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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 731820280030001كد ملي شناسايي آموزش شغل: 

 خز ،پوست  ،چرم  صنايعريزي درسي :  اعضاء كارگروه برنامه

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

1 
 معصومه 

 طاهري سرشت
 مديريت آموزشي فوق ليسانس 

مدرس دانشگاه چرم ومدير 

 آموزشگاه آزاد
23 

 مديريت تبليغات تجاري ليسانس زهرا اسپروريني 2
 مربي سازمان آموزش فني و 

 حرفه اي كشور
22 

 7 مدير آموزشگاه آزاد وژي دوختتكنول فوق ديپلم معصومه اسدي 3

 7 مربي سازمان و مدير توليدي چرم مديريت امور فرهنگي ليسانس معصومه حسني 4

 29 مدير آموزشگاه آزاد مديريت آموزشي ليسانس رقيه  طالبي 5

 تكنولوژي شير و مواد لبني فوق ديپلم فهيمه نصيرشعيبي 6
 مربي سازمان آموزش فني و 

 حرفه اي كشور
21 

 الهيات وعلوم قرآن وهدف فوق ليسانس طيبه سميه موسوي 7
 مربي سازمان آموزش فني و 

 حرفه اي كشور
9 

 صنايع دستي ليسانس مرضيه اكبرپوري 8
 مربي سازمان آموزش فني و 

 حرفه اي كشور
11 

 صنايع دستي ليسانس الهه شريفي 9
 مربي سازمان آموزش فني و 

 حرفه اي كشور
10 

 صنايع نساجي ليسانس شهايده رام 10
دبير كارگروه برنامه ريزي درسي 

 صنايع نساجي
25 

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگزار گرديد استاندارد  خز ،پوست،صنايع چرمبا حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  1/3/1396طي جلسه اي كه در تاريخ 

باا   دوزنده كيف با چرم مصنوعي بررسي و تحت عنوان شغل  7318-28-012-1د با ك دوزنده كيف با چرم مصنوعيآموزش شغل 

 مورد تائيد قرار گرفت .  731820280030001كد 

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

 .از آن موجب پيگرد قانوني است

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونيكي : 
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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.  يادنيري براي رسيدن ب  شايستگيي  نقش 

 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،   ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  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.  در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار ميهايي ر  از يك رارآموز  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 يستگي ر  هرر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شا
 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  ، عملي بخش  ، ر  شامل سآوري 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

 دانش : 
، 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 ماموالً ب  مهارترداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. 

 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. يمواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار م

 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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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 دوزنده كيف با چرم مصنوعي

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

هوس  و خ  بوده و شامل شايستگي هاي ا گوبرداري و رسم ا گو از ،دوزنده ريف با چرم مصنوعي از مشاغل صنايع چرم 

نصب يراق و اتصال ،،آسترراري،راه اندازي تجهي ات مخصوص دوخ  چرم مصنوعي،برش  انواع طرح هاي ريف

 مي باشد. با چرم مصنوعي ، رو   و ريف اداريزنان  هاي ، ريف،دوخ  ريف هول و ريف هاي روچكقطاات ريف

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

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

 چشم و دست سالم  سالمت رواني و: و ذهني توانايي جسمياقل حد

 ندارد: مهارت هاي پيش نياز 

 :آموزش دوره  طول

 ساعت     268  طول دوره آموزش                    :     

 ساعت      72   ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت      196  ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت _          كارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت _          ـ زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %25:  كتبي -

 %65عملي : -

 %10اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 سال سابق  رار مرتبك 3هوق ديپلم با 
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

دوزنده ريف با چرم مصنوعي از مشاغل خانگي بوده و ب  د يل ويژني هاي خاص چرم مصنوعي در زمان دوخ  و برش 

               را شاملب  عنوان شغلي مج ا در بازار مطرح مي نردد. اين شغل رلي  مرارل دوخ  ريف هاي مختلف و رو   

 مي نردد. 

