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 نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  : دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

 7-3/1/84/11:   شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

، سازمان آموزش فني و  2، ساختمان شماره   خيابان آزادي  ، خيابان خوش شمالي  ، نبش خيابان نصرت  –تهران 

 251 پالك اي كشور ،  حرفه

 11511166 – 1تلفن                                                     11188117دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 

 :)طراحي و دوخت(صنایع پوشاکاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ریزي درسي رشته 

   گلري، فریده سيد سياحي، فاطمه بني، فاطمه صنعتي، فاطمه كریميسوسن بي-

 

  :همكار براي تدوین استاندارد آموزش شغل  حوزه هاي حرفه اي و تخصصي 

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي   -

-  

 فرآیند اصالح و بازنگري :  

ملي واقعي در بخش بازار كار، در این استاندارد اصالحاتي با توجّه به تغييرات مشاغل در بازار كار و نياز به آموزش با تجربة ع -

 ها را در حوزة كاري خود داشته باشد.   ها و توانایي به وجود آمده تا نيروي انساني تربيت كنند كه انواع گوناگون اطّالعات، مهارت
 



 2 

 

 

 
 

 

  شایستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

ردی

 ف

نام و نام 

 خانوادگي

آخرین 

مدرک 

 تحصيلي 

رشتة 

 تحصيلي

شغل و 

 سمت 

سابقة 

كار 

 مرتبط

 آدرس  ، تلفن و ایميل

1 
فرشته 
 رمه ضرغامي

 كارداني

ديپلم طراحي 
دوخت و 
كارداني 
مديريت 
 خانواده

مدير و مؤسّس 
و مربي 

 آموزشگاه شيوه
 سال 12

 تلفن ثابت : 
 61125141471تلفن همراه : 

 Shivehdesign@ymail.com ايميل:

 آدرس :

 تجربي ديپلم آرا زهرا كشتي 2

مدير و 
مؤسّس و 
مربي 

 آموزشگاه مينا

 سال 26

 تلفن ثابت : 

 61123643114تلفن همراه : 
 Mina-amouzesh-To@yahoo.comايميل: 

 آدرس : 
 

 ديپلم شقايق عبادزاده 3

ديپلم طراحي 
دوخت و 
دانشجوي 
زبان مترجمي 
 ييياايتال

مربي 
آموزشگاه 
 شيوه

 سال 5

 تلفن ثابت : 

 61118161232تلفن همراه : 
 Shaghayegh_e91@yahoo.comايميل: 

 آدرس : 
 
 
 

 سال 16 دار  مزون رياضي كارشناسي سيمين جعفري 8

 تلفن ثابت : 

 61127151115تلفن همراه : 
 Simin-i5@yahoo.comايميل: 
 آدرس :

 
 

 سال 16 دار مزون تغذيه سيكارشنا پور هنگامه عاصم 5

 تلفن ثابت : 

 61122561517تلفن همراه : 
 Heni 1128@gmail.comايميل: 
 آدرس :
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 تعاریف : 
 استاندارد شغل : 

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

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

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

 شرح شغل : 
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 : 
 د نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي . حداقل زمان و جلسات مور

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

 كارورزي:
د يا با ماكت صورت ماي ويارد و ضارورت    كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدو

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
 اغل نمي وردد.(با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مش تئوريك

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

 اي خواهد بود .  حرفه

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

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

 دانش : 
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي . كاه ماي تواناد شاامل علاوم پاياه )       

 ، تكنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسي ( ، شيمي زيك ، فيرياضي 

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

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

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

 توجهات زیست محيطي :

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



 4 

 

 

 

 

 :  1شغلاستاندارد آموزش نام 

 دوز راسته

 : شرح استاندارد آموزش شغل

هاي  ماشين اري هدنگاندازي و  هايي از قبيل راه پوشاك است كه شايستگي صنايعه يكي از مشاغل مربوط براسته دوزي 
ويرد و در  را در بر مي دوخت جيبو  دوخت، دوخت اوّليه، دوخت دامن و شلوار، دوخت يقه و سجاف، دوخت آستين و مچ

فروش، خرازي و  ، پارچهدوز، چرخكار ماهر، شخصي دوز ماهر لباس زنانه ضمن اين شغل با مشاغلي از قبيل راسته
 هاي توليد كالن لباس در ارتباط است.  بنگاه

 :ویژگي هاي كارآموز ورودي 

 حداقل ميزان تحصيالت : پايان دورۀ راهنمايي
 حداقل توانايي جسمي و ذهني : سالمت كامل جسماني ورواني

 نداردمهارت هاي پيش نياز  : 

:طول دوره آموزش   

 ساعت 275 :    طول دوره آموزش        
 ساعت  14ا زمان آموزش نظري      :  
 ساعت    268ا زمان آموزش عملي       : 
 ساعت           -ا زمان كارورزي              :  
          ساعت   -ا زمان پروژه                  :  

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %25كتبي :  -
 %15عملي :  -
 %16حرفه اي : اخالق  -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 مرتبط سال سابقۀ كار 3 يادوخت  طراحي و تكنولوژي ليسانس -
 مرتبط سال سابقۀ كار 5دوخت با  فوق ديپلم طراحي و -
 مرتبط سال سابقۀ كار 16دوخت با  ديپلم طراحي و -

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
1   . Job Description 
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 تعریف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

ماشين دوخت  انواعشود كه قادر به انجام دوخت يك لباس به طور كامل با  ز اصطالحاً به فردي اطالق ميدو هراست

  ها را دارا باشد. و خانگي و استفاده از تمامي پايهصنعتي 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

- Sewing Dress 

 

 

 

 

 ه هاي مرتبط با این استاندارد : مهم ترین استانداردها و رشت ٭

 ندارد

 

 

 

 

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

 

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

 ...................................طبق سند و مرجع ...              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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                        2شغلآموزش استاندارد 

 3شايستگي ها / كارها  -

 عناوين ديفر

 هاي دوخت ماشين داريهنگاندازي و  راه 1

 دوخت اوّليه 2

 دوخت دامن و شلوار 3

 دوخت يقه و سجاف 4

 آستين و مچ دوخت 5

 دوخت جيب 6

7  

8  

0  

19  

11  

12  

13  

14  

15  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2.

 Occupational  Standard      
3
 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش بروه -

 عنوان : 

 هاي دوخت ماشين رينگهدا واندازي  راه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

11 31 82 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

ماشين دوخت صنعتي   -    دانش :

 دوز، اورلوك( )راسته

ماشين دوخت خانگي  -

 كاره، اورلوك(  )همه

  ايهانواع پ -

 شميز بر -

انواع اتو)ساده، بخار،  -

دار، پرس خانگي، بخار  مخزن

 ايستاده( 

هاي مخصوص  بالشتك -

اي،  اتو)بي ي، دستي، استوانه

 ژانت(

 ولولت -

 پارچۀ مخصوص اتوكشي -

چوب مخصوص كوبيدن  -

 پارچه

 شپا آب -

 ميز اتو -

كف اتوي نسوز پالستيكي و  -

 فلزي

 ميز كارآموز -

 رآموزصندلي كا -

 ميز مربي -

 صندلي مربي -

   دقيقه 36 ، شخصي(((خطي))انواع چيدمان يك كارواه دوخت)توليدي -

   دقيقه 36 دوز، اورلوك( انواع ماشين دوخت صنعتي)راسته -

   دقيقه 36 كاره، اورلوك( انواع ماشين دوخت خانگي)همه -

وزي، هاي ماشين دوخت)سرسوخته، دوقلو، ژورد انواع سوزن -
 (14تا  1ووش، از شمارۀ  سه

   دقيقه 15

هاي دوخت)كوك، قرقره، مرسريزه، نايلوني،  انواع نخ -
 ابريشمي، ابريشم تابيده، عمّامه نخي ...(

   دقيقه 15

كارۀ  كشي انواع ماشين دوخت)صنعتي و همه نحوۀ مسير نخ -
 خانگي(

   دقيقه 36

   دقيقه 15 (انواع ماسوره و ماكو)فلزي، پالستيكي -

   دقيقه 15 ( ((ساده يا تزئيني)))جنس پارچۀ نوع دوختبا انواع پايۀ متناسب -

   دقيقه 36 نحوۀ رفع عيوب احتمالي در كار با ماشين دوخت -

   دقيقه 15 انواع قيچي برقي)خانگي، توليدي( -

انواع قيچي)سادۀ خانگي، برش كوچك، زيگزاگ، برش  -
 تيز، مخصوص چيدن تور( تي، كوچك نوكچين دس ضخيم، نخ

   دقيقه 15

دوز همراه با  انواع پايۀ ماشين دوخت همه كارۀ خانگي)راسته -
دوزي ساده و كشويي،  دوزي، جادكمه دوزي، دكمه ميلۀ پنبه

 دوزي، رفو، رول در دو نوع، كوك شل ...( دوزي، پاك پس

   دقيقه 36

يك طرفه داراي انواع پايۀ زيپ ماشين دوخت خانگي) -
 دوجهت، مخفي(

   دقيقه 15
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 هاي دوخت ماشين داري نگهاندازي و  راه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 موزشيآ

 مانكن -    دانش :

