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  گانه زنانه و بچه ه و شوميزپيراهن دوز مردانه: 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
 با  پس از گذراندن دوره هاي آموزشي الزمپيراهن دوز مردانه و شوميزيه زنانه و بچه گانه كسي است كه

انتقال الگو روي پارچه، برش، دوخت و اطو كشي پيراهن مردانه  گيري از عهده رسم الگو، هاصول اندازرعايت 
 .يراهن بچه گانه برآيدو شوميزيه زنانه و پ

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

  ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت   156          :                آموزش    دوره طول
  ساعت     35        :                مان آموزش نظريـ ز

  ساعت    121      :                 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( امتياز سنجش نظري- 1
  %75:  سنجش عملي - 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

   سال سابقه كار مرتبط5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                  
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  پيراهن دوز مردانه و شوميزه زنانه و بچه گانه:                                     نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  ف پيراهن از روي مدل يا بدن توانايي اندازه گيري قسمتهاي مختل  1
  توانايي تهيه الگوي قسمتهاي مختلف انواع پيراهن مردانه، شوميزه زنانه و بچگانه  2
  توانايي انتقال قطعات مختلف الگو روي پارچه  3
  توانايي برش قسمتهاي مختلف پيراهن مردانه، شوميزه زنانه و بچگانه  4
  وردهتوانايي سردوزي كردن دور قطعات برش خ  5
  توانايي كوك شل زدن و كوك زدن و پرو كردن  6
   توانايي كار با چرخ خياطي و سرويس آن   7
  قسمتهاي مختلف پيراهن مردانه،شوميزه زنانه و بچگانهتوانايي دوخت  8
  مهگد توانايي دوخت جا  9
  توانايي اتو كشي قسمتهاي دوخته شده پيراهن مردانه، شوميزه زنانه و بچگانه  10
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  11
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   شوميزه زنانه و بچه گانه وپيراهن دوز مردانه: ام شغل                            ن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

اي مختلف پيراهن از روي مـدل       توانايي اندازه گيري قسمته     1
  يا بدن

2  6  8  

        آشنايي با سيستم هاي اندازه گيري  1-1
        ي با واحدهاي اندازه گيري ابعاد و زواياآشناي  2-1
        شناسايي اصول سايز بندي  3-1
        آشنايي با سايزهاي بين المللي استاندارد  4-1
        زشناسايي اصول اندازه گيري قسمتهاي مورد نيا  5-1

توانايي تهيه الگوي قسمتهاي مختلف انواع پيراهن مردانـه،           2
  شوميزه زنانه و بچگانه

2  10  12  

        شناسايي اصول رسم الگوي اوليه  قسمتهاي مختلف پيراهن مردانه  1-2
 زنانه و بچـه     هشناسايي اصول رسم الگوي اوليه قسمتهاي مختلف شوميز         2-2

  گانه
      

 زنانه و بچـه گانـه       ه الگوي پيراهن مردانه و شوميز     شناسايي اصول تبديل    3-2
  به الگوي مورد نياز

      

        شناسايي اصول تهيه الگوي يقه و سرآستين بر روي اليي  4-2
        شناسايي اصول تهيه الگوي جيب  5-2

  9  7  2  توانايي انتقال قطعات مختلف الگو روي پارچه  3

 رنگ، ثبات رنگ،در برابر نور      جنس، ضخامت، (آشنايي با ويژگيهاي پارچه       1-3
و شستشو، پشت و روي پارچه، عرض پارچه، طول پارچـه، تركـي پارچـه،     

  )راه پارچه

      

        شناسايي اصول آزمايش پارچه از نظر ويژگيهاي آن   2-3
        شناسايي اصول پيشگيري از ضايعات پارچه در انتقال دادن آن الگو  3-3
        لگو روي پارچهشناسايي اصول انتقال قطعات ا  4-3
        شناسايي اصول چسباندن اليي به پارچه  5-3
        شناسايي اصول خط كشي قطعات مختلف الگو روي پارچه  6-3
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   شوميزه زنانه و بچه گانه وپيراهن دوز مردانه: ام شغل                            ن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع يعمل نظري