 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Artificial leather bag sewer 

 

 

 

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

 با دست چرمي دوزنده كيف

 

 

 

 

 

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

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

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

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

        د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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  استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 30 20 10 ا گوبرداري و رسم ا گو از انواع طرح هاي ريف 1

 30 20 10 مصنوعي انتقال ا گو و برش چرم 2

 26 20 6 راه اندازي تجهي ات و ماشين آالت مخصوص دوخ  چرم مصنوعي 3

 30 20 10 آسترراري 4

 21 15 6 نصب يراق واتصال قطاات ريف 5

 33 24 9 دوخ  ريف هول وساير ريف هاي روچك 6

 47 38 9 دوخ  ريف زنان  7

 20 15 5 دوخ  رو   8

 31 24 7 دوخ  ريف اداري 9

 268 196 72 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 
  ي تيليل آموزش برن  -

 عنوان :

 الگوبرداري و رسم الگو از انواع طرح هاي كيف 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 20 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 بع آموزشيمصرفي و منا

 راغذ شطرنجي  دانش :
 راغذ مامو ي

 نونيا
 مقوا

 راغذ هوستي يارا ك
 مي  نور
 مداد

 راغذ ا گو 
 مقواي شطرنجي
 ورقة آ ومينيومي
 خك رش هل ي

 متر
 مي  رار

 نيره راغذ
 شيش 
 طلق

    ،رجم و هرممتاهيم سطح -

    هماهنگي رنگ ها ومتاهيم ترريب بندي وتزاد رنگي -

    خاب مدلروش انت-

    و چوبي( ،هل يي،مشمايي،مقوايانواع ا گوها)راغذ -

    روش طراري ا گو با توج  ب  مدل-

    روش قرين  سازي )تا رردن و هماهنگ سازي مدل(-

    سجاف سرهم و يكسره-

    مدرن سنتي و طرح هاي-

  مهارت :

    تشخيص مدل جه  ا گوسازي-

    ،قرين  سازي وهرم دهي ا گو(گي ا گوسازي )هماهن-

    و اداري رو   ،،زنانروچكي اجراي ا گوي ريف ها-

    ،راغذي و مشماي(،مقوايي،هرسي،هل ياستتاده از انواع ا گوها)قا بي-

 نگرش :

 ،مدرن ونقوش هندسي در ريفاستتاده از طراري ساده-

 زي)در مدل هاي قرين  وغير قرين (دق  در ترريب بندي و هماهنگي رنگ ها در ا گوسا-
 رعاي  اخالق رره  اي-

 ايمني و بهداش  : 

 در زمان استتاده از اب ار برنده دق  الزم ب  عمل آيد.-
 رعاي  ارنونومي رين رار-
 ايمني شخصي و استتاده از وسايل رتاظ -

 توجهات زيس  مييطي :

 از  طراري و رسم ا گو جه  بازياه  جمع آوري ضاياات ناشيو تتكيك زبا   هاي خشك -
 صرفه جویی در مصرف انرژی،عدم استفاده از وسایل برقی در ساعات پيك بار -
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 استاندارد آموزش 
 ي تيليل آموزش  برن  -

 عنوان : 
 مصنوعي چرمانتقال الگو و برش 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 20 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 هارچ  ضخيم  دانش :
 چرم واتر

 يوف
 اشپا   مصنوعي

 ورني
چرم مصنوعي راه راه و 

 هيچازي
 چرم چاهي

 قيچي برقي 
 قيچي عمودبر
 قيچي نردبر

 ا گو هاي مختلف
 آستري

 خودرار ژ   اي

،چرم چاهي چورم  ،ورني،اشپا   مصنوعييا  ،ه،يوفانواع چرم مصنوعي واتر-
 مصنوعي با طرح هاي هيچازي و راه راه

   

    هارچ  ضخيم مورد استتاده در ريف
    روش انتقال ا گو و چيدمان صييح آن روي چرم -
نردبور وعموود بور( و     ،برقي)قيچي  وآستري مصنوعي اب ارهاي برش چرم-

 روش استتاده از هريك
   

    مصنوعي برش انواع چرمچگونگي -
  مهارت :

مصنوعي واستتاده از نوع مناسب جهو  ريوف موورد     تشخيص انواع چرم -
 نظر

   

    آماده سازي چرم جه  برش -

    ا گوهاي مختلف روي چرم صييح مان دانتقال و چي-

    اجراي برش چرم -

    برش انواع ريف-

 نگرش :
 مرغوبو ،سا مواد مصرهي مناسبنرايش ب  استتاده از م-
 رعاي  صره  جويي در چيدمان ا گو-
 و وضاي  مناسبنگهداري مواد مصرهي در مكان -
 رعاي  اخالق رره  اي-