 آينۀ قدي -

 تلويزيون -

- DVD  

 ويدئو پروژكتور -

 ووشتي بلند و كوتاه پيچ -

كن در انواع  برس پُرز پاك -

 مختلف

 دان روغن -

قيچي)دسته خميده، خياطي،  -

دوزي،  چرم، زيگزاگ، ول

 رولتي(

 صفحۀ برش -

 درفش -

 بُر تيغ برش يا موكت -

 ، دوخت(بشكاف)درز  -

 هاي برش وزنه -

انواع پايۀ ماشين دوخت  -

دوز  كارۀ خانگي)راسته همه

دوزي،  همراه با ميلۀ پنبه

دوزي،  دوزي، جادكمه دكمه

دوزي،  ساده و كشويي، پس

 دوزي، رفو، رول در دو  پاك

 

دوزي،  انواع پايۀ تزئيني ماشين دوخت خانگي)چين -
خصوص دوزي، م دوزي، قيطان دوزي، حاشيه دوزي، چشمه تكه
 دوزي، چين پليسه ...( دوزي، شكوفه هاي چين، نوار اُريب لبه

   دقيقه 15

دوز جهت دوخت  انواع پايۀ ماشين دوخت صنعتي راسته -
 پايه، يك پايه ...( تو)ساده، نيش، نيم درزها و لب

   دقيقه 15

در جهت راست و چپ، فرورفتگي پايه با دوانواع پايۀ زيپ) -
 مخفي ...(

   هدقيق 15

مدل، چين پليسه،  3اي در  انواع پايۀ تزئيني)چين حرفه -
دوزي دوبل، فولدر از  هاي مختلف، مغزي دوزي در اندازه مغزي

1شمارۀ 
8

3تا  
8

تو،  براي لب 1تا  1، پايۀ اوّل از شمارۀ  

3دار از شمارۀ  شك دوزي، تفلون، ابردوزي، پايۀ خط ظريف
16
تا  

1
2
 دوزي ...( ، كش 

   دقيقه 36

   1 درزهادوزي  جهت پاك 56تا  26دوزي از شمارۀ  وان انواع پايه -

ها)ضخيم،  بر جهت دوخت انواع پارچه انواع تيغۀ كار پيش -
 ظريف(

1   

هاي ماشين دوخت)مسير عبور  سمتكردن انواع قميزنحوۀ ت -
ار هاي ك نخ، صفحه سوزن زير پايۀ ماشين دوخت، دندانه

 ، قاب ماكو ...(بر پيش

1   

   1 هاي ماشين دوخت كاري قسمت نحوۀ روغن -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 هاي دوخت ماشين اري هدنگاندازي و  راه

 زمان آموزش

 جمع عملي ينظر 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

 36 انواع ملزومات مصرفي ماشين دوخت)سوزن، المپ، روغن( -
 دقيقه

نوع، كوك شل، زيپ يك   

 طرفه داراي دو جهت، مخفي،

 دوزي، دوزي، تكه چين

دوزي،  اشيهدوزي، ح چشمه

دوزي، مخصوص  قيطان

دوزي،  هاي چين، نوار اُريب لبه

دوزي، چين پليسه،  شكوفه

 دار، مخصوص چرم ...( غلتك

انواع پايۀ ماشين دوخت  -

 يك پايه( پايه، صنعتي)نيش، نيم

زيپ)در دو جهت راست و  -

 چپ، مخفي ...(

اي در  پايۀ تزئيني)چين حرفه -

مدل، چين پليسه، مغزي  3

هاي مختلف،  در اندازهدوزي  

دوزي دوبل، فولدر از  مغزي

شمارۀ 
1
8
تا  

3
4
، پايۀ اوّل از  

 دوزي، ، ظريف1تا  1شمارۀ 

تفلون، ابردوزي، پاپۀ 

دار از شمارۀ  كش خط
3
16
تا  

1
2
 ) 

    رت :مها

برش، اتاو، ماشاين   ))چيدمان كارواه)استاندارد ارتفاع ميزهاي -

 ( ((دوخت و صندلي

 36/1 

 دقيقه

 

 36/1  دوز، اورلوك( اندازي ماشين دوخت صنعتي)راسته راه -

 دقيقه

 

  2  كاره و اورلوك( اندازي ماشين دوخت خانگي)ساده، همه راه -

ناسب با جانس پارچاه و   استفاده از سوزن دوخت ماشيني مت -

قلاو، ژوردوزي،   نوع دوخت)سرساوخته ياا اساترج، دوقلاو، ساه     

 (14تا  1ووش و سوزن مخصوص ماشين دوخت از شمارۀ  سه

 2  

جا انداختن سوزن دوخت ماشيني)از نظر جهت قرارورفتن در  -

 محفظۀ سوزن و باالرفتن سوزن درون محفظۀ سوزن(

  قيقهد 15 

اشاين دوخات)قرقرۀ نخاي، مرساريزه،     انتخاب نخ مناسب م -

 نايلوني و ابريشمي(

  قيقهد 36 

كشاي، قاراردادن    كردن ماشين دوخت)عبور از مساير ناخ   نخ -

هااي   سوزن در باالترين نقطۀ خود، عبور نخ در جهات عقرباه  

 ساعت از قسمت كشش نخ، عبور نخ از سوراخ سوزن(

 1  

ضخامت نخ تنظيم كشش نخ رو متناسب با)ضخامت پارچه،  -

 دوخت، نوع دوخت(

 36/1 

 قيقهد
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 هاي دوخت ماشين داري نگهاندازي و  راه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 وزشيآم

 5تا  5/1انواع سنجاق از  -    مهارت :

 متر سانتي

انواع سوزن ماشين دوخت  -

)سرسوخته يا استرچ، دوقلو، 

ووش،  قلو، ژوردوزي، سه سه

تا  1سوزن دوخت از شمارۀ 

14) 

ورد)مرواريدي  انواع سوزن ته -

 ، بلند ساده(T، به صورت 

دوز)شارپ،  انواع سوزن دست -

 دوزي، بتوين( منجوق

 انواع اليي -

انواع نخ دوخت)كوك، نخي  -

مرسريزه، نايلوني، ابريشمي، 

 ابريشم تابيده، عمّامه نخي(

در كش  وانواع كش)قيطاني  -

 هاي مختلف( عرض

 منابع : -

راهنماي كامل  -

دوزي صنعتي( زنانه  دوخت)تك

وانه، آن لدبري  و مردانه و بچّه

و انجمن ريورز دايجست، 

نتشارات ترجمۀ نيّره يونسي، ا

 قطره

 15  تنظيم كشش نخ ماسوره و بيرون كشيدن نخ دوخت -

 قيقهد

 

و ياا   دهجنس پارچه، نوع دوخات ساا   با انتخاب پايۀ مناسب -

 تزئيني(

 85 

 قيقهد

 

 36/1  استفاده از جدول رفع عيوب احتمالي در كار با ماشين دوخت -

 قيقهد

 

 85  دي(استفاده از انواع قيچي برقي)خانگي، تولي -

 قيقهد

 

ساادۀ خاانگي، بارش    انتخاب قيچي متناسب با جنس پارچه) -

چاين دساتي، كوچاك     كوچك، زيگازاگ، بارش ضاخيم، ناخ    

 تيز، مخصوص چيدن تور( نوك

 85 

 قيقهد

 

دوز همراه با  نصب پايۀ ماشين دوخت همه كارۀ خانگي)راسته -

دوزي سااده و كشاويي،    دوزي، جادكماه  دوزي، دكماه  ميلۀ پنبه

 دوزي، رفو، رول در دو نوع، كوك شل ...( دوزي، پاك پس

 36/1 

 قيقهد

 

نصب پايۀ زيپ ماشين دوخت خانگي)يكطرفه داراي دو  -
 جهت، مخفي(

 85 

 قيقهد

 

دوزي،  نصب پايۀ تزئيني ماشين دوخت خانگي)چين -
دوزي، مخصوص  دوزي، قيطان دوزي، حاشيه دوزي، چشمه تكه
 دوزي، چين پليسه ...( دوزي، شكوفه بهاي چين، نوار اُري لبه

 36/1 

 

 قيقهد

 

 ،نيشدوز )ساده،  نصب پايۀ ماشين دوخت صنعتي راسته -
 پايه، يك پايه ...( نيم

 1  

  36  نصب پايۀ زيپ)دوپايه در جهت راست و چپ، مخفي ...( -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 
 هاي دوخت ماشين ار يهدنگاندازي و  راه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

( 2دوزي زنانه)درجۀ  نازك -    مهارت :
مؤلف فاطمه صنعتي)جلد اوّل 
و دوّم(، انتشارات مدرسه، 

1341 
- Sewing Essentials 

دوزي، ترجمۀ زهرا  راسته
احمدزاده، انتشارات شركت 

 1316ويستا، 

 

دوزي  مدل، چين پليسه، مغزي 3اي در  نصب پايۀ تزئيني)چين حرفه -

1دوزي دوبل، فولدر از شمارۀ  هاي مختلف، مغزي در اندازه
8
3تا  

8
  ،

دوزي، تفلون، ابردوزي،  ، ظريفتو لببراي  1تا  1از شمارۀ پايۀ اوّل 

3دار از شمارۀ  كش پايۀ خط
16
1تا  

2
 دوزي ...( ، كش 

 36/1 

 قيقهد
 

 36/1  دوزي درزها دوزي جهت پاك وان نصب پايه -
 قيقهد

 

جهت  36تا  14مارۀ بر مناسب از ش كار پيش صفحۀانواع  -
 دوخت پارچۀ ظريف تا ضخيم

 36/1 
 قيقهد

 

هاي ماشين دوخت)مسير عبور نخ، صفحه  كردن قسمتتميز -
بر، قاب    كار پيشهاي  سوزن زير پايۀ ماشين دوخت، دندانه

 ماكو ...(

 36/1 
 قيقهد

 

