
 
  
  
  
  

  

  
  

  
  استاندارد مهارت و آموزشي

  
  

  نازك دوز مردانه
  
  

    صنايع پوشاكبرنامه ريزي درسي گروه 
  
  

  1/5/1377:تاريخ شروع اعتبار
 7-2/2/45/91: استانداردكد 

  
 

 

 

 خيابـان  -تهـران  : درسـيهاي و برنامه  طرحدفتر
 -  تقــاطع خـوش و نــصرت  - شـمالي  خـوش خ -آزادي

     طبقه چهارم  -ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
 66944117 : دورنگــار66944120  و66944119: تلفــن

  1457777363 :كدپستي
EMAIL: EVELOP@IRANTVTO.IR 

خيابـان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  مجطبقه پن  -اي كشور حرفه
    66941272 :   دورنگار66941516:تلفن

      1345653868 :كدپستي
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند



 1

  2نازك دوز مردانه درجه : نام شغل                              

    استاندارد خالصه 
  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 صات عموميمشخ
 كسي است كه ابزار كار را شناخته و از عهده راه اندازي، سرويس، نگهداري، 2خياط نازك دوز مردانه درجه 

،  رسم الگو محاسبه مقدار پارچه،،انواع دوخت با چرخ خياطي و ماشين اورلوك، شناخت و اندازه گيري اندام
، كت و پيژاما شامبر، شلواراع مدل پيراهن مردانه، ربدوانو(، دوخت ، برشانتقال آن روي پارچه، كوك شل زدن

و نيز تهيه مدل از ژورنال برآيد و همچنين با پيش گيري از حوادث )  و مردانهو شورت و زيرپوش پسرانه
 . ايمني آشنايي داشته باشد نكاتضمن كار و رعايت

   :وروديويژگي هاي كارآموز
  ايي پايان دوره راهنم: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه : توانايي جسميحداقل 

   -  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت        506      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت          114   :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت          392  :                 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 زامتيا- 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

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

   مرتبط سال سابقه كار5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                  
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  2نازك دوز مردانه درجه : نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي شناخت ابزار كار  1
توانايي راه اندازي، سرويس و نگهداري و دوخت با انواع چرخ خياطي و ماشين اورلوك، چرخ مادگي   2

  و چرخ دكمه
  توانايي انواع دوخت   3
  دامتوانايي شناخت ان  4
  گيري اندام ه توانايي انداز  5
  توانايي  محاسبه مقدار پارچه الزم جهت لباس مردانه و پسرانه   6
  توانايي آماده كردن پارچه جهت برش   7
  توانايي رسم الگوي اساس پيراهن مردانه و پسرانه   8
  توانايي انتقال الگو روي پارچه   9
  رسم الگوي يقه توانايي   10
  رسم الگوي آستين پيراهن مردانه و پسرانه توانايي   11
  توانايي رسم الگوي انواع جيب پيراهن مردانه و زنانه   12
  توانايي برش و دوخت انواع مدل بلوزهاي مردانه و پسرانه   13
  توانايي رسم الگوي ربدوشامبر و دوخت آن   14
  توانايي تهيه اساس الگوي شلوار   15
  پارچه الزم جهت شلوار با توجه به عرض پارچه توانايي محاسبه مقدار   16
  توانايي انتقال الگوي شلوار روي پارچه   17
  توانايي دوخت انواع شلوار مردانه   18
  توانايي تهيه الگوي كت و پيژاما و طرز دوخت آن   19
  توانايي تهيه الگوي شورت مردانه و پسرانه و طرز دوخت آن   20
  رپوش مردانه و پسرانه و طرز دوخت آن توانايي تهيه الگوي زي  21
  توانايي تهيه مدل از ژورنال   22
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  10  5  5  توانايي شناخت ابزار كار  1

        شنايي با ابزار كار و كاربرد آن آ  1-1
 ماشين دكمه   - ماشين جادكمه زن   - ماشين اورلوك  - دوز  ماشين راسته  -  