 زنانه  هتوانايي برش قسمتهاي مختلف پيراهن مردانه، شوميز        4
  و بچگانه

3  5  8  

        شناسايي اصول محاسبه پارچه الزم  1-4

        شناسايي اصول تعيين مقدار  زاپاس جهت دوخت  2-4

        شناسايي اصول برش قسمتهاي مختلف پيراهن مردانه  3-4

        وميزه زنانه و بچه گانهشناسايي اصول برش قسمتهاي مختلف ش  4-4

        شناسايي اصول برش اليي چسب  5-4

        شناسايي اصول جلوگيري از ضايعات پارچه ضمن برش  6-4

  8  6  2  توانايي سردوزي كردن دور قطعات برش خورده  5

        آشنايي با علل سر دوزي كردن  1-5

        شناسايي اصول سردوزي كردن قسمتهاي مختلف پيراهن  2-5

  4  2  2  توانايي كوك شل زدن و كوك زدن و پرو كردن  6

        شناسايي اصول كوك شل زدن  1-6

        شناسايي اصول دوختن ساسون ها در شوميزه زنانه  2-6

        شناسايي اصول كوك زدن قطعات به يكديگر  3-6

        شناسايي اصول پرو كردن كار و رفع عيوب  4-6

  25  20  5  آنتوانايي كار با چرخ خياطي و سرويس   7

        آشنايي با انواع چرخ هاي خياطي   1-7

        شناسايي اصول عبور دادن نخ از مسير اصلي خود تا سوزن   2-7

        شناسايي اصول پر كردن نخ ماسوره و قرار دادن آن در جاي خود  3-7

        شناسايي اصول تعويض سوزن  4-7

س چـرخ و نظافـت      روغنكاري، سـروي  (شناسايي اصول عيب يابي از چرخ         5-7
  )آن
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   شوميزه زنانه و بچه گانه وپيراهن دوز مردانه: ام شغل                            ن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 هشـوميز  توانايي دوخت قسمتهاي مختلف پيـراهن مردانـه،         8
  زنانه و بچگانه

5  38  43  

        اصول دوخت يقهشناسايي   1-8

        شناسايي اصول دوخت سر شانه  2-8

        شناسايي اصول دوخت آستين و مچ و جيب  3-8

        شناسايي اصول دوخت قاپك مخفي و از رو  4-8

 زنانه و   هشناسايي اصول دوخت قسمتهاي مختلف پيراهن مردانه و شوميز          5-8
  بچه گانه

      

  17  15  2  مهگد توانايي دوخت جا  9

        ناسايي انواع جا دگمه و كاربرد هر كدامش  1-9

        )افقي، عمودي( شناسايي اصول دوختن جا دگمه در روشهاي مختلف  2-9

كشي قـسمتهاي دوختـه شـده پيـراهن مردانـه،           توانايي اتو   10

  شوميزه زنانه و بچگانه

2  10  12  

        آشنايي با درجات مختلف اتو    1-10

        شناسايي اصول تنظيم اتو  2-10

        شناسايي اصول اتوكشي و پرس يقه  3-10

        شناسايي اصول اتو كشي پيراهن مردانه و شوميزه زنانه و بچه گانه  4-10

  10  2  8  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  11

        برد آن در كارگاهو كارآشنايي با مفهوم نكات ايمني و بهداشت   1-11

        بكار بردن نكات ايمني و بهداشت در كارگاهشناسايي   2-11

و اطمينان  ....  بازديد از دستگاههاي برقي نظير چرخ، قيچي برقي اتو و            -  
  از صحت عملكرد آن 

      

         بازديد كابل و دو شاخه ابزارهاي دستي برقي-  
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  بچه گانه شوميزه زنانه و  وپيراهن دوز مردانه: ام شغل                            ن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ....... دقت در تعويض سوزن، تيغه و -  

         رعايت فاصلة ايمني دست، پايه چرخ و قيچي برقي-  

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

        ار با هر ماشين، دستگاه يا ابزار رعايت اصول حفاظتي مخصوص ك-  

         استفاده از جعبه كمكهاي اوليه-  

        شناسايي عوامل موثر در كارگاه و نكات ايمني مربوط به آن   3-11

 نظافـت   - نـور كـافي    - رنگ مناسـب در فـضا      -استفاده از كف مناسب    -  
  كارگاه 

      

        استفاده از پرده مناسب در كارگاه -  

         از وسايل حرارتي و برودتي مناسب  استفاده-  

        )يونيفرم مناسب( پوشش مناسب افراد -  

         استفاده از پريزهاي محافظ دار-  

         دستگاهها و سيم كشي آنها يگير نحوة صحيح قرار-  

         استفاده از عالئم ايمني هشدار دهنده در سالن-  

         داشتن سيم ارت-  

        ون جهت پيشگيري از برخي بيماريها انجام عمل واكسيناسي-  
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   شوميزه زنانه و بچه گانه وپيراهن دوز مردانه: ام شغل                            ن
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

 1 مانكن  

 2  ميز اتو  

 3  اتوي پرس يقه  

 4  ژانت  

 5  چرخ راسته دوز  

 6  چرخ خياطي  

 7   اورلوكچرخ  

 8   اليك دوزچرخ  

 9   مادگي دوزچرخ  

 10   دكمه دوزچرخ  

  11  ميز برش  

  12   سنگيناتو  

  13   بخاراتو  

  14  اتو پرس  

  15   قديآينه  

  16  اتاق پرو  

  17  جعبه كمكهاي اوليه  

  18  كپسول آتش نشاني  

  19  رمت  

  20  گونيا  

  21  رولت  

  22  پيستوله  

  23  سنجاق ته گرد   

  24  سوزن چرخ  

  25  قيچي  
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   شوميزه زنانه و بچه گانه وپيراهن دوز مردانه: ام شغل                            ن
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  26  بشكاف  

  27  خط كش  

  28  انگشتانه  

  29  سوزن  

  30  قيچي نخ چين  

  31  قيچي برقي  

  32 چسب  

  33 كاغذ الگو  

  34 پاك كن  

  35 مداد ، قلم  

  36 خودكار   

  37 ماژيك  

  38 پارچه  

  39 اليي چسب  

  40  كوكنخ  

  41  دوختنخ  

  42 دكمه  

  43  زنانهه مخصوص شوميزپارچه  

  44  بچه گانهه مخصوص شوميزپارچه  

  45  لباس كار  

  46  مل يا صابون  

  47  كاربن خياطي  

  
  
  
  
 

  

 