 36/1  هاي  مختلف ماشين دوخت كاري قسمت روغن -
 قيقهد

 

 36/1  ول عيوب ماشين دوختاستفاده از جد -
 قيقهد

 

 15  تعويض المپ انواع ماشين دوخت -
 قيقهد

 

 15  تعويض سوزن انواع ماشين دوخت -
 قيقهد

 

 15  تعويض روغن انواع ماشين دوخت -
 قيقهد

 

 نگرش :

 هاي دوخت در زمان اوج مصرف برق عدم استفاده از ماشين -
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 استاندارد آموزش 

 تحليل آموزش ي  بروه -

 عنوان : 

 هاي دوخت ماشين اري نگهداندازي و  راه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

  ايمني و بهداشت : 

 بيرون كشيدن دوشاخه در اتمام كار -

 به سوزن در هنگام باال و پايين رفتن توجّه -

 قرارندادن شيء سنگين روي پدال -

 توجّه به عدم نشت روغن -

 كردن سطح ميز چرخ قبل از شروع به كار پاك -

 كنترل سيم دوشاخه -

 عدم استفاده از سوزن خم شده و يا سرصاف -

 كردن( يه، ماسوره، نخكردن كليد ماشين دوخت در هنگام تعويض)المپ، پا خاموش -

 دور نگهداشتن انگشتان از قطعات متحرك ماشين دوخت -

 استفاده از صندلي با ارتفاع مناسب -

 استفاده از نور مناسب هنگام كار با ماشين دوخت -

 استفاده از ميزكار با ارتفاع مناسب -

 صحيح نشستن در هنگام كار -

 توجهات زيست محيطي :

 لوط كردن زبالۀ تر و خشكعدم مخ -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت اوّليه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

11 84  18 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

 انواع پارچه كمد مخصوص -    دانش :

 ميز كار -

كاغذ انواع كاغذ برش ) -

 وراف( ،پوستي

 وراف -

 مداد -

 كن پاك -

 كش خط -

 مقواي سفيد در ابعاد -

 cm 166  ×cm 76 

ماشين دوخت صنعتي  -

 دوز، اورلوك( )راسته

ماشين دوخت خانگي  -

 كاره، اورلوك(  )همه

 ميز برش -

انواع اتو)ساده، بخار،  -

نگي، بخار دار، پرس خا مخزن

 ايستاده(

هاي مخصوص  بالشتك -

اي،  اتو)بي ي، دستي، استوانه

 ژانت(

 ولولت -

 پارچۀ مخصوص اتوكشي -

 

   قيقهد 36 مدل)از روي طرح اصلي( انتخابنحوۀ  -

نحوۀ خواندن راهنماي تهيۀ الگوي آماده)عالئم قراردادي تهيۀ الگو،  -

 شمارۀ آن(عالئم قراردادي خطوط نقشه، انواع نقشه با 

قيقهد 15    

قيقهد 36 ويري فرد طبق جدول استاندارد نحوۀ اندازه -    

قيقهد 36 نحوۀ تعيين اندازۀ سايز جدول استاندارد -    

هاي طاولي و عرضاي انادام شاخص باا       نحوۀ تطبيق اندازه -

 الگوي آماده)تطبيق سايز فرد با سايز الگو(

قيقهد 36    

   قيقهد 15 مصنوعي( يعي، مصنوعي و نيمهانواع الياف پارچه)طب -

   قيقهد 15 انواع الياف طبيعي)پنبه، نخي، پشم، ابريشم( -

مصنوعي)ويسااكوز، نااايلون،  انااواع الياااف مصاانوعي و نيمااه -

 استر( پلي

   قيقهد 15

   قيقهد 15 نحوۀ استفاده از جدول تناسبات نخ و پارچه و سوزن -

   قيقهد 15 ، ...( ،منسوجات)انواع عالئم قراردادي  -

   قيقهد 15 انواع عالئم قراردادي الگو)       ،        ،         ...( -

   قيقهد 15 آوري و بايگاني الگوها پس از اتمام كار نحوۀ جمع -

   قيقهد 15 نحوۀ استفاده از جدول شست و شو و اتوكشي انواع پارچه -

   قيقهد 15 ارچهنحوۀ اتوكشي انواع پ -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت اوّليه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و 

 منابع آموزشي

چوب مخصوص كوبيدن  -    دانش :

 پارچه

 پاش آب -

 ميز اتو -

كف اتوي نسوز  -

 پالستيكي و فلزي

ووشتي بلند و كوتاه پيچ -  

ميز كارآموز -   

صندلي كارآموز  -  

ميز مربي -  

صندلي مربي -  

مانكن -  

آينۀ قدي -  

تلويزيون -  

    DVD -  
ويدئو پروژكشن -  

كن در  برس پُرز پاك -

 انواع مختلف

 دان روغن -

مانكن در سايزهاي  -

 ووناوون 

 كن سوزن نخ -

انگشتانۀ فلزي -  

 ربا آهن -

 تيز هاي نوك بروردان -

 

هاي انتقال الگو روي پارچاه)كاربن، كاوك شال،     انواع شيوه -

 زدن ...( زدن، صابون چرت

   قيقهد 15

انواع كوك با دست)كوك ساده، بخيه، بخيۀ تزئيناي، كاوك    -

 جسته، كوك فرانسوي و بخيۀ پيكاني(

   قيقهد 15

اع دوخت جهت درزها)درز ساده، دودرزه يا درز فرانساوي،  انو -

 درز دوبله، شكسته، درز دوبلۀ خوابيده(

   قيقهد 15

   قيقهد 15 دوزي)با دست، با ماشين( انواع پاك -

   قيقهد 15 دوزي با دست)ساده، دندان موشي، با نوار اُريب ...( انواع پاك -

يچاي زيگازاگ، قيچاي    دوزي با قيچاي زيگزاگ)ق  انواع پاك -

 زيگزاگ همراه با دوخت ساده(

   قيقهد 15

دوزي با ماشين دوخت خانگي)با دوخت سااده، باا    انواع پاك -

 دوخت زيگزاگ، با پايۀ مخصوص(

   قيقهد 15

   قيقهد 86 دوزي توسط ماشين سردوز خانگي)اورلوك( انواع پاك -

قيقهد 26 دوزي توسط ماشين سردوز صنعتي نحوۀ پاك -    

دوزي با دسات)زانفيكس، پايچ رول دو    دوزي يا لبه انواع پس -

 روش، مخفي، زيگزاگ(

قيقهد 26    

دوزي با ماشين دوخت خانگي)ساده، زيگزاگ، ژتون  انواع لبه -

 مخصوص، پايۀ رول(

قيقهد 26    
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت اوّليه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

 دار يقه بروردان پدال -    دانش :

 قالب بروردان -

 جا سنجاقي -

انواع الياف طبيعي)پنبه،  -

 نخي، پشم، ابريشم(

الياف مصنوعي و نيمه  -

استر، نايلون،  پليمصنوعي)

 ويسكوز ...(

انواع نمونۀ پارچه)طبيعي،  -

 مصنوعي و نيمه مصنوعي(

 

دار باا زاوياۀ داخلاي،     انواع درزها)درز داخلاي صااف، ووشاه    -

 دار با زاويۀ خارجي، درز منحني مقعّر، درز منحني محدّب( ووشه

26 
قيقهد  

  

مخفي  انواع ساسون)مستقيم يك پيكانه، مستقيم دو پيكانه، -

 يك پيكانه، منحني دو پيكانه، ساسون پيلي، ساسون درزدار(

26 
قيقهد  

  

 36 ها( چرت و كليپ انواع)درزها، ساسوننحوه  -

 قيقهد

  

 15 انواع درز دوبله)دوبله باز، دوبله خوابيده( -
قيقهد  

  

 15 دوزي دار)ساده و برجسته( همراه با پايۀ مغزي انواع درز مغزي -
قيقهد  

  

انواع مغزي برجسته)به درز مستقيم، به درز منحناي، باه درز    -

 طرفه  دوزي يك  دار( همراه با پايۀ مغزي ووشه

15 
قيقهد  

  

هااي   انواع دوخت دودرزه)درز فرانسوي، درز دوتاايي، پارچاه   -

 ضخيم، درز خوابيده(

15 
قيقهد  

  

هاي  دوزي جهت دوخت درز فرانسوي براي پارچه پايۀ ظريف -

 يفظر

15 
قيقهد  

  

 15 نحوۀ استفاده از كاغذ و نوار براي دوخت درز -
قيقهد  

  

انواع چين)دستي، ماشيني، يك اندازه، با كش، با نوار، صدفي  -

 اي چند تكه( و دايره

15 
قيقهد  

  

اي جهات چاين ماشايني در     پايۀ چين حرفهنحوۀ استفاده از  -

 سه مدل

15 
قيقهد  
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  استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 
 دوخت اوّليه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

فلزي ويري  كش اندازه خط -    دانش :
 متري سانتي 16
 متر نواري قابل انعطاف -
 كش قابل تنظيم خط -
  پيستوله -
 هاي مختلف وونيا در فرم -
 كن مدرّج صاف پا -
 متر نواري جمع شونده -
 كاربن خياطي -
 وچ مومي -
 وچ خياطي -
 وذار درز عالمت -
 رولت -
 مداد خياطي -
 وچ مدادي -
 ماژيك -
قيچي)دسته خميده، خياطي،  -

دوزي،  چرم، زيگزاگ، ول
 رولتي(

  صفحۀ برش -

 15 نوار اُريب)برش، تا كردن، يك قطعه كردن، دوختن(ع انوا -
قيقهد  

  