   نخ 5 ماشين اورلوك -دوز
      

         مانكن -  
         متر-  
         ميز اتو-  
         ژانت-  
        ونياي بزرگ و كوچك گ -  
         مداد، قلم و خودكار -  
         كاغذ اندازه گيري، كاغذ برش و كاغذ پوستي -  
         پاك كن-  
         رولت -  
         پيستوله -  
         اشل-  
         چسب نواري -  
         سوزن خياطي و انگشتانه- سنجاق ته گرد-  
قيچي كاغذ بري، قيچي برش، قيچي لبه زيگزاگ،قيچـي         (  انواع قيچي    -  

  )گرد بر و قيچي برقي
      

5 دفتر رسم -  
1        

         مل و صابون خط كشي -  
         نخ كوك -  
         نخ دوخت -  
         اليي چسب  و اليي مويي-  
        )چسب مخصوص وصل لبه شلوار و آستين (  زانفيكس-  
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         نخ ابريشم، نخ عمامه، نخ دمسه -  
         اپل-  
         ميز برش-  

        )اتوي ساده، اتوي بخار( اتو -  
        شناسايي اصول تشخيص ابزار كار   2-1

توانايي راه اندازي، سرويس و نگهداري و دوخـت بـا انـواع               2
  چرخ خياطي و ماشين اورلوك، چرخ مادگي و چرخ دكمه

8  12  20  

        آشنايي با انواع چرخ خياطي و موارد مصرف هريك   1-2
         چرخ خياطي دستي -  
         چرخ خياطي پايي-  
         چرخ خياطي برقي -  

        شناسايي راه اندازي و دوخت با چرخ خياطي و ماشين اورلوك   2-2

         پر كردن ماسوره -  

         جا انداختن ماسوره در ماكو -  

         عبور دادن نخ از سوزن وتنظيم كشش آن -  

         تعويض سوزن چرخ خياطي و ماشين اورلوك -  
        راه اندازي چرخ خياطي  -  

        آشنايي با انواع نخ هاي دوخت و انواع سوزن ومورد مصرف هر يك   3-2

         نمره نخ -  

         جنس نخ -  

         تاب نخ -  
         يكنواختي نخ -  
        )16و14شماره هاي ( سوزن نازك دوزي -  
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
  اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        )20و18شماره هاي ( دوزي ضخيم سوزن -  
        )16 و 14 و 12( سوزن اورلوك -  
         سوزن مادگي -  

         سوزن دكمه -  
        با پيچ گوشتي و روغن دان آشنايي   4-2
، آشنايي با روغن هاي مناسب چرخ خياطي، ماشين اورلوك، چرخ مـادگي             5-2

  چرخ دكمه
      

شناسايي سرويس و نگهداري چرخ خياطي و ماشين اورلوك، چرخ مادگي             6-2
  و چرخ دكمه 

      

        ، درجه كشش ماكو و ماسوره  عيب يابي و رفع عيب از نصب سوزن-  
         نظافت چرخ خياطي-  
         روغن كاري چرخ خياطي با توجه به زمان هاي مناسب آن -  

اه اندازي چرخ خياطي و ماشين اورلوك چـرخ مـادگي و            شناسايي اصول ر    7-2
  چرخ دكمه

      

شناسايي اصول سرويس و نگهداري و دوخت با چـرخ خيـاطي و ماشـين                 8-2
  اورلوك، چرخ مادگي و چرخ دكمه 

      

        شناسايي اصول انواع نخ هاي مناسب چرخ خياطي و ماشين اورلوك  9-2

        در ماكو شناسايي اصول جا انداختن ماسوره   10-2
شناسايي اصول تعويض سـوزن چـرخ خيـاطي و ماشـين اورلـوك، چـرخ                  11-2

  دكمه مادگي و چرخ 
      

  92  83  9  توانايي انواع دوخت  3

        آشنايي با انواع دوخت   1-3
         دوخت راسته -  
        ) بادست-با چرخ( دوخت زيگزاگ و پس دوزي -  
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 ف و ريزبرنامه درسي اهدا

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         دوخت درزهاي منحني و شكسته -  

         دوخت مغزي-  

         دوخت سجاف-  

         دوخت نوار و بندينك-  
         دوخت زيب شلوار مردانه -  
         دوخت انواع دكمه -  
         دوخت انواع مادگي -  
         دوخت قزن -  
        ت اليي چسب  دوخ-  
جيب رو، جيب تو، جيب پهلـو، جيـب پـشت، جيـب             ( دوخت انواع جيب     -  

