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  كت و پيژاما، سربند و پيش بند ، روپوش و ربدوشامبر دوز : 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

  : ل شغ شخصات عموميم
، كت و پيژاما، سارافون، سربند و پيش بند دوز كسي است كه ابزار كار را شناخته و  خياط روپوش، ربدوشامبر

از عهده راه اندازي، سرويس، نگهداري انواع دوخت با چرخ خياطي و ماشين هاي اورلوك، شناخت و 
، طراحي و دوخت آنها برآيد و   انتقال آن روي پارچه، ، رسم الگو اندازه گيري اندام، محاسبه مقدار پارچه

همچنين با مقررات اداري و نكات ايمني و بهداشت محيط كار و پيش گيري از حوادث ضمن كار آشنايي 
 . داشته باشد

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي : ميزان تحصيالت حداقل 
  مربوطه متناسب با شغل : توانايي جسميحداقل 

   ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  : موزشي آ دوره طول
  ساعت       218       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت        64       :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       154      :                 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:  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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  ، سربند و پيش بند كت و پيژاما، روپوش و ربدوشامبر دوز  : نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي برخورد با مقررات اداري    1
  توانايي شناخت ابزار كار   2
  توانايي راه اندازي، سرويس، نگهداري و دوخت با انواع چرخ خياطي و ماشين هاي اورلوك  3
  توانايي شناخت اندام   4
  توانايي اندازه گيري اندام   5
  توانايي انواع دوخت   6
توانايي محاسبه مقدار پارچه الزم براي روپوش، ربدوشامبر، كت و پيژاما، سارافون، پيش بند و سربند   7

  با توجه به عرض پارچه و مدل مورد نياز 
   جهت برش پارچهتوانايي آماده كردن  8
  توانايي رسم الگوي كت و پيژاما و ربدوشامبر و دوخت آن   9
  ، پيش بند و سربند  توانايي رسم الگو سارافون  10
  توانايي اتوكاري كار تمام شده   11
  توانايي دوختن اپل   12
  توانايي طراحي   13
  توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار   14
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  ، سربند و پيش بند كت و پيژاما، روپوش و ربدوشامبر دوز : ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  8  5  3  توانايي برخورد با مقررات اداري    1

        )كارت ساعت( آشنايي با مقررات ورود و خروج   1-1

        آشنايي با لباس كار و نوع آن   2-1
        آشنايي با سلسله مراتب اداري   3-1
        آشنايي با مقررات بيمه و قانون كار   4-1
        آشنايي با نظافت محيط كار   5-1

  3  2  1  توانايي شناخت ابزار كار  2

        آشنايي با ابزار كار و كاربرد آن   1-2

         چرخ خياطي و ماشين اورلوك-  
         مانكن -  
         متر-  

        و  ميز ات-  

         ژانت-  

         گونياي بزرگ و كوچك -  

         مداد، قلم و خودكار -  

         كاغذ اندازه گيري، كاغذ برش و كاغذ پوستي -  

         پاك كن-  

         رولت -  

         پيستوله -  

         اشل -  

         چسب نواري -  

         سنجاق ته گرد، سوزن خياطي و انگشتانه-  
       ) كاغذ بري، قيچي برش، قيچي لبه زيگزاگ، قيچي گرد بر، قيچي برقيقيچي( انواع قيچي -  
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  كت و پيژاما، سربند و پيش بند، روپوش و ربدوشامبر دوز : ام شغلن
  اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 دفتر رسم -  
5
1        

         مل و صابون خط كشي -  
         نخ كوك -  
         نخ دوخت -  
         اليي چسب و اليي مويي -  

        )ا نوار لبه آستين ينوار پايين دامن و شلوار ( زانفيكس -  

         نخ ابريشم، نخ عمامه و نخ دمسه-  

         اپل-  

         ميز برش -  
        )اتوي ساده، اتوي بخار( اتو -  
         پا صاف كن خياطي -  

         اصول تشخيص ابزار كار شناسايي  2-2

توانايي راه اندازي، سرويس، نگهـداري و دوخـت بـا انـواع               3
  چرخ خياطي و ماشين هاي اورلوك