1انواع پايۀ فولدر جهت دوخت نوار اُريب يا روبان)از شمارۀ  -
8
3تا  

8
) 36 

 قيقهد
  

ها)اتصال مورّب دولبه در ووشه، اتصال و دوخات   انواع ووشه -
ها، اتصال و دوخت ووشه در نواردوزي تزئيناي،   ووشهتو در  لب

اتصال و دوخت ووشه در سجاف اُريب، اتصال و دوخت ووشاۀ  
خارجي در سجاف اُرياب، اتصاال و دوخات ووشاۀ داخلاي در      
سجاف اُريب، اتصاال و دوخات ووشاۀ خاارجي در ناواردوزي      

ال ياا   معمولي، اتصال و دوخت ووشۀ خارجي در نواردوزي يك
ال يا دوال،  ال و دوخت ووشۀ داخلي در نواردوزي يكدوال، اتص

كااري روي آن باه    اتصال و دوخت ووشۀ داخلي ناوار و چارخ  
كااري   روش صنعتي، اتصال و دوخت ووشۀ خارجي نوار و چرخ

 روي آن به روش صنعتي(

2   

هااي رياز و درشات باا      نحوۀ دوخت انواع پيلي تزئيني)پيلي -
 صله(كاري بدون فاصله و با فا چرخ

36 
قيقهد  

  

 36 اي( انواع بندينك)ساده، برجسته و حلقه -
قيقهد  

  

 36 دار( بافت، بافت انواع اليي)بي -
قيقهد  

  

)ساساون، درز پيلاي،   در مراحال تهياۀ دوخت  نحوۀ اتوكاري  -
 چين ...(

د 36    
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت اوّليه

 شزمان آموز

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

 درفش -    مهارت :

 بُر تيغ برش يا موكت -

 بشكاف)درز ، دوخت( -

 هاي برش وزنه -

انواع پايۀ ماشين دوخت  -

دوز  كارۀ خانگي)راسته همه

دوزي،  ا ميلۀ پنبههمراه ب

دوزي،  دوزي، جادكمه دكمه

 دوزي پس ساده و كشويي،

دوزي، رفو، رول در دو  ،پاك

نوع، كوك شل، زيپ يك 

 طرفه داراي دو جهت،

دوزي،  دوزي، تكه چين ،يمخف

دوزي،  دوزي، حاشيه چشمه

دوزي، مخصوص  قيطان

دوزي،  هاي چين، نوار اُريب لبه

دوزي، چين پليسه،  شكوفه

 ر، مخصوص چرم ...(دا غلتك

انواع پايۀ ماشين دوخت  -

پايه، يك  صنعتي)نيش، نيم

 پايه(

زيپ)در دو جهت راست و  -

 چپ، مخفي ...(

 

 36/1  خواندن راهنماي تهيۀ الگوي آماده -

 قيقهد

 

  1  از روي ژورنال لباس انتخاب مدل -

قيقهد  اندازه شخص ويري اندازه - 36/1   

 36/1  هاي فرد نظر مطابق با اندازه انتخاب سايز مورد -

 قيقهد

 

  1  استفاده از جدول استاندارد -

 36/1  برداري كردن الگوي آماده جهت كپي آماده -

 قيقهد

 

 36/1  هاي شخصي تبديل الگوي آماده به اندازه -

 قيقهد

 

اساااتفاده از اناااواع اليااااف پارچاااه)طبيعي، مصااانوعي و    -

 مصنوعي( نيمه

  قيقهد 85 

  قيقهد 85  استفاده از انواع الياف طبيعي)پنبه، نخي، پشم، ابريشم( -

مصنوعي)ويساكوز،   استفاده از انواع اليااف مصانوعي و نيماه    -

 استر( نايلون، پلي

  قيقهد 85 

  قيقهد 85  استفاده از جدول تناسبات نخ و پارچه و سوزن -

، )ي منساوجات ردا نگاه المللي  استفاده از انواع عالئم بين -

)... ، 

قيقهد 85    

قيقهد 85  تعيين عالئم قراردادي الگو در مكان مناسب -   

قيقهد 85  آوري و بايگاني الگوها پس از اتمام كار جمع -   
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت اوّليه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 رت ، نگرش ،  ایمنيدانش ، مها

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

اي در  پايۀ تزئيني)چين حرفه -    مهارت :

مدل، چين پليسه،  3

هاي  دوزي در اندازه مغزي

دوزي دوبل،  مختلف، مغزي

فولدر از شمارۀ 
1
8
تا  

3
4
  ،

 ، 1تا  1پايۀ اوّل از شمارۀ 

دوزي، تفلون، ابردوزي،  ظريف

دار از شمارۀ  كش پاپۀ خط
3
16
 

تا 
1
2
 ) 

 5تا  5/1انواع سنجاق از  -

 متر سانتي

انواع سوزن ماشين دوخت  -

)سرسوخته يا استرچ، دوقلو، 

ووش،  سهقلو، ژوردوزي،  سه

تا  1سوزن دوخت از شمارۀ 

14 ) 

ورد  انواع سوزن ته -

، بلند T)مرواريدي، به صورت 

 ساده(

 دوز)شارپ، انواع سوزن دست -

 بيتويندوزي،  منجوق

 85  استفاده از جدول شست و شو  -
قيقهد  

 

  1  اتوكشي انواع پارچه -

ن، هااي انتقاال الگاو روي پارچاه)كارب     انتخاب يكي از شيوه -

 زدن ...( زدن، صابون كوك شل، چرت

 85 
قيقهد  

 

استفاده از انواع كوك باا دسات)كوك سااده، بخياه، بخياۀ       -

 تزئيني، كوك جسته، كوك فرانسوي و بخيۀ پيكاني(

 85 
قيقهد  

 

استفاده از انواع دوخت جهت درزها)درز ساده، دودرزه ياا درز   -

 يده(فرانسوي، درز دوبله، شكسته، درز دوبلۀ خواب

 1  

 85  دوزي)با دست، با ماشين( استفاده از انواع پاك -
قيقهد  

 

دوزي با دست)ساده، دنادان موشاي، باا     استفاده از انواع پاك -

 نوار اُريب ...(

 85 
قيقهد  

 

دوزي باا قيچاي زيگزاگ)قيچاي زيگازاگ،      استفاده از پااك  -

 قيچي زيگزاگ همراه با دوخت ساده(

 85 
قيقهد  

 

دوزي با ماشين دوخت خانگي)با دوخت ساده،  اده از پاكاستف -

 با دوخت زيگزاگ، با پايۀ مخصوص(

 85 
قيقهد  

 

  1  دوزي توسط ماشين سردوز خانگي)اورلوك( دوخت پاك -

  1  دوزي توسط ماشين سردوز صنعتي دوخت پاك -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت اوّليه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

 انواع اليي -    مهارت :

انواع نخ دوخت)كوك، نخي  -

مرسريزه، نايلوني، ابريشمي، 

 ابريشم تابيده، عمّامه نخي(

در كش  انواع كش)قيطاني و -

 هاي مختلف( عرض

 منابع : -

راهنماي كامل  -

دوزي صنعتي( زنانه  دوخت)تك

وانه، آن لدبري  و مردانه و بچّه

و انجمن ريورز دايجست، 

ترجمۀ نيّره يونسي، انتشارات 

 قطره

( 2دوزي زنانه)درجۀ  نازك -

مؤلف فاطمه صنعتي)جلد اوّل 

و دوّم(، انتشارات مدرسه، 

1341 

- Sewing Essentials 

دوزي، ترجمۀ زهرا  راسته

احمدزاده، انتشارات شركت 

 1316ويستا، 

راهنماي عملي دوخت،  -

ترجمه : پري شهير مفرّح، 

 1343انتشارات قطره، 

دوزي با دست)زانفيكس، پيچ رول دو  دوزي يا لبه دوخت پس -

 روش، مخفي، زيگزاگ(

 1  

گ، دوزي با ماشاين دوخات خانگي)سااده، زيگازا     دوخت لبه -

 ژتون مخصوص، پايۀ رول(

 1  

دار باا زاوياۀ داخلاي،     دوخت درزها)درز داخلي صاف، ووشاه  -

دار بااا زاويااۀ خااارجي، درز منحنااي مقعّاار، درز منحنااي  ووشااه

 محدّب(

 1  

  2  ها( ايجاد چرت و كليپ در)درزها، ساسون -

دوخت ساسون)مساتقيم ياك پيكاناه، مساتقيم دو پيكاناه،       -

نه، منحني دو پيكانه، ساسون پيلاي، ساساون   يك پيكا منحني

 درزدار(

 1  

  1  دوخت درز دوبله)دوبله باز، دوبله خوابيده( -

دار)ساااده و برجسااته( همااراه بااا پايااۀ   دوخاات درز مغاازي -

 دوزي مغزي

 85 
قيقهد  

 

دوخت مغزي برجسته)به درز مستقيم، به درز منحني، به درز  -

 طرفه  دوزي يك  يدار( همراه با پايۀ مغز ووشه

 85 
قيقهد  

 

هاي ضخيم،  دوخت دودرزه)درز فرانسوي، درز دوتايي، پارچه -

 درز خوابيده(

 85 
قيقهد  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت اوّليه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط طيتوجهات زیست محي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

     مهارت :

دوزي جهت دوخت درز فرانسوي براي  استفاده از پايۀ ظريف -

 هاي ظريف پارچه

 85 
قيقهد  

 

 85  استفاده از كاغذ و نوار براي دوخت درز -
قيقهد  

 