  ) و جيب نقاب دارييفيلتو
      

        شناسايي دوخت كمري شلوار   2-3

        شناسايي چسباندن اليي كمري شلوار   3-3

        شناسايي اصول انواع دوخت   4-3

  4  2  2  توانايي شناخت اندام  4

        م نرمال آشنايي با اندا  1-4

        آشنايي با اندام غير نرمال   2-4

        شناسايي اصول تشخيص اندام نرمال   3-4

        شناسايي اصول تشخيص اندام غير نرمال  4-4

  4  2  2  گيري اندامه توانايي انداز  5

        آشنايي با تقسيم بندي اندازه ها   1-5
        آشنايي با واحدهاي اندازه گيري  2-5
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با تبديل اندازه هاي بزرگتر به كوچكتر   3-5
        شناسايي اصول تبديل اندازه هاي بزرگتر به كوچكتر   4-5
        شناسايي اصول اندازه گيري اندام  5-5

        يز بنديآشنايي با جدول سا  6-5
        شناسايي اصول جدول سايز بندي  7-5

توانايي محاسبه مقدار پارچـه الزم جهـت لبـاس مردانـه و               6
   با توجه به عرض پارچه پسرانه

2  5  7  

        آشنايي با انواع پارچه از نظر طرح   1-6
         پارچه راهراه-  
        هارخانهچ پارچه -  
         پارچه مخمل-  

         پارچه جير-  

         پارچه كتان-  

         پارچه ابريشم-  

        آشنايي با محاسبه الگو  2-6
        آشنايي با جنس پارچه و كاربرد آن   3-6
شناسايي اصول محاسبه مقدار پارچه با توجه به عرض پارچه و مدل مورد               4-6

  نظر
      

  4  2  2  توانايي آماده كردن پارچه جهت برش  7

        آشنايي با پشت و روي پارچه   1-7

        آشنايي با عمليات قبل از برش  2-7
        آشنايي با اتو زدن پارچه   3-7
        آشنايي با راه و بيراه پارچه   4-7
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول تشخيص پشت و روي پارچه   5-7
        شناسايي اصول اتو زدن پارچه قبل از برش   6-7
        شناسايي اصول آماده كردن پارچه جهت برش  7-7

  30  20  10  توانايي رسم الگوي اساس پيراهن مردانه و پسرانه  8
        شناسايي رسم الگوي انواع پيراهن مردانه و پسرانه   1-8

        )شوميزه( پيراهن مردانه -  
          پيراهن يقه انگليسي-  
         پيراهن يقه دو تكه -  
         پيراهن يقه يك تكه -  
        )فرنچي( پيراهن يقه ايستاده -  

         پيراهن پاگن دار-  

        )جيب سفري( جيب نقاب دار -  

        )ساده( جيب رو -  

        شناسايي رسم الگوي جلوي كار   2-8
        شناسايي رسم الگوي پشت كار   3-8
        محل جادكمه و دكمه شناسايي تعيين   4-8

         الگوي تكه سرشانه رسمشناسايي   5-8
        شناسايي رسم الگوي اساس آستين   6-8
        شناسايي رسم الگوي انواع مچ  7-8

         مچ لبه گرد -  

        مچ لبه راست  -  
         برگرد  مچ لبه-  

        ) دوتكه-يك تكه(شناسايي رسم بليطي آستين   8-8
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  2زك دوز مردانه درجه نا: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول رسم الگوي انواع پيراهن مردانه و پسرانه   9-8
        شناسايي اصول رسم الگوي اساس آستين   10-8
        طي آستينيشناسايي اصول رسم الگوي بل  11-8

  4  2  2  روي پارچهتوانايي انتقال الگو   9
        شناسايي اصول سنجاق زدن الگو روي پارچه   1-9
        شناسايي اصول خط كشي كردن الگو روي پارچه   2-9
        شناسايي اصول انتقال الگو روي پارچه   3-9