3  5  8  

        آشنايي با انواع چرخ خياطي و موارد مصرف هر يك   1-3

         چرخ خياطي خانگي -  

         ماشين اورلوك-  
         و اورلوك شناسايي راه اندازي و دوخت با چرخ خياطي  2-3

         پر كردن ماسوره -  
         جا انداختن ماسوره در ماكو -  
        از سوزن و تنظيم كشش آننخ  عبور دادن -  
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  كت و پيژاما، سربند و پيش بند، روپوش و ربدوشامبر دوز : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        چرخ خياطي و ماشين اورلوك  تعويض سوزن -  

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

         نمره نخ -  

         جنس نخ -  

         تاب نخ -  
         يكنواختي نخ -  
        )12و10شماري هاي ( سوزن نازك دوزي -  

        )16و14شماره هاي ( سوزن ضخيم دوزي -  

        ) دور يقه مخصوص( سوزن -  

         سوزن مخصوص ماشين اورلوك-  

        آشنايي با پيچ گوشتي و روغن دان   4-3

        آشنايي با روغن هاي مناسب چرخ خياطي و ماشين اورلوك   5-3
        شناسايي سرويس و نگهداري چرخ خياطي و اورلوك   6-3

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

         نظافت چرخ خياطي و ماشين اورلوك -  

         روغن كاري چرخ خياطي با توجه به زمان هاي مناسب آن -  

        شناسايي اصول راه اندازي چرخ خياطي خانگي و ماشين اورلوك   7-3
         راه اندازي چرخ خياطي خانگي-  

        شناسايي اصول سرويس و نگهداري و دوخت با چرخ خياطي   8-3
       شناسايي اصول انواع نخ هاي مناسب چرخ خياطي و ماشين هاي اورلوك   9-3
        شناسايي اصول جا انداختن ماسوره در ماكو   10-3

        شناسايي اصول تعويض سوزن چرخ خياطي و ماشين اورلوك  11-3
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  كت و پيژاما، سربند و پيش بند، روپوش و ربدوشامبر دوز : ام شغلن
 مه درسي برنا اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  4  2  2  توانايي شناخت اندام  4

        آشنايي با  اندام نرمال   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  توانايي اندازه گيري اندام  5

        آشنايي با تقسيم بندي اندازه ها   1-5

        آشنايي با واحدهاي اندازه گيري   2-5

        آشنايي با تبديل اندازه گيري بزرگتر به كوچكتر  3-5
        شناسايي اصول اندازه گيري اندام   4-5
        آشنايي با جدول سايز بندي   5-5
        شناسايي اصول جدول سايز بندي   6-5

  55  40  15  ايي انواع دوختتوان  6

        آشنايي با انواع دوخت   1-6
         دوخت راسته -  

        )با چرخ و دست( دوخت زيگزاگ و پس دوزي -  

         دوخت درزهاي منحني و شكسته -  

         دوخت مغزي-  

         دوخت سجاف -  

         دوخت نوار و بندينك-  
         دوخت زيپ-  
         دوخت انواع دكمه -  
        دوخت انواع مادگي  -  
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  كت و پيژاما، سربند و پيش بند، روپوش و ربدوشامبر دوز : ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         دوخت قزن -  

         دوخت اليي چسب -  

         دوخت آستر -  
        )جيب رو، جيب تو و جيب فيلتابي( دوخت انواع جيب -  

        شناسايي اصول انواع دوخت   2-6

توانايي محاسبه مقدار پارچه الزم براي روپوش، ربدوشامبر،          7
، پيش بند و سربند با توجه به عرض          ، سارافون  كت و پيژاما  

  پارچه و مدل مورد نياز

2  4  6  

        آشنايي با انواع پارچه از نظر طرح   1-7

         پارچه راه راه -  

        خانه  پارچه چهار -  

         مخمل نخي -  

         مخمل ابريشمي -  

         پارچه جير -  

         پارچه حاشيه دار -  
         پارچه نخي -  

        آشنايي با محاسبه الگو   2-7
        آشنايي با جنس پارچه و كاربرد آن   3-7

شناسايي اصول محاسبه مقـدار پارچـه بـراي روپـوش، ربدوشـامبر،كت و                4-7
  رافون، پيش بند و سربندپيژاما، سا

      

  13  8  5   جهت برش پارچهتوانايي آماده كردن  8

        آشنايي با پشت و روي پارچه   1-8
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  روپوش و ربدوشامبر دوز ، كت و پيژاما، سربند و پيش بند: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ل از برش آشنايي با عمليات قب  2-8
        آشنايي با اتو زدن پارچه قبل از برش   3-8
        آشنايي با انواع پارچه   4-8