دوخت چين)دستي، ماشيني، يك اندازه، باا كاش، باا ناوار،      -

 اي چند تكه( ي و دايرهصدف

 85 
قيقهد  

 

 85  استفاده از پايۀ چين جهت چين ماشيني -
قيقهد  

 

 85  كردن، دوختن( دوخت نوار اُريب)برش، تا كردن، يك قطعه -
قيقهد  

 

و روباان از   استفاده از پايۀ فولدر جهات دوخات ناوار اُرياب     -

1شمارۀ 
8
3تا  

4
) 

 1    

ها)اتصال مورّب دولبه در ووشه، اتصال و دوخت  دوخت انواع ووشه -

ها، اتصال و دوخت ووشه در نواردوزي تزئيني، اتصاال   تو در ووشه لب

و دوخت ووشه در سجاف اُريب، اتصاال و دوخات ووشاۀ خاارجي در     

ل و سجاف اُريب، اتصال و دوخت ووشۀ داخلي در سجاف اُريب، اتصا

دوخت ووشۀ خارجي در نواردوزي معماولي، اتصاال و دوخات ووشاۀ     

ال يا دوال، اتصال و دوخت ووشاۀ داخلاي در    خارجي در نواردوزي يك

ال يااا دوال، اتصااال و دوخاات ووشااۀ داخلااي نااوار و  نااواردوزي يااك

كاري روي آن به روش صنعتي، اتصال و دوخت ووشاۀ خاارجي    چرخ

 صنعتي( كاري روي آن به روش نوار و چرخ

 5  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت اوّليه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

كااري   هاي ريز و درشات باا چارخ    دوخت پيلي تزئيني)پيلي -

 بدون فاصله و با فاصله(

 36/1 

 قيقهد

  

36/1  اي( دوخت بندينك)ساده، برجسته و حلقه -  
قيقهد  

 

36/1  دار( بافت، بافت استفاده از انواع اليي)بي -  
قيقهد  

 

36/1  )ساسون، درز پيلي، چين ...(اتوكاري در مراحل تهيۀ دوخت -  
قيقهد  

 

 نگرش :

 هاي دوخت در زمان اوج مصرف برق عدم استفاده از ماشين -

 عدم استفاده از اتو در زمان اوج مصرف برق -

 ايمني و بهداشت : 

 بيرون كشيدن دوشاخه در اتمام كار -

 توجّه به سوزن در هنگام باال و پايين رفتن -

 قرارندادن شيء سنگين روي پدال -

 توجّه به عدم نشت روغن -

 چرخ قبل از شروع به كاركردن سطح ميز  پاك -

 كنترل سيم دوشاخه -

 عدم استفاده از سوزن خم شده و يا سرصاف -

 كردن( كردن كليد ماشين دوخت در هنگام تعويض)المپ، پايه، ماسوره، نخ خاموش -

 دور نگهداشتن انگشتان از قطعات متحرك ماشين دوخت -

 استفاده از صندلي با ارتفاع مناسب -
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 ستاندارد آموزش ا
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت اوّليه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

  استفاده از نور مناسب هنگام كار با ماشين دوخت -

 استفاده از ميزكار با ارتفاع مناسب -

 صحيح نشستن در هنگام كار -

 كنترل دوشاخه و سيم اتو در تمام مراحل كار -

 توجهات زيست محيطي :

 عدم مخلوط كردن زبالۀ تر و خشك -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت دامن و شلوار

 ن آموزشزما

 جمع عملي نظري 

13 31 81 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

صنعتي  )ماشين دوخت -    دانش :
 دوز، اورلوك( )راسته

 خانگي ماشين دوخت -

 ((كاره، اورلوك همه))
 انواع پايه  -
 ميز برش -
ساده، بخار، ))اع اتوانو -

 ((دار، پرس خانگي مخزن
هاي مخصوص اتو  بالشتك -
اي،  بي ي، دستي، استوانه))

  ((ژانت
 ولولت -
 پارچۀ مخصوص اتوكشي -
چوب مخصوص كوبيدن  - 

 پارچه
 پاش آب -
 ميز كارآموز -
 صندلي كارآموز -
 ميز مربي -
 صندلي مربي -
 مانكن -
 هاي قدي آينه -
 تلويزيون -
- DVD  
  ويدئو پروژكشن -
 ميز اتو -
 

دوقلاو، دوطرفاۀ نااوداني،     ياا  طرفه، دوطرفاه  انواع پيلي)يك -

چاك پيلي، وصل به آستر، زير پيلي جداي دامان، چناد پيلاي    

 داخل هم(

2   

 36 انواع ووده در درزها -

 قيقهد

  

طرفه، دوطرفاه، مخفاي( و زياپ در     انواع زيپ در دامن)يك -

 دار دامن پيلي

1   

   2 آستر در دامن نحوۀ نصب -

دار در  انواع كمر)ساده در دو روش، نخي در دو روش سجاف -

 دو روش، كش در دو روش(

3   

 36 دار نحوۀ نصب باالتنه به دامن چين -

 قيقهد

  

   1 زيپ در شلوار نحوۀ نصب -

   1 دامن و شلوارتهيه اليي در  نحوۀ نصب -

   2 امن و شلواردر د كارياتو نحوۀ -

    مهارت :

طرفه، دوطرفاه ياا دوقلاو،     دوخت پيلي در دامن و شلوار)يك -

دوطرفۀ ناوداني، چاك پيلي، وصل به آستر، زيار پيلاي جاداي    

 دامن، چند پيلي داخل هم(

 1  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت دامن و شلوار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

نسوز)پالستيكي و  كف اتوي  -  36/1  دوخت ووده در درز -
 فلزي(

 ووشتي بلند و كوتاه پيچ -
كن در انواع  برس پُرز پاك -

 مختلف
 دان روغن -
ايزهاي ووناوون مانكن در س -
 كن سوزن نخ -
 انگشتانۀ فلزي -
 ربا آهن -
 تيز هاي نوك بروردان -
 دار يقه بروردان پدال -

 قالب بروردان -
 جا سنجاقي -
 16ويري  كش اندازه خط -

 متري سانتي
 متر نواري قابل انعطاف -
 كش قابل تنظيم خط -
  پيستوله -
 هاي مختلف وونيا در فرم -
 پاصاف كن مدرّج -
 متر نواري جمع شونده -
قيچي)دسته خميده، خياطي،  -

 رولتي( چرم، زيگزاگ
 صفحۀ برش -

طرفه، دوطرفه، مخفي( و زياپ در   دوخت زيپ در دامن)يك -

 دار دامن پيلي

 3  

  1  دوخت آستر در دامن -

  1  دار، كش( دوخت كمر در دو روش)ساده، منحني، سجاف -

  36/1  دار چيننصب كمر باالتنه به دامن  -

  3  دوخت زيپ در شلوار -

  3  دامن و شلوار تهيه استفاده از انواع اليي در -

  1  دامن و شلوار در مراحل تهيۀاستفاده از اتو  -

 نگرش : 

 هاي دوخت در زمان اوج مصرف برق عدم استفاده از ماشين -

 ايمني و بهداشت : 

 ام كاربيرون كشيدن دوشاخه در اتم -

 توجّه به سوزن در هنگام باال و پايين رفتن -

 قرارندادن شيء سنگين روي پدال -

 توجّه به عدم نشت روغن -

 كردن سطح ميز چرخ قبل از شروع به كار پاك -

 كنترل سيم دوشاخه -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت دامن و شلوار

 زشزمان آمو

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

 درفش - عدم استفاده از سوزن خم شده و يا سرصاف -
 بُر تيغ برش يا موكت -
 بشكاف)درز ، دوخت( -
 هاي برش وزنه -
 كاربن خياطي -
 وچ مومي -
 وچ خياطي -
 وذار درز عالمت -
 رولت -
 مداد خياطي -
 وچ مدادي -
 ماژيك -
 5تا  5/1انواع سنجاق از  -

 متر سانتي
انواع سوزن ماشين  -

دوخت)سرسوخته يا استرچ، 
قلو، ژوردوزي،  دوقلو، سه

ووش، سوزن دوخت از  سه
 (14تا  1شمارۀ 

ورد  انواع سوزن ته -
، بلند T)مرواريدي، به صورت 

 ساده(
دوز)شارپ،  انواع سوزن دست -

 (بيتويندوزي،  منجوق
 انواع اليي -
انواع نخ دوخت)كوك، نخي  -

مرسريزه، نايلوني، ابريشمي، 
 ابريشم تابيده، عمّامه نخي(

 كردن( كردن كليد ماشين دوخت در هنگام تعويض)المپ، پايه، ماسوره، نخ خاموش -

 شين دوختاشتن انگشتان از قطعات متحرك ما هددور نگ -

 استفاده از صندلي با ارتفاع مناسب -

 استفاده از نور مناسب هنگام كار با ماشين دوخت -

 استفاده از ميزكار با ارتفاع مناسب -

 صحيح نشستن در هنگام كار -

 كنترل دوشاخه و سيم اتو در تمام مراحل كار -

 توجهات زيست محيطي :

 و خشكعدم مخلوط كردن زبالۀ تر  -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت دامن و شلوار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

انواع كش)قيطاني و در  - 

 هاي مختلف( عرض

 ع :مناب -
راهنماي كامل  -

دوزي صنعتي( زنانه  دوخت)تك
وانه، آن لدبري  و مردانه و بچّه

و انجمن ريورز دايجست، 
ترجمۀ نيّره يونسي، انتشارات 

 قطره
( 2دوزي زنانه)درجۀ  نازك -

مؤلف فاطمه صنعتي)جلد اوّل و 
 1341دوّم(، انتشارات مدرسه، 

- Sewing Essentials 

دوزي، ترجمۀ زهرا  راسته

احمدزاده، انتشارات شركت 

 1316ويستا، 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت يقه و سجاف

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

11 34 81 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

ماشين دوخت صنعتي  -    دانش :