 ايمني و بهداش  : 
 دق  در زمان انجام برش-
 رعاي  ارنونومي رين رار-
 استتاده از وسايل رتاظ  و ايمني شخصي-

 توجهات زيس  مييطي :

هدایت به چرخه  جمع آوری ضایعات ناشی از  طراحی و رسم الگو جهت  ، تفكيك زباله های خشك -
 بازیافت

 صرفه جویی در مصرف انرژی،عدم استفاده از وسایل برقی در ساعات پيك بار -
 حتی المقدور مواد مصرفی سازگار با محيط زیست شناسایی و انتخاب شود.-
 در محيط کارگاه باید محصور و عایق بو باشد.مواد مصرفی  و سایرمحل ذخيره سازی چرم  -
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 استاندارد آموزش 
 ي تيليل آموزش  برن  -

 عنوان : 

راه اندازي تجهيزات و ماشين آالت مخصوص دوخت چرم  

 مصنوعي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 20 26 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،جهيزات ت

 مصرفي و منابع آموزشي

چرخ راست  دوز)خانگي و   دانش :
 صناتي(
 هم  راره خانگيچرخ 

 چرخ دوهاي 
انواع سوزن مناسب چرخ 

 ها
نمون  قطاات چرم 

 مصنوعي
 روغن چرخ

 نخ

ودو  همو  رواره  چرخ  )خانگي و صناتي(ورار با چرخ راست  دوزصييح روش -
 هاي 

   

    ب براي دوخ  و روش تاويض سوزنسوزن مناس -

    نخ هاي مناسب براي روي رار و ماسوره-

    عيوب متداول چرخ هنگام رار-

  مهارت :

وچورخ   راست  دوز و چرخ هم  رارهراه اندازي و استتاده صييح از جرخ هاي -
 دوهاي 

   

    نخ مناسب سوزن و انتخاب -

    زيگ اك(-شالل-)بخي ياز ريف دوزيمورد ناجراي انواع دوخ  هاي -

    ...(وجمع شدن نخ زير رار ،برطرف رردن عيوب چرخ هنگام  )هاره شدن نخ-

    صييح از تجهي ات  و نظاه  نگهداري-

 نگرش :

 دق  در اجرا و تمي ي رار در زمان دوخ  -

 رعاي  اخالق رره  اي-

 ايمني و بهداش  : 

 بدن )دس  ها (در زمان دوخ مراقب  از اعزاي -

 رعاي  ارنونومي رين رار-
 استتاده از وسايل رتاظ  و ايمني شخصي-

 توجهات زيس  مييطي :

 تفكيك زباله های خشك در کارگاه-
 استفاده از روغن استاندارد-
 استفاده از وسایل قابل بازیافت در محيط کارگاه  -
 بازیافتایت به چرخه هد جهت 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 تيليل آموزش  برن  -

 عنوان :

  آستركاري 
 

 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
 راردك

 رالل مناسب
ظرف مخصوص درب دار 

 براي نگهداري رالل
 آستر سوزني
 آستر شماي
 آستر ساتن

 اشبا   مصنوعي
 آستري هرزدار
 جوراب نير
 اليي هتكي

 

 اشووبا   ،سوواتن ،شووماي ،)سوووزني انووواع آسووتري مناسووب-
 (، اليي هتكيوزن هاي مختلفهرزدار در  ،مصنوعي

   

    مصنوعيچسباندن آستري ب  قطاات چرم  روش -

    و روش استتاده از آن چسب رالل مناسب-

  مهارت :

    رقيق رردن چسب با رالل مناسب واستتاده از آن-

    ريف آستري مناسب برشانتخاب و -

    آسترراري جيب هاي داخلي -

    مناسب با رارب استتاده از چس-

 نگرش :

 استتاده بهين  از آستر و چسب-

 انتخاب آستر مرغوب-
 رعاي  تمي ي و زيبايي دوخ  -

 ايمني و بهداش  : 

 و ساير وسايل رتاظ  و ايمني استتاده از ماسك و دستكش-
 رتي ا مقدور از مواد قابل اشتاال استتاده نشود-
 رعاي  ارنونومي-

 مييطي : توجهات زيس 

 تتكيك زبا   خشك -

 .بازیافتهدایت به چرخه  جهت  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 -
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 استاندارد آموزش 
 ليل آموزش ي تي برن  -