         مخمل-  

         جير-  

         راه راه-  

         چهار خانه -  

         ساتن -  

         ابريشم-  

         حرير-  

         كتان-  
         پشم-  

         دانتل-  

        آشنايي با راه و بيراه پارچه   5-8
        شناسايي اصول تشخيص پشت و روي پارچه   6-8

        شناسايي اصول اتو زدن پارچه قبل از برش   7-8

        شناسايي اصول آماده كردن پارچه جهت برش   8-8

  58  46  12  توانايي رسم الگوي كت و پيژاما و ربدوشامبر و دوخت آن   9

        شناسايي رسم الگوي انواع يقه   1-9

         يقه آرشال -  

         يقه انگليسي-  

         يقه ايستاده -  

         پيژاماي جلو گرد -  
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  روپوش و ربدوشامبر دوز ، كت و پيژاما، سربند و پيش بند: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         پيژاماي چهار دكمه -  
         پيژاماي جلو باز -  

        سم الگوي آستين شناسايي ر  2-9

        شناسايي رسم الگوي انواع جيب  3-9

         جيب رو -  

         جيب تو -  

        شناسايي اتو كشي پارچه قبل از برش   4-9
        آشنايي با نحوه پهن كردن پارچه روي ميز برش   5-9

        )با توجه به راستا بودن الگو ها (آشنايي با طريقه گذاشتن الگو پارچه   6-9

        آشنايي با طريقه سنجاق زدن الگو ها به پارچه   7-9

        آشنايي با نحوه خط كشي كنار الگوها   8-9

        آشنايي با خط كشي مقدار اضافه براي دوخت كت و پيژاما   9-9
        شناسايي برش پارچه   10-9
        آشنايي با برداشتن الگو از روي قطعات برش زده   11-9
        ت برش زده به يكديگر شناسايي وصل قطعا  12-9
        شناسايي اتو كردن هر درز پس از دوخت   13-9
        شناسايي وصل اليي به سجاف جلو و اتوي آن   14-9
        ) ايستاده- انگليسي-آرشال(شناسايي وصل اليي به سجاف يقه   15-9

        شناسايي وصل سجاف يقه به يقه و پاك دوزي لبه آن   16-9

        ندن اليي به لبه جيب شناسايي چسبا  17-9

        شناسايي دوخت لبه جيب و چرخكاري آن   18-9

        شناسايي وصل جيب به محل تعيين شده در جلو باال تنه پيژاما   19-9
        شناسايي دوخت درزهاي سرشانه و پاك دوزي آن   20-9
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  روپوش و ربدوشامبر دوز ، كت و پيژاما، سربند و پيش بند: ام شغلن
 و ريزبرنامه درسي اهداف 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي دوخت حلقه آستين به باال تنه و پاك دوزي آن   21-9

        شناسايي دوخت درزهاي پهلو و زير آستين و پاك دوزي آن   22-9

        شناسايي دوخت فاق پيژاما و پاك دوزي آن   23-9

         پيژاما و پاك دوزي آن شناسايي دوخت درزهاي داخل  24-9

        شناسايي اندازه يا مقداركش با كمر پيژاما   25-9

        شناسايي دوخت كش به كمر پيژاما و پاك دوزي آن   26-9
        شناسايي دوخت لبه پيژاما   27-9
        شناسايي اتوكاري كت و پيژاما و ربدوشامبر پس از اتمام دوخت   28-9

        تين و پايين كت و پيژاما و ربدوشامبر شناسايي دوخت لبه آس  29-9

        شناسايي دوخت جادكمه و دكمه   30-9

        شناسايي اصول رسم الگوي كت و پيژاما و ربدوشامبر   31-9
        شناسايي اصول رسم الگوي انواع يقه كت و پيژاما و ربدوشامبر   32-9
        شناسايي اصول رسم الگوي آستين   33-9
        ول رسم الگوي انواع جيب شناسايي اص  34-9

        شناسايي اصول اتو كشي پارچه قبل از برش   35-9

        شناسايي اصول برش پارچه   36-9
        شناسايي اصول وصل قطعات برش زده به يكديگر   37-9

