده از روغن استاندارد-حالل استاندارد

 .ت پيك باروسایل برقی در ساعا
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 واتصال قطعات چرمينصب يراق 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 20 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته فشرده  دانش :

 راق آالتانواع ي

دستگاه دومه زن دستي و 

 پرسي

 سمبه پرچ

 لوله شلنگ كولر يا آكواريوم

 چسب آهن

 قلم مو

 كاردك

 كرپ

 دستگاه چسب زن

 حالل مناسب

ظرف مخصوص درب دار براي 

 و چسب نگهداري حالل

 12تا  5/0انواع سمبه از شماره 

 انواع سمبه هاي نقش دار

پارچاه  4 كيف ها)در  مورد استفاده هاي مناسب دومه ويژوي-

 (پرچ ،دوتكه يا

2   

   3 روش كار با دستگاه دومه زن دستي و پايي-

به كياف ها)جاا كليادي و قفال     يراق آالت  اتصالچگونگي -

 (،زنجير و...،حلقه بندوير،ماركقفل پرسي،وازوير،مدبر،رمفي 

3   

 2روش چسب كاري چرم وكااربرد ابفارهااي آن )قلام ماو      -

 ،دستگاه چسب زن(ك،كاردسانتي متري

2   

  مهارت :

  4  انجام سوراخكاري با دومه زن-

  4   نصب يراق آالتانتخاب و-

  3  و سمبه ،پرچچهارپايه ،سه پايه ،انتخاب ونصب دومه دوپايه -

  2  رقيق كردن چسب با حالل مناسب -

  3  چسب كاري چرم-

  2  ورفتن آب ا افي چرم-

  2   افه از روي چرمپاك كردن چسب ا

 نگرش :

 استفاده از پرچ و دومه مناسب با هر محصول-

 ورايش به استفاده از يراق آالتي كه با فرهنگ ايراني متناسب باشند.-

 استفاده از دومه و يراق آالت مرغوب-

 رعايت اخالق حرفه اي-رعايت صرفه جويي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 نصب يراق واتصال قطعات چرمي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ايمني و بهداشت : 

 در زمان كار با ابفارهاي برنده مراقبت از دست و چشم-

 حتي االمكان از حالل هاي قابل اشتعال استفاده نشود.-

 و ساير وسايل حفاظت ايمني از ماسك و دستكش استفاده -

 توجهات زيست محيطي :

 حتی المقدور مواد مصرفی سازگار با محيط زیس  شناسایی و انتخاب شود. -

 محل ذخيره سازی چرم در محيط کارگاه باید محصور و عایق بو باشد. -

 جه   کار با سمبه و پانچ و ...جمع آوری ضایعات ناشی از  ، فكيك زباله های خشكت -

 بازیاف هدای  به چرخه 

 صرفه جویی در مصرف انرژی،عدم استفاده از وسایل برقی در ساعات پيك بار - 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 كوچك ف هايپول وساير كيدوخت كيف 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 25 35 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 برش خورده طبيعيچرم   دانش :

 20و14،16،18سوزن شماره 

 روغن چرخ و وازلين

 پايه 

 غلتك

 دومه و پرچ

 مدبر

 حلقه وير

 ليويس دستي

 ليويس برقي

 زيپ و سرزيپ

   دقيقه30 ،شاللموارد استفاده از دوخت بخيه-

   2 نوع چرم به چگونگي دوخت كيف هاي كوچك با توجه-

   دقيقه30 و...16،18،20موارد استفاده از سوزن هاي -

   2 هاي رويي و داخلي روش دوخت جيب -

   دقيقه30 الستيكي موارد استفاده از پايه چرم غلتكي وپ-

   دقيقه30 استفاده از روغن براي پيشبرد كار-

   1 روش نصب دومه آهن ربايي و پرچ -

   1 و حلقه مناسب روش نصب مدبر-

   1 وصل و دوخت زيپ و سرزيپ مناسب-

   1 وچگونگي انجام ليويس دستي و ماشينيليويس  موارد انجام -

  مهارت :

  4  ماشيني ودستي انجام ليويس -

  5  يچرميك جاكليدي وتكميل  دوخت -

  5  دوخت و تكميل يك جا مدادي چرمي-

  6  دوخت كيف پول يك خانه ودوخانه-

  2  لب تا كردن لبه كار-

  3  رويي و داخلي  جيب  دوخت-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 اير كيف هاي كوچكدوخت كيف پول وس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 و اجراي زيباي دوخت تميفيدقت در -