  17  10  7  توانايي رسم الگوي يقه   10

        شناسايي رسم الگوي انواع يقه   1-10
         يقه انگليسي -  

        )فرنچي( ايستاده يقه-  

        )دوتكه( يقه شوميزه پايه جدا -  

        )يك تكه( يقه شوميزه پايه سرخود -  

        شناسايي اصول رسم الگوي انواع يقه   2-10

  21  13  8   آستين پيراهن مردانه و پسرانه ي الگوتوانايي رسم  11

        آشنايي با انواع آستين  1-11

         آستين ساده -  
        يله دار  آستين پ-  

        شناسايي انواع مچ   2-11

         مچ ساده -  

         مچ سه گوش -  
         مچ گرد -  
         مچ لبه برگرد -  
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي انواع بليطي لبه آستين   3-11
        ي دوتكه  بليط-  
         بليطي يك تكه -  

        شناسايي اصول رسم الگوي انواع آستين   4-11
        شناسايي اصول رسم الگوي انواع مچ   5-11
         انواع بليطي لبه آستيني الگوشناسايي اصول رسم   6-11

  8  6  2  توانايي رسم الگوي انواع جيب پيراهن مردانه و زنانه  12

         جيب آشنايي با انواع  1-12
         جيب ساده -  
         جيب سه گوش -  

         جيب گرد -  

         جيب مدل هفتي -  

         جيب فيلتو-  

        )سفري(نقاب دار  جيب -  
        )پيلي تخت از زير،پيلي تخت از رو ( جيب پيلي دار -  

        شناسايي اصول رسم الگوي انواع جيب   2-12

  75  60  15  بلوزهاي مردانه و پسرانهتوانايي برش و دوخت انواع مدل   13
        شناسايي اتوكشي پارچه قبل از برش  1-13
        آشنايي با نحوه پهن كردن پارچه روي ميز برش  2-13

        )با توجه به راستا بودن الگوها(آشنايي با طريقه گذاشتن الگو روي پارچه   3-13

        آشنايي با طريقه سنجاق زدن الگو ها به پارچه   4-13
        آشنايي با نحوه خط كشي كنار الگوها   5-13
        آشنايي با خط كشي مقدار اضافه براي دوخت پيراهن مردانه و پسرانه   6-13
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي بريدن پارچه   7-13
        ي با برداشتن الگوها از روي قطعات برش زده آشناي  8-13
        شناسايي وصل كردن قطعات برش زده بيكديگر   9-13

        شناسايي وصل اليي به سجاف جلو و اتو كردن آن  10-13
        شناسايي اتو كردن هر درز پس از دوخت  11-13
        شناسايي دوخت تكه سرشانه  12-13
        وي باالتنه به تكه سرشانه شناسايي وصل قطعات جل 13-13
        شناسايي وصل قطعه پشت باالتنه به تكه سرشانه  14-13
        شناسايي دوخت بليطي لبه آستين  15-13
        شناسايي وصل اليي به مچ 16-13
        شناسايي دوخت مچ و وصل آن به لبه آستين  17-13
        شناسايي وصل حلقه آستين به حلقه باالتنه  18-13
        شناسايي وصل درز زير بغل و زير آستين  19-13
        شناسايي پاك دوزي درز زير بغل  20-13
        شناسايي وصل اليي به يقه  21-13
        شناسايي دوخت يقه  22-13
        شناسايي وصل يقه  به باالتنه 23-13
        شناسايي چرخكاري يقه  24-13
        و پسرانه شناسايي دوخت لبه پيراهن مردانه  25-13
        شناسايي اصول اتو كشي پارچه قبل از برش 26-13
        شناسايي اصول بريدن پارچه 27-13
        شناسايي اصول وصل كردن قطعات برش زده بيكديگر 28-13
        شناسايي اصول وصل اليي به سجاف جلو و اتو كردن آن  29-13

  
  
  

  

 



 12

  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 زبرنامه درسي اهداف و ري

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي  اصول اتو كردن هر درز پس از دوخت  30-13
        شناسايي اصول دوخت تكه سرشانه  31-13
        شناسايي اصول وصل قطعات جلوي باالتنه به تكه سرشانه  32-13
        رشانهشناسايي اصول وصل قطعات پشت باالتنه به تكه س 33-13
        شناسايي اصول دوخت بليطي لبه آستين  34-13
        شناسايي اصول وصل اليي به مچ  35-13
        شناسايي اصول وصل حلقه آستين به حلقه باالتنه 36-13
        شناسايي اصول وصل درز زير بغل و زير آستين  37-13
        شناسايي اصول پاك دوزي درز زير بغل  38-13
        يي اصول وصل اليي به يقه شناسا 39-13
        شناسايي اصول دوخت يقه  40-13
        شناسايي اصول وصل يقه به باالتنه  41-13
        شناسايي اصول چرخكاري يقه  42-13
        شناسايي اصول دوخت لبه پيراهن مردانه وپسرانه  43-13