 دوز، اورلوك( )راسته

ماشين دوخت خانگي  -

 كاره، اورلوك(  )همه

 انواع پايه -

 ميز برش -

انواع اتو)ساده، بخار،  -

 (دار، پرس خانگي مخزن

هاي مخصوص  بالشتك -

اي،  اتو)بي ي، دستي، استوانه

 ژانت(

 ولولت -

 پارچۀ مخصوص اتوكشي -

ن چوب مخصوص كوبيد -

 پارچه

 پاش آب -

 ميز كارآموز -
 صندلي كارآموز -
 ميز مربي -
 صندلي مربي -
 مانكن -
 هاي قدي آينه -
 تلويزيون -
- DVD  
 ويدئو پروژكشن -

انواع سجاف با نوار اُرياب در)حلقاۀ آساتين و     نحوۀ دوخت -

 حلقۀ وردن(

قيقهد 36    

ن انواع سجاف با مغزي برجسته در)حلقۀ آستينحوۀ دوخت  -

 و حلقۀ وردن(

قيقهد 36    

قيقهد 36 سجاف سرخود در يقه -    

قيقهد 36 هاي جلو باز سجاف لباس -    

قيقهد 36 هاي جلو بسته لباس  سجاف -    

قيقهد 36 هاي خطي سجاف در يقه -    

قيقهد 36 سجاف در حلقۀ آستين -    

قيقهد 36 انواع سجاف يكسره حلقۀ وردن و آستين -    

قيقهد 36 يقۀ مسطّح به همراه سجاف -    

قيقهد 36 يقۀ انگليسي دوتكه به همراه سجاف -    

قيقهد 36 يهيقۀ شوميز -    

قيقهد 36 يقۀ برورد سرخود -    

قيقهد 36 يقۀ كراواتي -    

قيقهد 36 يقۀ ايستادۀ جدا و سرخود -    

قهقيد 36 اليي در مراحل تهيۀ يقه و سجاف نحوه نصب-    

قيقهد 36 در مراحل تهيۀ يقه و سجاف كاري اتونحوه  -    
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت يقه و سجاف

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 موزشيآ

قيقهد 36 انواع جادكمه با دست)افقي و عمودي( -  ميز اتو -   

كف اتوي نسوز پالستيكي  -

 و فلزي

 ووشتي بلند و كوتاه پيچ -

كن در انواع  برس پُرز پاك -

 مختلف

 دان روغن -

مانكن در سايزهاي  -

 ووناوون 

 كن سوزن نخ -

 انگشتانۀ فلزي -

 ربا آهن -

 تيز هاي نوك بروردان -

 دار قه بروردان پدالي -

 قالب بروردان -

 جا سنجاقي -
فلزي ويري  كش اندازه خط -

 متري سانتي 16

 متر نواري قابل انعطاف -

 كش قابل تنظيم خط -

 پيستوله -

 هاي مختلف وونيا در فرم -

 پاصاف كن مدرّج -

قيقهد 36 انواع جادكمه با ماشين دوخت)افقي و عمودي( -    

قيقهد 36 دار( راخه، چهار سوراخه، پايهانواع دكمه)دو سو -    

قيقهد 36 اي و قيطان( انواع بندينك)پارچه -    

قيقهد 36 انواع دكمۀ فشاري)فلزي و پالستيكي( -    

قيقهد 36 انواع قزن قفلي)ريز، درشت( -    

    مهارت :

36/1  دوخت نوار اُريب در)حلقۀ آستين و حلقۀ وردن( -   

36/1  برجسته در)حلقۀ آستين و حلقۀ وردن( دوخت مغزي -   

دوخت انواع سجاف سرخود در يقه)بدون درز در لبااس، باا    -

 درز در لباس، سجاف دوتكه در يقه انگليسي(

 36/1   

هاااي جلااو باااز)مخفي بااا بليطااي،  دوخاات سااجاف لباااس -

دار، دكماه باا    اي، مخفي در دو روش، دوبل، لبه طرح جادكمه

 جدا(بندينك، نوار 

 36/1   

هاي جلو بسته)ساده، يكسره، نوار جدا  دوخت سجاف لباس -

تا نيمه، دكمه با بندينك، نا نيمه همراه با زياپ، ياك طارف    

 نوار و يك طرف ساده تا نيمه(

 36/1   

36/1  هاي خطي)ورد، هفت، خشتي ...( دوخت سجاف در يقه -   
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت يقه و سجاف

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

 متر نواري جمع شونده -    مهارت :

قيچي)دسته خميده،  -

 خياطي، چرم، زيگزاگ رولتي(

 صفحۀ برش -

 درفش -

 بُر تيغ برش يا موكت -

 بشكاف)درز ، دوخت( -

 هاي برش وزنه -

 كاربن خياطي -

 وچ مومي -

 وچ خياطي -

 وذار درز عالمت -

 رولت -

 مداد خياطي -

 وچ مدادي -

 ماژيك -

 5تا  5/1انواع سنجاق از  -

 متر سانتي

دوخت دكمۀ فشاري فلزي  -

 و پالستيكي

 دوخت قزن قفلي -

دوخت دكمۀ فشاري فلزي  -

 و پالستيكي

36/1  دوخت سجاف حلقۀ آستين)دو روش( -   

36/1  دوخت سجاف يكسرۀ حلقۀ وردن و آستين)دو روش( -   

36/1  ب، ملواني( دوخت يقه مسطّح)ب -   

36/1  دوخت يقه انگليسي دوتكه به همراه سجاف -   

36/1  دوخت يقه شوميزيه -   

36/1  نگليسي ...(دوخت يقه برورد سرخود)شال، آرشال، ا -   

36/1  دوخت يقه كراواتي -   

36/1  دوخت يقۀ ايستادۀ سرخود و جدا -   

دار،  )بافتاستفاده از انواع اليي در مراحل تهيۀ يقه و سجاف -

 بافت( بي

 
36/1  

 

36/1  در مراحل تهيۀ يقه و سجاف استفاده از اتو -   

36/1  دوخت جادكمه با دست)افقي و عمودي( -   

دوخت جادكمه با ماشين دوخت)افقي و عمودي( همراه باا   -

 پايۀ دوخت جادكمه

 
36/1  

 

36/1  دار( دوخت دكمه)دو سوراخه، چهار سوراخه، پايه -   

36/1  اي دوخت بندينك پارچه -   

36/1  دوخت بندينك با قيطان -   

36/1  تعيين محل بندينك -   
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت يقه و سجاف

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

36/1  دوخت دكمۀ فشاري فلزي و پالستيكي -  : منابع -  

راهنماي كامل  -

تي( دوزي صنع دوخت)تك

وانه، آن  زنانه و مردانه و بچّه

لدبري و انجمن ريورز 

دايجست، ترجمۀ نيّره 

 يونسي، انتشارات قطره

( 2دوزي زنانه)درجۀ  نازك -

مؤلف فاطمه صنعتي)جلد اوّل 

و دوّم(، انتشارات مدرسه، 

1341 

- Sewing Essentials 

دوزي، ترجمۀ زهرا  راسته

احمدزاده، انتشارات شركت 

 1316ويستا، 

 

36/1  دوخت قزن قفلي -   

36/1  دوخت دكمۀ فشاري نواري -   

 نگرش : 

 هاي دوخت در زمان اوج مصرف برق عدم استفاده از ماشين -

 عدم استفاده از اتو در زمان اوج مصرف برق -

 ايمني و بهداشت : 

 توجّه به سوزن در هنگام باال و پايين رفتن -

 روي پدال قرارندادن شيء سنگين -

 توجّه به عدم نشت روغن -

 كردن سطح ميز چرخ قبل از شروع به كار پاك -

 كنترل سيم دوشاخه -

 عدم استفاده از سوزن خم شده و يا سرصاف -

 كردن( كردن كليد ماشين دوخت در هنگام تعويض)المپ، پايه، ماسوره، نخ خاموش -

 ك ماشين دوختدور نگهداشتن انگشتان از قطعات متحر -

 استفاده از صندلي با ارتفاع مناسب -

 استفاده از نور مناسب هنگام كار با ماشين دوخت -

 استفاده از ميزكار با ارتفاع مناسب -



 31 

 

 

 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت يقه و سجاف

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ، نگرش ،  ایمنيدانش ، مهارت 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

  صحيح نشستن در هنگام كار -

 كنترل دوشاخه و سيم اتو در تمام مراحل كار -

 توجهات زيست محيطي :

 عدم مخلوط كردن زبالۀ تر و خشك -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت آستين و مچ

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

16 36  86 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

ماشين دوخت صنعتي  -    دانش :
 دوز، اورلوك( )راسته

ماشين دوخت خانگي  -
 كاره، اورلوك(  همه)
 انواع پايه -
 ميز برش -
انواع اتو)ساده، بخار،  -

دار، پرس خانگي، بخار  مخزن
 ايستاده(

هاي مخصوص  بالشتك -
اي،  اتو)بي ي، دستي، استوانه

 ژانت(
 ولولت -
 پارچۀ مخصوص اتوكشي -
چوب مخصوص كوبيدن  -

 پارچه
 پاش آب -
 ميز كارآموز -
 صندلي كارآموز -
 يميز مرب -
 صندلي مربي -
 مانكن -
 هاي قدي آينه -
 تلويزيون -
- DVD  
 ويدئو پروژكشن -
 ميز اتو -

