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  خياط لباسهاي سنتي بلوچ: نام شغل 

    استانداردخالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
 برش و -سنتي بلوچ كسي است كه پس از گذراندن دوره آموزشي الزم از عهده رسم الگوخياط لباسهاي 

 .دوخت انواع لباسهاي سنتي بلوچ برآيد

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
   راهنماييپايان دوره: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني: توانايي جسميحداقل 

  ندارد  :داردمهارت هاي پيش نياز اين استان
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت     160       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       31      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     129     :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت        -     :      كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت      _       :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت        -       :       زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   % 25: ) دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:   كار عملي امتياز سنجش نتايج-2-2

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  سال سابقه كار مرتبط2 ليسانس طراحي و دوخت با - :حداقل سطح تحصيالت 

   سال سابقه كار مرتبط5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                     
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 خياط لباسهاي سنتي بلوچ: نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

   با چرخ هاي خياطي و ماشين اورلوكدوخت و  نگهداري، سرويس،توانايي راه اندازي 1
  دوخت انواع توانايي  2
  اندازه گيري اندام توانايي  3
  )سربند، پيراهن، شلوار، قبا، چادر ( بلوچمحاسبه مقدار پارچه الزم براي لباس سنتيتوانايي  4
  آماده كردن پارچه جهت برشتوانايي  5
  انتقال اندازه ها روي پارچهتوانايي  6
  سربندتوانايي برش و دوخت  7
  پيراهن محلي بلوچتوانايي برش و دوخت  8
  شلوارتوانايي برش و دوخت  9
  قباتوانايي برش و دوخت  10
  دوخت انواع تكتوانايي  11
  توانايي دوخت چادر  12
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  13
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  سنتي بلوچخياط لباسهاي : ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

، نگهـداري و دوخـت بـا چـرخ          سرويس ،توانايي راه اندازي    1
  خياطي وماشين اورلوك

3  7  10  

        آشنايي با چرخ خياطي و موارد استفاده آن  1-1

        خت با چرخ خياطي شناسايي اصول راه اندازي و دو  2-1

         پركردن ماسوره-  

         جا انداختن ماسوره در ماكو-  

         عبور دادن نخ از سوزن و تنظيم كشش آن-  

         تعويض سوزن چرخ خياطي-  

         راه اندازي چرخ خياطي-  

        آشنايي با نخ دوخت و سوزن مورد مصرف و انواع آن  3-1

        )12و10 شماره هاي( سوزن نازك دوزي -  

        )14شماره (سوزن ضخيم دوزي  -  

        آشنايي با پيچ گوشتي و روغن دان  4-1

        شناسايي اصول سرويس و نگهداري چرخ خياطي  5-1

        ، درجه كشش ماكو و ماسوره عيب يابي و رفع عيب از جا سوزني-  

         نظافت چرخ خياطي-  

         مناسب آن روغنكاري چرخ خياطي با توجه به زمانهاي-  

        شناسايي اصول راه اندازي ماشين اورلوك  6-1

        شناسايي اصول سرويس و نگهداري و دوخت با ماشين اورلوك  7-1

  29  26  3  توانايي انواع دوخت  2

        آشنايي با انواع دوخت  1-2

                       دوخت راسته  -  

         دوخت زيگزاگ و پس دوزي با دست-  
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  سنتي بلوچخياط لباسهاي : ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        درزهاي منحني و شكسته دوخت -  

         دوخت مغزي-  

         دوخت سجاف-  

        دينك بن  دوخت نوار و-  

         دوخت زيپ-  

         دوخت انواع دكمه-  

         دوخت مادگي-  

         دوخت قزن-  

        دوخت اليي چسب -  

         دوخت آستر-  

        ، دوخت جيب از رو دوخت جيب داخل درز-   

        از رو دوخت جيب ساده -  

         روي پيراهنپ دوخت زي-  

        شناسايي اصول انواع دوخت  3-2

  8  5  3  توانايي اندازه گيري اندام  3

        آشنايي با تقسيم بندي اندازه ها  1-3

        آشنايي با واحدهاي اندازه گيري  2-3

        شناسايي اصول اندازه گيري اندام  3-3

اي لبـاس هـاي سـنتي       توانايي محاسبه مقدار پارچه الزم بر       4
  )چادر ،، قبا، شلوار، پيراهنسربند(بلوچ 

2  3  5  

        آشنايي با انواع پارچه  1-4

        ، نخي پنبه اي-  

         مخمل نخي-  
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  سنتي بلوچخياط لباسهاي : ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         مخمل ابريشمي-  

        شناسايي اصول محاسبه مقدار پارچه الزم براي لباس سنتي   2-4

  6  3  3  توانايي آماده كردن پارچه جهت برش  5

        آشنايي با پشت و روي پارچه  1-5

        آشنايي با عمليات قبل از برش  2-5

        آشنايي با اتو زدن پارچه  3-5

        شناسايي اصول آبگيري پارچه وميزان درصد آب رفتگي آن  4-5

        شناسايي اصول تشخيص آماده كردن پارچه جهت برش  5-5

        شناسايي اصول اتو زدن پارچه قبل از برش  6-5

        شناسايي اصول آماده كردن پارچه جهت برش  7-5

  4  2  2  توانايي انتقال اندازه ها روي پارچه  6

        شناسايي اصول سنجاق زدن دو اليه پارچه  1-6

        شناسايي اصول انتقال اندازه ها روي پارچه  2-6

  8  6  2  توانايي برش و دوخت سربند  7

        آشنايي با سربند بلوچ  1-7

        اصول برش سربند و دوخت آنشناسايي   2-7

        شناسايي تزئين دوخت سكه يا مهره هاي رنگين روي سربند  3-7

  20  18  2  توانايي برش و دوخت پيراهن محلي بلوچ   8

        آشنايي با انواع پيراهن  1-8

         نعل چاك دار-  

         گرد چاك داريقه -  

        مچ تنگ  آستين گشاد با-  

         جلوي پيراهنپ دوخت زي-  
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  سنتي بلوچخياط لباسهاي : ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول برش پيراهن و دوخت آن  2-8