  38  30  8  توانايي رسم الگوي ربدوشامبر و دوخت آن  14
        شناسايي رسم الگوي انواع ربدوشامبر  1-14

         ربدوشامبر يقه آرشال -  
         ربدوشامبر يقه انگليسي -  
         ربدوشامبر يقه ايستاده  -  
         ربدوشامبر جلو گرد  -  
         جلو راست  ربدوشامبر-  
         ربدوشامبر چهار دكمه -  
         جلو باز  ربدوشامبر-  
        ه  بدون دكم ربدوشامبر-  

        شناسايي رسم الگوي انواع آستين ربدوشامبر   2-14
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         آستين كيمونو-  

         آستين يك تكه -  

        شناسايي رسم الگوي انواع جيب   3-14

         جيب رو -  

         تو  جيب-  

         جيب پهلو -  

        شناسايي اتوكشي پارچه قبل از برش   4-14

        آشنايي با نحوه پهن كردن پارچه روي ميز برش   5-14

        )با توجه به راستا بودن الگوها(آشنايي با طريقه گذاشتن الگو روي پارچه   6-14

        آشنايي با طريقه سنجاق زدن الگو ها به پارچه   7-14

        آشنايي با نحوه خط كشي كنار الگو ها   8-14

        آشنايي با خط كشي مقدار اضافه براي دوخت ربدوشامبر   9-14

        شناسايي برش پارچه  10-14

        آشنايي با برداشتن الگو ها از روي قطعات برش زده  11-14

        شناسايي وصل قطعات برش زده بيكديگر  12-14

         درز پس از دوخت شناسايي اتو كردن هر 13-14

        شناسايي وصل اليي به سجاف جلو و اتوي آن  14-14

        ) ايستاده- انگليسي-آرشال(شناسايي وصل اليي سجاف يقه  15-14

        شناسايي وصل اليي به لبه جيب 16-14

        شناسايي دوخت لبه جيب و چرخكاري آن  17-14

        ر جلوي باالتنه ربدوشامبر شناسايي وصل جيب به محل تعيين شده د 18-14

        شناسايي وصل سجاف يقه به يقه  19-14
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

شناسايي دوخت درزهاي سر شانه، حلقه آستين به باالتنه و درزهاي پهلـو             20-14
   دوزي آن و زير آستين و پاك

      

        شناسايي دوخت لبه آستين و لبه پايين ربدوشامبر  21-14
        شناسايي دوخت جا دكمه و دكمه  22-14
        شناسايي وصل اليي به كمربند و دوخت آن  23-14
        شناسايي اتوكاري ربدوشامبر پس از اتمام دوخت  24-14
 ربدوشامبر و لبه هاي يقه      جيب و لبه جلوي   شناسايي قيطان دوزي اطراف      25-14

  و آستين 
      

         الگوي انواع ربدوشامبر  رسمشناسايي اصول 26-14
         انواع آستين ربدوشامبر يشناسايي اصول رسم الگو 27-14
        شناسايي اصول رسم الگوي انواع جيب  28-14
        شناسايي اصول اتوكشي پارچه  29-14
        شناسايي اصول برش پارچه  30-14
        شناسايي اصول وصل قطعات برش زده بيكديگر  31-14
        شناسايي اصول اتو كردن هر درز پس از دوخت  32-14
        شناسايي اصول وصل اليي به سجاف جلو، وصل اليي به سجاف يقه  33-14
        چرخكاري آن شناسايي اصول وصل اليي به لبه جيب و دوخت و  34-14
        ل سجاف يقه به يقه شناسايي اصول وص 35-14
شناسايي اصول دوخت درزهاي سرشانه، حلقه آستين به باالتنه و درزهاي            36-14