 بغلاك انواع آستين)ساده، روالن، كيمونو، كيمونو با بارش و   -

 سرخود، كيمونو با مرغك يك تكه و دوتكه ...(

2   

تو سرخود، سجاف لبۀ آستين،  تو)لب تكميل آستين با انواع لب -

با نوار اُريب، ليفه با واالن و بدون واالن به لباۀ  سجاف آستين 

 همراه با كش، نوار كشباف، بروردان دوبل(

2   

انواع سجاف جهت چاك آستين)سجاف سااده، ممتاد، روش    -

دوزي، سرخود به فرم پيلي، چااك آساتين تناچ، چااك      مردانه

 آستين تنچ با بندينك، چاك آستين دوتكه(

2   

دار بادون جادكماه،    هن شوميزيه، مچ چينانواع مچ)مدل پيرا -

 دوبل پيراهن شوميز ...(

2   

 36 انواع اپل در آستين -
قيقهد  

  

 36 در تهيۀ آستين و مچ  اليينصب نحوۀ  -
قيقهد  

  

   1 نحوۀ اتوكاري در تهيۀ آستين و مچ -

    مهارت :

 دوخت انواع آستين)ساده، روالن، كيمونو، كيمونو با بارش و  -

 بغلك سرخود، كيمونو با مرغك يك تكه و دوتكه ...(

 1  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت آستين و مچ

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

تو سرخود، سجاف لبۀ  تو)لب آستين با انواع لبدوخت تكميل  -

آستين، سجاف آستين با نوار اُريب، ليفه با واالن و بدون واالن 

 به لبۀ همراه با كش، نوار كشباف، بروردان دوبل(

كف اتوي نسوز پالستيكي و  -  1 
 فلزي

 ووشتي بلند و كوتاه پيچ -
كن در انواع  برس پُرز پاك - 

 مختلف
 دان روغن -
 مانكن در سايزهاي ووناوون -
 كن سوزن نخ -
 انگشتانۀ فلزي -
 ربا آهن -
 تيز هاي نوك بروردان -
 دار يقه بروردان پدال -
 قالب بروردان -
 جا سنجاقي -
 فلزي ويري كش اندازه خط -
 متري سانتي 16
 متر نواري قابل انعطاف -
 كش قابل تنظيم خط -
  پيستوله -
 همنحني چندكار -
 هاي مختلف وونيا در فرم -
 پاصاف كن مدرّج -
 متر نواري جمع شونده -
قيچي)دسته خميده، خياطي،  -

 رولتي( چرم، زيگزاگ
 صفحۀ برش -
 درفش -

دوخت انواع سجاف جهت چاك آستين)سجاف ساده، ممتاد،   -

دوزي، سرخود به فرم پيلي، چااك آساتين تناچ،     روش مردانه

 اك آستين دوتكه(چاك آستين تنچ با بندينك، چ

 1  

تكميل دوخت آستين با انواع مچ)مدل پيراهن شوميزيه، ماچ   -

 دار بدون جادكمه، دوبل پيراهن شوميز ...( چين

 1  

  2  دوخت و اتصال اپل در انواع آستين -

  2  استفاده از اليي در تهيۀ آستين و مچ -

  2  استفاده از اتو در تهيۀ آستين و مچ -

  :نگرش 

 هاي دوخت در زمان اوج مصرف برق عدم استفاده از ماشين -

 عدم استفاده از اتو در زمان اوج مصرف برق -

 ايمني و بهداشت : 

 توجّه به سوزن در هنگام باال و پايين رفتن -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت آستين و مچ

 زمان آموزش

 جمع مليع نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

 بُر تيغ برش يا موكت - قرارندادن شيء سنگين روي پدال -
 بشكاف)درز ، دوخت( -
 هاي برش وزنه -
كاربن خياطي، وچ مومي،  -

 وذار درز وچ خياطي، عالمت
مداد خياطي، وچ  رولت،

 مدادي، ماژيك
 5تا  5/1انواع سنجاق از  -

 متر سانتي
انواع سوزن ماشين  -

دوخت)سرسوخته يا استرچ، 
 قلو، ژوردوزي، دوقلو، سه

ووش، سوزن دوخت از  سه
 (14تا  1شمارۀ 

 منابع : -
راهنماي كامل  -

دوزي صنعتي( زنانه  دوخت)تك
وانه، آن لدبري  و مردانه و بچّه

، دايجستريورز  و انجمن
 قطرهتجربۀ نيّره يونسي، انتشارات 

( 2دوزي زنانه)درجۀ  نازك -
مؤلف فاطمه صنعتي)جلد اوّل 
و دوّم(، انتشارات مدرسه، 

1341 
- Sewing Essentials 

دوزي، ترجمۀ زهرا  راسته
 احمدزاده، انتشارات شركت

 1316ويستا، 

 توجّه به عدم نشت روغن -

 رخ قبل از شروع به كاركردن سطح ميز چ پاك -

 كنترل سيم دوشاخه -

 عدم استفاده از سوزن خم شده و يا سرصاف -

 كردن( كردن كليد ماشين دوخت در هنگام تعويض)المپ، پايه، ماسوره، نخ خاموش -

 دور نگهداشتن انگشتان از قطعات متحرك ماشين دوخت -

 استفاده از صندلي با ارتفاع مناسب -

 اده از نور مناسب هنگام كار با ماشين دوختاستف -

 استفاده از ميزكار با ارتفاع مناسب -

 صحيح نشستن در هنگام كار -

 كنترل دوشاخه و سيم اتو در تمام مراحل كار -

 توجهات زيست محيطي :

 عدم مخلوط كردن زبالۀ تر و خشك -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 ان : عنو

 دوخت جيب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

7 28 31 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

ماشين دوخت صنعتي  -    دانش :
 دوز، اورلوك( )راسته

ماشين دوخت خانگي  -
 كاره، اورلوك(  )همه
 انواع پايه -
 ميز برش -
انواع اتو)ساده، بخار،  -

دار، پرس خانگي، بخار  مخزن
 ايستاده(

هاي مخصوص  بالشتك -
اي،  اتو)بي ي، دستي، استوانه

 ژانت(
 ولولت -
 پارچۀ مخصوص اتوكشي -
چوب مخصوص كوبيدن  -

 پارچه
 پاش آب -
 ميز كارآموز -
 صندلي كارآموز -
 ميز مربي -
 صندلي مربي -
 مانكن -
 قدي هاي آينه -
 تلويزيون -
- DVD  
 ويدئو پروژكشن -
 ميز اتو -
 

   1 جيب)داخلي، خارجي و فيلتابي(انواع  -

   1 جيب داخل درز پهلوي لباس همراه با زيپ -

   1 جيب داخلي جلوي شلوار و دامن -

   1 دار( انواع جيب پاكتي از روي لباس)لبه ورد و ووشه -

هااي وارد،    ، ووشاه ((ر، بدون آستربا آست))انواع جيب خارجي) -

 سجاف پهن(

1   

دقيقه36 جيب روي لباس با بروردان پاكتي -    

دقيقه36 جيب يك فيلتابي در ميانۀ لباس -    

دقيقه36 نحوۀ نصب اليي براي تهيۀ جيب -    

دقيقه36 در مراحل تهيۀ جيبنحوۀ اتوكاري  -    

    مهارت :

  2  و فيلتابي( دوخت جيب)داخلي، خارجي -

  2  دوخت جيب داخل درز پهلوي لباس همراه با زيپ -

  2  دوخت جيب داخلي جلوي شلوار و دامن -

  2  دار( دوخت جيب مدل پاكتي از روي لباس)لبه ورد و سجاف -

هاي وارد،   ، ووشه((با آستر، بدون آستر))دوخت جيب خارجي) -

 سجاف پهن(

 4  

  2  اس با بروردان پاكتيدوخت جيب روي لب -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت جيب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

كف اتوي نسوز پالستيكي  -  2  دوخت جيب يك فيلتابي در ميانۀ لباس -
 و فلزي

 ووشتي بلند و كوتاه پيچ -
كن در انواع  برس پُرز پاك -

 مختلف
 دان روغن -
 مانكن در سايزهاي ووناوون -
 كن سوزن نخ -
 انگشتانۀ فلزي -
 ربا آهن -
 تيز هاي نوك بروردان -
 دار يقه بروردان پدال -
 قالب بروردان -
 جا سنجاقي -
 فلزي ويري هكش انداز خط -
 متري سانتي 16
 متر نواري قابل انعطاف -
 كش قابل تنظيم خط -
 منحني  -
 منحني چندكاره -
 هاي مختلف وونيا در فرم -
 پاصاف كن مدرّج -
 متر نواري جمع شونده -
قيچي)دسته خميده، خياطي،  -

 چرم، زيگزاگ، رولتي(
 صفحۀ برش -
 درفش -
 بُر تيغ برش يا موكت -

  2  ز اليي براي تهيۀ جيباستفاده ا -

  2  استفاده از اتو براي تهيۀ جيب -

 نگرش : 

 هاي دوخت در زمان اوج مصرف برق عدم استفاده از ماشين -

 عدم استفاده از اتو در زمان اوج مصرف برق -

 ايمني و بهداشت : 