 

 استفاده از مواد مصرفي مناسب-

 رعايت اخالق حرفه اي-

 

 بهداشت : ايمني و 

 و ليويسمحافظت از دستان در زمان دوخت -

 رعايت اروونومي -

 شخصي ايمني و استفاده از وسايل حفاظت-

 توجهات زيست محيطي :

از آلرودگی  ، با اجرای بهترین وضعي  چيدمان و صرفه جرویی در مصررف مرواد اوليره      -

 محيط زیس  پيشگيری شود. 

 تفكيك زباله های خشك. -

 .بازیاف هدای  به چرخه  جه   برش چرمع آوری ضایعات ناشی از  جم-

 .صرفه جویی در مصرف انرژی،عدم استفاده از وسایل برقی در ساعات پيك بار -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 دوخت كيف زنانه عنوان :

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 28 34 

 ايمني  ،نگرش  ، مهارت ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

ماشين دوخت صنعتي راسته   دانش :

 دوز

 چرخ همه كاره خانگي

 چرم برش خورده

 يراق آالت

 فلفي خط كش

 چسب

 آستر

 دومه

 قيچي

 پايه مغفي

 مغفي

 تريشه

 اليي هاي پفكي

 جوراب وير 

 لمينت( )با لمينت و بدون

 

 

 

   1 دوخت كيف زنانه مجلسي روش -

   1 بندداردوخت كيف  روش -

   دقيقه30 روش چسباندن اليي هاي پفكي -

   دقيقه30 روش چسباندن اليي هاي جوراب وير -

    1 روش دوخت جيب حجمي و طبله دار-

   دقيقه15 مغفي دوزي در كيف زنانه كاربرد-

   دقيقه30 به دوزيمغفي دوزي ول روش -

   دقيقه15 )خط كش فلفي(روش كار با مصدر-

   دقيقه30 ، ريشه ومنگوله(روش دوخت تفيينات)تريشه-

   دقيقه30 روش دوخت دسته و بند كيف-

  مهارت :

  4  مجلسي  يك كيف زنانه وتكميل دوخت-

  4  و تكميل يك كيف زنانه بند داردوخت -

  2  فكيدوخت اليه هاي پ-

  2  دوخت اليه هاي جوراب وير -

  2  اتصال  و دوخت انواع زيپ و سر زيپ مناسب-

  2  داخليو دوخت جيب هاي رويي -

  2  دوخت جيب طبله دار و كيفي )حجمي(-

  2  دوخت مغفي ولبه كيف-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان :دوخت كيف زنانه 

 

 ن آموزشزما

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   2  كردنكالف -

  2  و منگوله ،ريشه،شاللدوخت بخيه -

  4  دوخت تفيين دور كيف با تريشه و نخ موم زده-

 نگرش :

 ييرعايت صرفه جو-

 يراق آالت مناسب و مرغوب،زيپ وانتخاب آستري -

 رعايت اخالق حرفه اي-

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اروونومي در هنگام كار-

 استفاده از وسايل حفاظت ايمني-

 توجهات زيست محيطي :

از آلرودگی  ، با اجرای بهترین وضعي  چيدمان و صرفه جرویی در مصررف مرواد اوليره      -

 زیس  پيشگيری شود. محيط 

 تفكيك زباله های خشك. -

 .بازیاف هدای  به چرخه  جه   برش چرمجمع آوری ضایعات ناشی از  -

 استفاده از چسب و حالل استاندارد-

 استفاده از روغن استاندارد-

 .صرفه جویی در مصرف انرژی،عدم استفاده از وسایل برقی در ساعات پيك بار -

 

 

 



 19 

 ش استاندارد آموز

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان:

 دوخت كوله
 

    

5 15 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 قطعات آماده كوله  دانش
 آستري