  پهلو و زير آستين و پاك دوزي آن 
      

        شناسايي اصول دوخت لبه آستين و لبه پايين ربدوشامبر  37-14

 شناسايي اصول قيطان دوزي اطراف جيب و لبه جلوي ربدوشـامبر و لبـه              38-14
  قه ي
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  13  10  3  توانايي تهيه اساس الگوي شلوار  15
        آشنايي با اساس الگوي شلوار   1-15
        شناسايي اصول تهيه اساس الگوي شلوار   2-15

        اساس الگو به الگوي مدل مورد نياز و تهيه الگو شناسايي اصول تبديل   3-15

توانايي محاسبه مقدار پارچه الزم جهت شلوار با توجـه بـه              16
  عرض پارچه

2  5  7  

        آشنايي با انواع پارچه از نظر طرح   1-16
         پارچه راهراه-  
         پارچه چهارخانه-  
         پارچه مخمل-  
         پارچه جير-  

         پارچه كتان-  

         پارچه ابريشم -  

        آشنايي با محاسبه الگو   2-16

شناسايي اصول محاسبه مقدار پارچه با توجه به عرض پارچه و مدل مورد               3-16
   نظر

      

  9  7  2  توانايي انتقال الگوي شلوار روي پارچه  17

        آشنايي با اتوكشي پارچه قبل از برش   1-17

        پارچه روي ميز برشآشنايي با نحوه پهن كردن   2-17
        ) با توجه به راستا بودن الگوها( آشنايي با طريقه گذاشتن الگو روي پارچه  3-17
        آشنايي با طريقه سنجاق زدن الگوها به پارچه   4-17
        آشنايي با نحوه خط كشي كنار الگوها   5-17
        آشنايي با خط كشي مقدار اضافه براي دوخت شلوار   6-17
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي برش پارچه   7-17
        آشنايي با برداشتن الگوها از روي قطعات برش زده   8-17
        شناسايي وصل قطعات برش زده بيكديگر   9-17

        از دوخت شناسايي اتو كردن هر درز پس  10-17
        شناسايي اصول انتقال الگو روي پارچه  11-17
        شناسايي اصول برش پارچه  12-17
        شناسايي اصول وصل قطعات برش زده بيكديگر  13-17
        شناسايي اصول اتو كردن هر درز پس از دوخت  14-17

  40  32  8  توانايي دوخت انواع شلوار مردانه  18

        اع شلوار و موارد مصرف هر يك آشنايي با انو  1-18

         شلوار راسته -  

         شلوار پيلي دار -  

        )فيلتايي( شلوار دو فيلتو -  

        شلوار با دوبل دم پا   
         شلوار پيلي دار از باال گشاد-  

        شناسايي آماده كردن انواع جيب   2-18

         جيب رو -  
         جيب تو-  
         جيب پهلو-  

        جيب فيلتو -  

         جيب نقاب دار -  
         جيب پشت -  

        شناسايي اصول وصل اليي به لبه جيب و دوخت و چرخكاري آن   3-18
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 در شلوار و وصـل جيـب    شده شناسايي اصول وصل جيب به محل تعيين     4-18
  به شلوار

      

        شناسايي برش آستر جلوي شلوار   5-18
        به قطعات جلوي شلوار و دوخت آن شناسايي اصول وصل آستر شلوار   6-18

        شناسايي اصول برش نقاب زيب شلوار   7-18
        شناسايي اصول دوخت مغزي نقاب زيب شلوار   8-18
        شلوار شناسايي اصول دوخت زيب   9-18
        شناسايي دوخت فاق شلوار و پاك دوزي آن  10-18
        شناسايي دوخت درزهاي داخل و پهلوي شلوار و پاك دوزي آن  11-18
        شناسايي اصول آماده كردن انواع جيب  12-18
        شناسايي اصول برش آستر جلوي شلوار  13-18
        )كمه، اپل هااليي، جاد(اصول آماده كردن كمر شناسايي  14-18
        شناسايي اصول دوختن كمر شلوار  15-18
        شناسايي اصول دوختن جادكمه، دكمه و قزن 16-18

  37  30  7  توانايي تهيه الگوي كت و پيژاما و طرز دوخت آن  19

        شناسايي رسم الگوي كت و پيژاما   1-19
        شناسايي رسم الگوي انواع يقه، كت و پيژاما  2-19