 عنوان : 
 كيفواتصال قطعات نصب يراق 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 15 21 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع يراق آالت  دانش :
دستگاه دنم  زن دستي و 

 هرسي
 سمب  هرچ

و ر يا  و   شلنگ ر
 آرواريوم

 چسب آهن
 قلم مو
 راردك

 رالل مناسب
ظرف مخصوص درب دار 
براي نگهداري رالل و 

 چسب
 (سربي )صتي  هل ي 

 ،هارچ  4 در ريف ها) مورد استتاده هاي مناسب دنم  ويژني-
 (هرچ دوتك  يا

   

    روش رار با دستگاه دنم  زن دستي و هايي-

ب  ريوف ها)جوا رليودي و قتول     يراق آالت  اتصالچگونگي -
 (،زنجير و...،رلق  بندنير،ماركقتل هرسي،نازنير،مدبر،رم ي 

   

 2روش چسب راري چرم ورواربرد اب ارهواي آن )قلوم موو      -
 (،راردكسانتي متري

   

  مهارت :

    انجام سوراخكاري با دنم  زن-
     نصب يراق آالتانتخاب و-
     هرچو  چهارهاي  ،س  هاي  ،انتخاب ونصب دنم  دوهاي  -
    رقيق رردن چسب با رالل مناسب -
    مصنوعي چسب راري چرم-

 استتاده از هرچ و دنم  مناسب با هر ميصولنگرش :
 نرايش ب  استتاده از يراق آالتي ر  با هرهنگ ايراني متناسب باشند.-
 استتاده از دنم  و يراق آالت مرغوب-
 وييرعاي  صره  ج-
 رعاي  اخالق رره  اي-

 ايمني و بهداش  : 
 در زمان رار با اب ارهاي برنده مراقب  از دس  و چشم-
 رتي االمكان از رالل هاي قابل اشتاال استتاده نشود.-
 و ساير وسايل رتاظ  و ايمني استتاده از ماسك و دستكش-
 رعاي  ارنونومي-
 

 توجهات زيس  مييطي :
 مواد مصرفی سازگار با محيط زیست شناسایی و انتخاب شود.حتی المقدور  -
  استفاده از چسب و حالل استاندارد-
 جهت  کار با سمبه و پانچ و ...جمع آوری ضایعات ناشی از  ، تفكيك زباله های خشك -

 بازیافتهدایت به چرخه 
 رصرفه جویی در مصرف انرژی،عدم استفاده از وسایل برقی در ساعات پيك با -
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 استاندارد آموزش 

 ي تيليل آموزش  برن  -

 عنوان : 
 كوچك پول وساير كيف هايدوخت كيف 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 24 33 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 چرم مصنوعي برش خورده  دانش :
 غن چرخ و واز ينرو

 هاي  
 غلتك

،هرچ و دنم  آهن ربايي 
 دنم  مناسب

 زيپ و سرزيپ مناسب
 مدبر 
 رلق 

    ،زيگ اك،شاللموارد استتاده از دوخ  بخي -

    چگونگي دوخ  ريف هاي روچك -

    ،داخلي و طبل  دارهاي رويي روش دوخ  جيب -

  مهارت :

     مصنوعي چرم با دوخ  يك جارليدي يا جا مدادي-

    دوخ  جاي تلتن همراه -

    دوخ  ريف هول يك خان  ودوخان -

    ،اتصال هرچ و دنم  هاي مناسبنصب دنم  آهن ربايي -

    و نازنير مناسب استتاده از مدبر و رلق  -

    وصل و دوخ  زيپ و سرزيپ مناسب ريف هاي روچك-

     ب تا رردن  ب  رار-

    رويي و داخليجيب دوخ  -

 نگرش :
 و اجراي زيباي دوخ  تمي يدق  در -
 استتاده از مواد مصرهي مناسب-
 رعاي  اخالق رره  اي-

 ايمني و بهداش  : 

 مياهظ  از دستان در زمان دوخ  -
 و ساير وسايل رتاظ  و ايمني استتاده از ماسك و دستكش-
 رعاي  ارنونومي-

 توجهات زيس  مييطي :