و 7و  5زيپ و سرزيپ شماره 
8 

 يراق آالت
 چسب

ماشين دوخت صنعتي راسته 
 دوز

 چرخ همه كاره خانگي
 آستر

  ربه وير

   دقيقه30 ويژوي هاي چرم مناسب براي دوخت كوله

   دقيقه30 و آستر مناسب كوله  ،يراق آالت،سرزيپزيپ 

   1 روش حجم دار كردن كوله

   2 روش اتصال و دوخت قطعات كوله

   1 روش اتصال   ربه وير

  مهارت

  1  لهانتخاب چرم طبيعي مناسب كو

  1  ،يراق آالت و آستر مناسب كولهانتخاب زيپ و سرزيپ 

  2  اتصال ودوخت زيپ وسرزيپ وآستر  

  2  حجم دار كردن كوله

  3  دوخت و روكش كردن  ربه وير

  6  اتصال قطعات با چسب و نخ و دوخت و تكمبل نهايي كوله

 نگرش:

 دقت در تميفي دوخت و چسب كاري-
 ،آستري و يراق آالت مناسب و مرغوبده از زيپ استفا-
 رعايت اخالق حرفه اي-

 بهداشت و ايمني:
 رعايت اروونومي در هنگام كار-
 استفاده از وسايل حفاظت ايمني-

 توجهات محيط زيستي:

از آلرودگی  ، با اجرای بهترین وضعي  چيدمان و صرفه جرویی در مصررف مرواد اوليره      -
جمع آوری ضایعات ناشری از   -تفكيك زباله های خشك. -شود. محيط زیس  پيشگيری 

استفاده از -استفاده از چسب و حالل استاندارد-.بازیاف هدای  به چرخه  جه   برش چرم
صرفه جویی در مصرف انرژی،عدم استفاده از وسایل برقری در سراعات    -روغن استاندارد

 .پيك بار
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  تجهيفات بروه استاندارد -                  

 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  2 راسته دوز ماشين دوخت صنعتي  1

  2 همه كاره خانگي  خياطي چرخ 2

  1 دستي و پرسي دستگاه دومه زن  3

  1 متناسب ميف كار 4

  1 استاندارد ميف نور 5

  به تعداد مورد نياز كارآموز ميف و صندلي  6

  1 سانتي متر 80*120 ت بوردتخته واي 7

  1 دستي دستگاه ليويس 8

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
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 بروه استاندارد مواد  -                 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

   1 صنعتي چسب 1

  به نعداد مورد نياز رميچ تريشه 2

  ليتر1 استاندارد حالل مناسب 3

 براي هر نفر متر 2 كولر يا آكواريوم لوله شلنگ  4

  3 پرچ سمبه  5

  به تعداد الزم با توجه به مدل كيف ها انواع يراق آالت 6

  متر 5/0 رنگ متناسب آستر سوزني 7

  متر 5/0 رنگ متناسب آستر شمعي 8

  متر 5/0 رنگ متناسب آستر ساتن 9

  متر 5/0 مصنوعي اشبالت  10

  متر 5/0 طبيعي اشبالت  11

  متر 5/0 پرزدار آستري  12

  متر 1 با لمينت و بدون لمينت( جوراب وير 13

  A4 5 كاغذ 14

  5 رسم مقوا 15

  5 كالك كاغذ  16

  5 پوستي كاغذ  17

  1 ژله اي خودكار  18

  HB 1 مداد 19

 از هريك به ميفان الزم  نمونه انواع چرم  20

  به ميفان الزم ،زنانه و كولهمناسب كيف پول چرم  21

  متر1 پفكي اليي 22

  1 آلومينيومي  الگو 23

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -
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  ار بروه استاندارد ابف -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  1 سانتيمتري 2 قلم مو 1

 براي يك كارواه 1 ليتري 1 ظرف مخصوص درب دار براي نگهداري حالل 2

  1 معمولي كاردك 3

 براي يك كارواه 1 جهت پاك كردن چرم كرپ 4

  1 متوسط قيچي 5

  1 معمولي وفن 6

  1 مناسب چاقوي ليويس 7

  1 فشرده تخته  8

 براي يك كارواه 1 استاندارد دستگاه چسب زن 9

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (  -

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

1 Leatherworking Handbook Valerie Michael - - - - 

مركاف تربياات مربااي      _ كيف دوزي يجفوه آموزش 2

 كرج

معصاااومه طااااهري  كيف دوز و سراجي سنتي 3

 سرشت

 نقش آفرينان بابكان تهران 1393 -

چاااپ و نشاار كتاااب      كتاب درسي سراجي)كيف( 4

 درسي ايران هاي

       

 