        قه آرشال  ي-  
         يقه انگليسي-  
         يقه ايستاده-  

         كت و پيژاماي جلو گرد -  

         چهار دكمه  كت و پيژاماي-  
         كت و پيژاماي جلو باز -  

        شناسايي رسم الگوي آستين   3-19
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي رسم الگوي انواع جيب   4-19
         جيب رو-  
         جيب تو -  

        شناسايي اتوكشي پارچه قبل از برش   5-19
        آشنايي با نحوه پهن كردن پارچه روي ميز برش   6-19
        )با توجه به راستا بودن الگوها(آشنايي با طريقه گذاشتن الگو روي پارچه  7-19
        آشنايي با طريقه سنجاق زدن الگو ها به پارچه   8-19
        آشنايي با نحوه خط كشي كنار الگو ها   9-19
        آشنايي با خط كشي مقدار اضافه براي دوخت پيژاما  10-19
        شناسايي برش پارچه  11-19
        آشنايي با برداشتن الگو از روي قطعات برش زده 12-19
        طعات برش زده بيكديگر شناسايي وصل ق 13-19
        شناسايي اتو كردن هر درز پس از دوخت  14-19
        شناسايي وصل اليي به سجاف جلو و اتوي آن  15-19
        )ايستاده -  انگليسي-آرشال(شناسايي وصل اليي به سجاف يقه  16-19
         آن  لبهشناسايي وصل سجاف يقه به يقه و پاك دوزي 17-19
        يي چسباندن اليي به لبه جيبشناسا 18-19
        شناسايي دوخت لبه جيب و چرخكاري  19-19
        شناسايي وصل جيب به محل تعيين شده در جلو باالتنه و ربدوشامبر  20-19
        شناسايي دوخت درزهاي سرشانه و پاك دوزي آن  21-19
        شناسايي دوخت حلقه آستين به باالتنه و پاك دوزي آن  22-19
         دوزي آن كشناسايي دوخت درزهاي پهلو و زير آستين و پا 23-19
        شناسايي دوخت فاق پيژاما و پاك دوزي آن  24-19
        شناسايي دوخت درزهاي داخل پيژاما و پاك دوزي آن  25-19
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اندازه يا مقدار كش با كمر پيژاما  26-19
        شناسايي دوخت كش به كمر پيژاما و پاك دوزي آن  27-19
        شناسايي دوخت لبه پيژاما  28-19
        شناسايي اتوكاري كت و پيژاما پس از اتمام دوخت  29-19
         شناسايي دوخت لبه آستين و پايين كت و پيژاما 30-19
        قسمت جادكمه و دكمه شناسايي دو  31-19
        شناسايي قيطان دوزي لبه جيب، لبه جلوي باالتنه و لبه يقه  32-19
        شناسايي اصول رسم الگوي كت  33-19
        شناسايي اصول رسم الگوي انواع يقه كت  34-19
        شناسايي اصول رسم الگوي آستين  35-19
        رسم الگوي انواع جيب شناسايي اصول  36-19
        شناسايي اصول اتوكشي پارچه قبل از برش  37-19
        شناسايي اصول برش پارچه  38-19
        شناسايي اصول وصل قطعات برش زده بيكديگر  39-19
        شناسايي اصول اتو كردن هر درز پس از دوخت  40-19
        ن  اليي به سجاف جلو و اتوي آ وصلشناسايي اصول 41-19
        شناسايي اصول وصل اليي به سجاف يقه  42-19
        شناسايي اصول وصل سجاف يقه به يقه پاك دوزي لبه آن  43-19
        شناسايي اصول وصل اليي به لبه جيب و دوخت و چرخكاري آن  44-19
        شناسايي اصول وصل جيب به محل تعيين در جلو باالتنه كت  45-19
        ل دوخت درزهاي سرشانه و پاك دوزي آن شناسايي اصو 46-19
آسـتين بـه باالتنـه و درزهـاي پهلـو و زيـر               شناسايي اصول دوخت حلقه    47-19

  آستين و پاك دوزي آن 
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

فاق پيژاما و درزهاي داخـل پيژامـا و پـاك دوزي    شناسايي اصول  دوخت    48-19
  آن 

      

شناسايي اصول تعيين اندازه يا مقدار كش با كمر پيژاما و دوخـت و پـاك                 49-19
  دوزي آن 

      