 حتی المقدور مواد مصرفی سازگار با محيط زیست شناسایی و انتخاب شود. -
 محل ذخيره سازی چرم در محيط کارگاه باید محصور و عایق بو باشد. -
 بازیافتهدایت به چرخه  جهت  و ضایعات چرم تفكيك زباله های خشك -
 پيك بارصرفه جویی در مصرف انرژی،عدم استفاده از وسایل برقی در ساعات  -
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 استاندارد آموزش 

 ي تيليل آموزش  برن  -

 عنوان :

 دوخت كيف زنانه 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 38 47 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

ماشين دوخ  صناتي   دانش :

 راست  دوز

 راره خانگي چرخ هم 

 برش خورده مصنوعي چرم

 يراق آالت

 خك رش

 چسب

 آستر

 دنم 

 قيچي

 هاي  مغ ي

 مغ ي

 نان 

 زيپ و سرزيپ

 

 

    دوخ  ريف زنان  مجلسي روش -

    يك طره )هستچي( بند داردوخ  ريف  روش -

    دستي زنان  ب رگدوخ  ريف  روش-

    مغ ي دوزي در ريف زنان  راربرد-

    استتاده از آن  روشغ ي دوزي و  ب  دوزي وهاي  م-

    استتاده از نان  هاي مختلف براي مغ ي و  ب  دوزي روش-

    مغ ي دوزي و ب  دوزي روش -

    روش دوخ  ت يينات-

    روش دوخ  دست  و بند ريف-

    زيپ و سرزيپ مناسب ريف زنان -

  مهارت :

    مجلسي  دوخ  ريف زنان -

    ريف زنان  رو دوشيدوخ  -

    دوخ  ريف دستي زنان  ب رگ-

    دوخ  مغ ي و ب  ريف-

    و منگو   ،ريش ،شاللدوخ  بخي  -

    طبل  دار و رجمي ،،داخليرويي  دوخ  جيب-

    اتصال يراق آالت 

    اتصال و دوخ  انواع زيپ و سرزيپ مناسب

    اي زنان دوخ  و تكميل نهايي ريف ه
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 استاندارد آموزش 

 ي تيليل آموزش  برن  -

 عنوان :

 دوخت كيف زنانه 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 صره  جويي در مواد مصرهي-

 ر تمي ي رار و دوخ دق  د-

 ايمني و بهداش  : 

 رعاي  اصول ارنونومي در زمان انجام رار-

 و ساير وسايل رتاظ  و ايمني استتاده از ماسك و دستكش-

 توجهات زيس  مييطي :

 تفكيك زباله های خشك -

 .بازیافتهدایت به چرخه  جمع آوری ضایعات جهت -

 داستفاده از چسب و حالل استاندار-

 استفاده از روغن استاندارد-

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

 ي تيليل آموزش  برن  -

 عنوان : 

 دوخت كوله

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 15 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 قطاات آماده رو    دانش

 آستري

و  5زيپ و سرزيپ شماره 

 8و 7

 يراق آالت

 چسب

ماشين دوخ  صناتي 

 راست  دوز

 چرخ هم  راره خانگي

 

    مواد او ي  مناسب براي دوخ  رو  

    و آستر مناسب رو    ،يراق آالت،سرزيپزيپ 

    رجم دار رردن رو  روش 

    روش اتصال و دوخ  قطاات رو  

  مهارت

،يوراق  زيوپ و سورزيپ    ،انتخاب مواد مصرهي)چرم مصونوعي 

 مناسب رو   (آالت و آستر

   

    اتصال ودوخ  زيپ وسرزيپ  

    اتصال آستر يكسره و جدا

    رجم دار رردن رو  

    تكمبل نهايي رو  اتصال قطاات با چسب و نخ و دوخ  و 

 نگرش:

 دق  در تمي ي دوخ  و چسب راري-

 ،آستري و يراق آالت مناسب و مرغوباستتاده از زيپ -

 بهداش  و ايمني:

 رعاي  ارنونومي در هنگام رار-

 و ساير وسايل رتاظ  و ايمني استتاده از ماسك و دستكش-

 توجهات مييك زيستي:

 .بازیافتهدایت به چرخه  ت جه چرمجمع آوری ضایعات -

 استفاده از چسب و حالل استاندارد-

 استفاده از روغن استاندارد-

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

 

 

 