 توجّه به سوزن در هنگام باال و پايين رفتن -

 گين روي پدالقرارندادن شيء سن -

 توجّه به عدم نشت روغن -

 كردن سطح ميز چرخ قبل از شروع به كار پاك -

 كنترل سيم دوشاخه -

 عدم استفاده از سوزن خم شده و يا سرصاف -

 كردن( كردن كليد ماشين دوخت در هنگام تعويض)المپ، پايه، ماسوره، نخ خاموش -

 تحرك ماشين دوختدور نگهداشتن انگشتان از قطعات م -

 استفاده از صندلي با ارتفاع مناسب -

 استفاده از نور مناسب هنگام كار با ماشين دوخت -

 استفاده از ميزكار با ارتفاع مناسب -

 صحيح نشستن در هنگام كار -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت جيب

 زمان آموزش

 معج عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

 بشكاف)درز ، دوخت( - كنترل دوشاخه و سيم اتو در تمام مراحل كار -
 هاي برش وزنه -
 كاربن خياطي -
 وچ مومي -
 وچ خياطي -
 وذار درز عالمت -
 رولت -
 طيمداد خيا -
 وچ مدادي -
 ماژيك -
 متر سانتي 5تا  5/1انواع سنجاق از  -
انواع سوزن ماشين  -

دوخت)سرسوخته يا استرچ، 
 قلو، ژوردوزي، دوقلو، سه

ووش، سوزن دوخت از  سه
 (14تا  1شمارۀ 

 منابع : -
 راهنماي كامل دوخت -

دوزي صنعتي( زنانه و  )تك
وانه، آن لدبري و  مردانه و بچّه
تجربۀ ، دايجست انجمن ريورز

 قطرهنيّره يونسي، انتشارات 
( 2دوزي زنانه)درجۀ  نازك -

مؤلف فاطمه صنعتي)جلد اوّل و 
 1341دوّم(، انتشارات مدرسه، 

دوزي، ترجمۀ زهرا  راسته -
احمدزاده، انتشارات شركت 

 1316ويستا، 

 توجهات زيست محيطي :

 عدم مخلوط كردن زبالۀ تر و خشك -
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  بروه استاندارد تجهيزات -           

 نام ردیف
مشخصات فني و 

 دقيق
 توضيحات تعداد

 - دستگاه 5 همه كارۀ تمام اتوماتيك ماشين دوخت خانگي 1

 - دستگاه 1 نخ تمام اتوماتيك 3 ماشين دوخت سردوز 2

دستگاه 1 نخ تمام اتوماتيك 8 ماشين دوخت سردوز 3  - 

تگاهدس 1 دوز راسته ماشين دوخت صنعتي 8  - 

5 
ماشين دوخت صنعتي 

 سردوز
دستگاه 1 نخ 8  - 

دستگاه 3 خانگي اتوي ساده 1  - 

دستگاه 2 خانگي اتوي بخار 7  - 

 - عدد 2 دار پايه ميز اتو 4

1 
هاي مخصوص  بالشتك

 اتو

اي،  بي ي، دستي، استوانه

ژانت، ولولت، پارچۀ 

مخصوص اتوكشي، چوب 

مخصوص كوبيدن پارچه، 

 يي نسوز، كف اتوپاش آب

 - عدد 2از هركدام 

 - عدد cm 146  ×cm 16 1 كمد لوازم 16

16cm كمد پارچه 11  146  × cm 1 عدد  - 

16cm كتابخانه 12  146  × cm 1 عدد  - 

عدد 1 كشويي 8 فايل مدارك 13  - 

عدد cm 156  ×cm 16 4 ميز كارآموز 18  - 

عدد 11 وردان صندلي كارآموز 15  - 

عدد cm 266  ×cm 166 1 تختۀ وايت برد 11  - 
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 بروه استاندارد تجهيزات -

 

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام ردیف

عدد cm 46  ×cm 16 1 ميز مربي 17  - 

عدد cm 166  ×cm 46 1 ميز نور 14  - 

عدد 2 تمام قد آينه 11  - 

 مانكن 26
، 88، 82، 86، 34، 31در سايزهاي 

81 ،84 
دد ع 1از هر كدام   - 

دستگاه 1 - تلويزيون 21  - 

22 DVD - 1 دستگاه  - 

دستگاه 1 - تاپ كامپيوتر يا لپ 23  - 

عدد 1 كيليويي پودر خشك 1 نشاني كپسول آتش 28  - 

جعبه 1 هاي اوّليه مجهّز به لوازم كمك هاي اوّليه جعبۀ كمك 25  - 

21 
پايۀ ماشين دوخت 

 صنعتي
سري 1 )زيپ مخفي، غلتك، مغزي...(  - 

27 
پايه ماشين دوخت همه 

 كاره خانگي 

زيپ ،غلتك،راسته،جادكمه،دكمه

 زيپ ..... ،مخفي
سري5  - 

 

 توجّه :

 نفر در نظر گرفته شود.  15تجهيزات براي یك كارگاه به ظرفيت  -
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  بروه استاندارد ابزار  -       

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام ردیف

عدد 5از هر كدام  ج، منحني، ساده()مدرّ وونيا 1  - 

 كش انواع خط 2
، 36، 26، 15 هاي فلزي در اندازه

 متري سانتي 166، 16، 56
عدد 5از هر كدام   - 

عدد 5 - پيستوله 3  - 

عدد 5 - بشكاف 8  - 

عدد 5 - رولت 5  - 

 قيچي 1

)ساده، برش كوچك، زيگزاگ، 

ضخيم، مخصوص چيدن، تور، 

 تيز( وكبرقي خانيگي، كوچك ن

عدد 1از هر كدام   - 

عدد 1 با اهرم اضافي پروار 7  - 

عدد 1 - حساب ماشين 4  - 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود. 15براي یك كارگاه به ظرفيت ابزار  -
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 بروه استاندارد مواد  - 

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام ردیف

 پارچه 1

پين، مخمل، جين، پو))پنبه

... ((اورواندي، تافته، پيكه

زري، شيفون، كرپ، ))ابريشمي

 ...(( ساتين، حرير

استر،  استات، اكروليك، دنيم، پلي

 .... ((ترويرا، داكرون

 ريون، واباردين، كرپ، ژرژرت ...

 چيت، چلوار، نخي ...

 - متر 2 از هر كدام

 - عدد 8از هر رنچ  هاي مختلف در رنچ قرقره 2

3 
ن سوزن ماشي

 دوخت
بسته 1از هر كدام  14، 11، 18، 12از شمارۀ   - 

8 
سوزن دوخت 

 دستي
بسته 1از هر كدام  ، ... 12، 16، 1از شمارۀ   - 

 زيپ 5
هاي  متر در رنچ سانتي 56و  26

 مختلف
عدد 1از هر كدام   - 

برگ 16 از هر كدام اي( )سفيد تحريري، وراف قهوه كاغذ برش 1  - 

هاي قرمز، مشكي، آبي،  رنچدر  برد ماژيك وايت 7
 سبز

عدد 1از هر كدام   - 

هاي سبز، زرد، سفيد،  در رنچ كاربن 4
 قرمز

عدد 1از هر كدام   - 

عدد HB 1 مداد سياه 1  - 

تايي 12 مداد رنگي 16 بسته 1   - 

 - عدد 1 از نوع مرغوب كن پاك 11

 - عدد1 دار مخزن تراش 12
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 بروه استاندارد مواد  -

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام فردی

 - متر 1از هر كدام  هاي مختلف در عرض كش 13

برگ A8 16 كاغذ سفيد 18  - 

متر 1از هر كدام  هاي مختلف در عرض قيطان 15  - 

متر 1از هر كدام  )حرير ...(دار بافت، بافت بي اليي 11  - 

ستهب 1 از هر كدام هاي مختلف در اندازه قفلي قزن 17  - 

بسته 1از هر كدام  هاي مختلف در اندازه دكمۀ فشاري 14  - 

عدد 1از هر كدام  هاي مختلف در اندازه دكمه 11  - 

بسته 1 بلند ورد سوزن ته 26  - 

عدد 1 وچي صابون 21  - 

عدد 1 هاي مختلف در رنچ وذاري عالمت مداد 22  - 

عدد 1از هر كدام  وايت برد  تخته پاك كن 23  - 

 

 جّه :تو

 نفر در نظر گرفته شود.  15مواد براي یك كارگاه به ظرفيت  -
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ( -

 مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف
سال 

 نشر
 محل نشر

ناشر يا توليد 

 كننده

1 
( 2دوزي زنانه)درجۀ  نازك

 جلد)اوّل و دوّم(
 انتشارات مدرسه - 1341 - فاطمه صنعتي

2 
اهنماي كامل دوخت ر

 دوزي صنعتي تك

لدبري و   آن

ريورز انجمن 

 دايجست

 انتشارات قطره - - نيّره يونسي

 - 1316 زهرا احمدزاده - دوزي راسته  3
انتشارات شركت 

 ويستا
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 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ) پيشنهادي وروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي   -

مولف /  سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف

 مولفين

 مترجم/

 مترجمين

محل 

 نشر

 توضيحات ناشر

1 
دوخت از مبتدي تا 

 پيشرفته
1348 - 

پري شهير 

 مفرّح
- 

انتشارات 

 قطره
- 

 - 1345 وختراز د 161 2

فرحناز عاليي، 

فرنگيس 

 عاليي

- - - 
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 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 

 رديف عنوان

www.Pattern making.com 1 

www.youtub.com 2 

www.ehow.com 3 

www.butdastyle.com 8 

www.leenas.com 5 

www.cyberseams.com 1 

www.Singer.com 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pattern/
http://www.youtub.com/
http://www.ehow.com/
http://www.butdastyle.com/
http://www.leenas.com/
http://www.cyberseams.com/
http://www.singer.com/