        شناسايي اصول دوخت لبه پيژاما  50-19
        شناسايي اصول اتوكاري كت و پيژاما پس از اتمام دوخت  51-19
        يطان دوزي لبه جيب، لبه جلوي باالتنه و لبه يقه شناسايي اصول ق 52-19

  7  6  1 توانايي تهيه الگوي شورت مردانه و پسرانه و طرز دوخت آن  20

        شناسايي اتوكشي پارچه قبل از برش   1-20
        آشنايي با نحوه پهن كردن پارچه روي ميز برش   2-20
        )توجه به راستا بودن الگوهابا (آشنايي با طريقه گذاشتن الگو روي پارچه   3-20
        آشنايي با طريقه سنجاق زدن الگو ها به پارچه   4-20

        آشنايي با نحوه خط كشي كنار الگوها   5-20

        آشنايي با خط كشي مقدار اضافه براي دوخت شورت   6-20

        شناسايي برش پارچه   7-20
        ده شنايي با برداشتن الگو از روي قطعات برش زآ  8-20
        شناسايي وصل قطعات برش زده بيكديگر   9-20
        شناسايي اتو كردن هر درز پس از دوخت  10-20
        شناسايي دوخت فاق شورت و پاك دوزي آن  11-20
        شناسايي دوخت درزهاي داخل شورت و پاك دوزي آن  12-20
        شناسايي اندازه يا مقدار كش با كمر شورت  13-20
        شناسايي دوخت كش به كمر شورت و پاك دوزي آن  14-20
        شناسايي اتوكاري شورت پس از اتمام دوخت  15-20
        از برششناسايي اصول اتوكشي پارچه قبل  16-20
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        اصول وصل قطعات برش زده بيكديگر شناسايي  17-20
         هر درز پس از دوخت ردنشناسايي اصول اتوك 18-20
        شناسايي اصول دوخت فاق شورت و پاك دوزي آن  19-20
        شناسايي اصول دوخت درزهاي داخل شورت و پاك دوزي آن  20-20
        شناسايي اصول تعيين اندازه يا مقداركش با كمر شورت  21-20
        شناسايي اصول دوخت كش به كمر شورت و پاك دوزي آن  22-20
         اتمام دوخت  ازشناسايي اصول اتوكاري شورت پس 23-20

توانايي تهيه الگوي زيرپوش مردانه و پسرانه و طرز دوخـت             21
  آن

3  8  11  

        آشنايي با نحوه پهن كردن پارچه روي ميز برش   1-21
        )با توجه با راستا بودن الگوها(اشتن الگو روي پارچه آشنايي با طريقه گذ  2-21

        آشنايي با طريقه سنجاق زدن الگو ها به پارچه   3-21

        شي كنار الگوها كآشنايي با نحوه خط   4-21

        آشنايي با خط كشي مقدار اضافه براي دوخت زير پوش   5-21

        شناسايي برش پارچه   6-21
        شتن الگو از روي قطعات برش زده آشنايي با بردا  7-21
        شناسايي وصل قطعات برش زده بيكديگر   8-21
        شناسايي دوخت زير پوش   9-21
        شناسايي نوار دوزي طوق يقه و حلقه آستين  10-21
        شناسايي اصول وصل قطعات برش زده بيكديگر  11-21
        شناسايي اصول دوخت زيرپوش 12-21
        يي اصول نوار دوزي طوق يقه و حلقه آستين شناسا 13-21
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  2نازك دوز مردانه درجه : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  48  42  6  توانايي تهيه مدل ژورنال   22
        شناسايي انواع مدل هاي موجود در ژورنال   1-22
ز ژورنال جهـت انـواع لبـاس هـاي مردانـه و             شناسايي اصول تهيه مدل ا      2-22

  پسرانه 
      

        شناسايي اصول ترسيم الگوي مدل هاي موجود در ژورنال و دوخت آنها   3-22
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  2نازك دوز مردانه درجه : نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد    مشخصات فني رديف
      وسايل و ابزار كار   1
      وسايل كمك آموزشي   2
      خياطي و ماشين اورلوككاتالوگ چرخ   3
      جزوه آموزشي  4
      مانكن   5
      متر  6
      گونيا  7
      مداد  8
      كاغذ  9
      جدول سايز بندي  10
      دستورالعمل هاي كارگاهي  11
      ژورنال  12
      پارچه   13

 

  

 