 16 

 استاندارد آموزش 
 ي تيليل آموزش  برن  -

 عنوان :
 اداريدوخت كيف 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

7 24 31 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

ماشين دوخ  صناتي   دانش :
 راست  دوز

 چرخ هم  راره خانگي
 چرم مصنوعي برش خورده

 يراق آالتقتل و 
 خك رش
 چسب
 آستر
 دنم 
 قيچي

 هاي  مغ ي
 مغ ي
 نان 

 و سرزيپ7و 5شماره زيپ 
 چسب

 اشپا   مصنوعي
 نخ

 نونيا
 مقوا

 جوراب نير
 روزنام 

 مقواي نازك

    انواع ريف اداري

    ويژني چرم مصنوعي و آستري مناسب براي ريف اداري

    ،قتل و ساير يراق آالت مناسب ريف اداريويژني دنم 

    روش مقاوم سازي چرم

    ضرب  نير و روش نصب آن

    اسب ريف و روش نصب آندست  من

  مهارت :

    انتخاب چرم مصنوعي مناسب ريف اداري
    مقاوم سازي چرم مصنوعي و آسترراري ريف اداري

    دوخ  زيپ وسر زيپ ريف
    و دوخ  قطاات ريف قتل ويراق آالت ،دنم  اتصال

    دوخ  مغ ي و نواردوزي

     ب تا رردن و دوخ  دور ريف

    نصب ضرب  نير

    نصب دست  ريفتهي  و  

 نگرش :
 صره  جويي در مواد مصرهي-
 دوخ  در زمان چسب راري ودق  در تمي ي رار -
 رعاي  اخالق رره  اي-

 ايمني و بهداش  : 

 رعاي  اصول ارنونومي در زمان انجام رار-
 و ساير وسايل رتاظ  و ايمني استتاده از ماسك و دستكش-

 توجهات زيس  مييطي :

 .بازیافتهدایت به چرخه  جهت  چرمجمع آوری ضایعات -
 استفاده از چسب و حالل استاندارد-
 استفاده از روغن استاندارد-

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

 توضيحات  تعداد  و دقيق مشخصات فني  نام  رديف

  1 راست  دوز ماشين دوخ  صناتي  1

  1 خانگي چرخ هم  راره  2

  1 دوهاي  چرخ  3

  1 دستي و هرسي دستگاه دنم  زن  4

  1 مامو ي مي  رار 5

  1 استاندارد مي  نور 6

  سري 15 رارآموز مي  و صند ي  7

  سري1 استاندارد تجهي ات نمايش عكس و هيلم 8

  1 باتوج  ب  مسار  رالس بورد آموزشي 9

  1 سانتيمتر 80*120 تخت  واي  بورد 10

 

 توجه : 

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

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  مي ان مورد نيازب   صناتي چسب 1

  ب  تاداد مورد نياز مناسب ريف  ريش  و منگو   2

  ب  مي ان مورد نياز استاندارد رالل مناسب 3

 هر نتربراي  متر 2 رو ر يا آرواريوم  و   شلنگ  4

  ب  تاداد الزم مناسب ريف انواع يراق آالت 5

  متر1 سوزني آستر  6

  متر1 شماي آستر  7

  متر1 ساتن آستر  8

  متر 1 مصنوعي اشبا    9

  متر1 هرزدار آستري  10

  متر1 با  ميني  و بدون  ميني  جوراب نير 11

 براي هر ريف عدد A4 1 راغذ 12

 براي هر ريف عدد 1 شطرنجي-رسم مقوا 13

 براي هر ريف عدد 1 را ك راغذ  14

 براي هر ريف عدد 1 هوستي راغذ  15

 ر نتربراي ه HB 1 مداد 16

  6 5،7،8 زيپ و سرزيپ 17

 از هريك متر1 ،واتر،هيچازي،چاهيراه راه چرم مصنوعي 18

  متر1 در رنگ مناسب ورني 19

  متر1 در رنگ مناسب يوف 20

  2 مامو ي طلق 21

  1 آ ومينيومي  ا گو 22

 

 

 

 توجه :

 محاسبه شود . نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر 
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  برن  استاندارد اب ار  -    

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

   3 نگهداري رالل مخصوص ظرف درب دار  1

  3 مامو ي راردك 3

 از هريك 1 عمود برو نرد بر  برقي قيچي 4

  3 هشرده تخت   5

  1 استاندارد دستگاه چسب زن 6

 

 توجه 

 ازاء هر سه نفر محاسبه شود . : ابزار به

 

 