        شناسايي اصول اتو زدن درزهاي پيراهن پس از دوخت  3-8

        شناسايي اصول دوخت سوزن دوزي هاي تزئيني  4-8

  17  15  2  توانايي برش و دوخت شلوار  9

        شناسايي برش شلوار  1-9

        شناسايي دوخت شلوار  2-9

        ايي با ميزان كش كمر يا كمربند شلوارآشن  3-9

        آشنايي با دوخت ليفه كمربند  4-9

        شناسايي اصول برش و دوخت شلوار  5-9

        شناسايي اصول برش و دوخت شلوار  6-9

        شناسايي اصول اتو زدن درزها پس از دوخت  7-9

        شناسايي اصول دوخت تزئينات لبه دمپاي شلوار  8-9

  20  17  3  ي برش و دوخت قباتواناي  10

        آشنايي با قبا و كاربرد آن  1-10

         يقه گرد-  
         آستين ساده بلند-  
         جلو باز-  
         دكمه روي يقه-  
         روي كمر-  
         دوخت چاك در پهلو-  
         دوخت جيب در پهلو-  

        شناسايي اصول برش قبا  2-10
        شناسايي اصول دوخت قبا  3-10
        رزهاشناسايي اصول اتو زدن د  4-10
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  سنتي بلوچخياط لباسهاي : ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  23  21  2  خت انواع تك وتوانايي د  11

        آشنايي با انواع تك ها  1-11

         دوخت تك چين دار-  

         دوخت تك پيله به داخل-  

        وشل دوخت يك نيم ك-  

        وشل دوخت تك تمام ك-  

         دوخت تك پرده اي-  

         دوخت تك پروانه اي-  

        دوخت تك طبقه اي  -  

         دوخت تك چاك دار-  

        شناسايي اصول برش تك و دوخت آن  2-11

         ها پس از دوخترزشناسايي اصول اتوزدن د  3-11

  7  5  2  توانايي دوخت چادر  12

        آشنايي با چادر ساده  1-12

        شناسايي اصول تهيه الگو و دوخت چادر ساده  2-12

  3  1  2  وابط ايمني و بهداشت كار در محيط كارتوانايي بكارگيري ض  13

        آشنايي با مفهوم نكات حفاظتي و كاربرد آن در كارگاه  1-13

        شناسايي اصول به كار بردن نكات ايمني و حفاظتي در كارگاه  2-13

و اطمينـان از     ...، قيچـي برقـي و       بازديداز دستگاه برقي نظيـر خيـاطي       -  
   آنصحت عملكرد

      

        يد از كابل و دو شاخه ابزارهاي دستي برقي بازد-  

         دقت در تعويض سوزن و تيغه يا سمباده-  

        سوزن چرخ  رعايت فاصله ايمني دست تا تيغه و-  
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  سنتي بلوچخياط لباسهاي : ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        دقت و رعايت نكات ايمني حفاظتي در هنگام استفاده از ابزار دستي -  

         ابزاريا، دستگاه  رعايت اصول حفاظتي مخصوص كار با هر ماشين -  

شناسايي اصول به كـار بـردن نكـات ايمنـي و بهداشـت و كـاربرد آن در              3-13
  كارگاه

      

        شناسايي بروز حوادث و نحوه پيشگيري از بروز حوادث  4-13

         آنآشنايي با عوامل آتش زا و اصول پيشگيري از  5-13

        شناسايي اصول شرايط مطلوب محيط كار  6-13

تهويـه   – نوركـافي    – فـضا     در  رنـگ مناسـب    –مناسب  كف  استفاده از   (  
  ) استفاده از پرده مناسب در كارگاه – نظافت كارگاه –مناسب

      

 افـراد  پوشـش مناسـب      – استفاده از وسايل حرارتي و برودتي مناسـب          - 
  )يونيفرم مناسب(

      

 نحوه صحيح قرارگيري دستگاه هـا و        – استفاده از پريزهاي محافظ دار       -  
   استفاده از عالئم ايمني و هشدار دهنده در سالن– آن ها سيم كشي

      

        ت داشتن سيم آر-  
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  خياط لباس هاي سنتي بلوچ:نام شغل 
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

 1 ميز برش  

 2  صندلي   

 3  چرخ خانگي  

 4  اورلوكچرخ   

 5  ميز اتو  

 6   بخاراتو  

 7   سادهاتو  

 8  مانكن  

 9  متر  

 10  خط كش  

 11  گونيا  

 12  رولت  

 13  بشكاف  

 14  قيچي كاغذبري  

 15  قيچي برش پارچه  

 16  انگشتانه  

 17  قيچي نخ چين  

 18  سنجاق  

  19  دستيسوزن  

  20  چرخسوزن  

  21 پاك كن  

  22 پارچه  

  23 نوار  

  24 سكه تزئيني  
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  خياط لباس هاي سنتي بلوچ:نام شغل 
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

  25  كوكنخ  

  26  دوختنخ  

  27 صابون  

  28 مداد  

  29 كاربن  

  30  عمامهنخ  

  31 يراق  

  32 خودكار  

  33  نواريچسب  

  34  مايعچسب  

 
 

  

  

 