        شناسايي اصول اتو كردن هر درز پس از دوخت   38-9

        آن شناسايي اصول وصل اليي به سجاف جلو و اتوي   39-9

        شناسايي اصول وصل اليي به سجاف يقه   40-9
        شناسايي اصول وصل سجاف يقه به يقه و پاك دوزي آن   41-9
        شناسايي اصول چسباندن اليي به لبه جيب، دوخت و چرخكاري آن   42-9

شناسايي اصول وصـل جيـب بـه محـل تعيـين شـده در جلـو باالتنـه كـت و                        43-9
  ربدوشامبر 
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  روپوش و ربدوشامبر دوز ، كت و پيژاما، سربند و پيش بند: م شغلان
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول دوخت درزهاي سرشانه و پاك دوزي آن   44-9
شناسايي اصول دوخت حلقه آسـتين بـه باالتنـه و درزهـاي پهلـو و زيـر                    45-9

  ك دوزي آن آستين و پا
      

شناسايي اصول قيطان دوزي لبه جيب، لبـه جلـوي بـاال تنـه و لبـه يقـه                46-9
  ربدوشامبر 

      

آن شناسايي اصول دوخت فاق پيژاما و درزهاي داخل شلوار و پاك دوزي   47-9        

شناسايي اصول اندازه يا مقدار كش با كمر پيژاما و دوخت و پاك دوزي   48-9
  آن 

      

        يي اصول دوخت لبه كت و پيژاما و ربدوشامبر شناسا  49-9

        شناسايي اصول اتوكاري كت و پيژاما و ربدوشامبر پس از اتمام دوخت   50-9

  20  15  5  توانايي رسم الگو سارافون، پيش بند و سربند  10

        شناسايي اصول رسم الگو سارافون و دوخت آن   1-10

        د ودوخت آن شناسايي اصول رسم الگوي پيش بن  2-10

        شناسايي اصول چين دادن به كمك ماشين يا دست   3-10
        شناسايي اصول وصل كردن دامن پيش بند به باالتنه  4-10
        شناسايي اصول رسم الگوي سربند و دوخت آن   5-10

         رسم الگوي سربند-  

  7  5  2  توانايي اتوكاري كار تمام شده  11

        ي و انواع آن آشنايي با اتو كار  1-11

        آشنايي با ميز اتو و تنظيم آن   2-11

شناسايي اصول انتخاب درجه حرارت مناسب روي اتو در رابطه با جنس   3-11
  پارچه 
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  روپوش و ربدوشامبر دوز ، كت و پيژاما، سربند و پيش بند: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع يعمل نظري

        شناسايي اصول اتوكاري پارچه هاي مخمل   4-11
        شناسايي اصول اتوكاري كردن كار پس از دوخت   5-11

  7  5  2  توانايي دوختن اپل  12

        شناسايي اصول دوختن اپل   1-12

  20  12  8  توانايي طراحي  13

        آشنايي با اندام هاي مختلف   1-13

        )د، مثلثي، بيضي، چهارگوش و كشيدهگر(آشنايي با انواع صورت   2-13

        آشنايي با دايره رنگ و رنگ هاي مناسب براي چهره هاي مختلف   3-13
جهت )  مايل و منحني   - افقي -عمودي(شناسايي اصول استفاده از خطوط        4-13

  افراد مختلف 
      

ــي و    14 ــشگيري از حــوادث و رعايــت نكــات ايمن ــايي پي توان
  بهداشت محيط كار

2  3  5  

        آشنايي با وسايل حفاظتي و بهداشت كار   1-14

        آشنايي با جعبه كمك هاي اوليه   2-14

شناسايي اصول پيـشگيري از حـوادث و رعايـت نكـات ايمنـي بهداشـت                  3-14
  محيط كار 
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  كت و پيژاما، سربند و پيش بند، روپوش و ربدوشامبر دوز  : نام شغل 
   مواد و وسايل رسانه اي  ، ابزار ،فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      كارت ساعت ورود و خروج  1

      لباس كار   2

      قوانين و آيين نامه ها   3

      وسايل و ابزار كار   4

      كمك آموزشي وسايل   5

      كاتالوگ چرخ اورلوك  6

      دستورالعمل   7

      وسايل و ابزار كار   8

      مانكن   9

      جزوه آموزشي  10

      اپل مناسب با كار   11

      سوزن  12

      نخ  13

      سنجاق ته گرد   14

      جعبه كمك هاي اوليه   15

      كپسول آتش نشاني   16

 

  

 


