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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 1-47/17/الف/4/2:شغل آموزش كد ملي شناسايي 
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 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 احي و دوخت)صنايع پوشاک(:طر اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته

 

 يگلريسوسن ب ،ياهيس ديس دهي، فر يميسرشت ، فاطمه كر يمعصومه طاهر ،يمهر ، فاطمه نب يفرشته ضرغام-

 

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

 سازمان آموزش و پرورش استثنايي -
-  

 فرآيند اصالح و بازنگري:  
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   شايستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 آدرس ، تلفن و ايميل سابقه كار مرتبط شغل و سمت  رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف

 ليسانس بدرالسادات موسوي 7
طراحي و 

 دوخت

كارشناس 

 كاردانش 
12 

 51158228تلفن ثابت :

 65202118280تلفن همراه : 
 ايميل : 
 آدرس : 

2 
فخرالسادات    مير 

 ابراهيمي
 ليسانس

علوم تربيتي 

 )استثنايي(
 21 هنرآموز

 تلفن ثابت : 

 65218528625تلفن همراه : 
 ايميل : 
 آدرس : 

 

 
 آموزش ابتدايي ليسانس فريده رئيسي ماكياني 9

كارشناس 

 آموزي حرفه
15 

 51158220تلفن ثابت :

 65211122858تلفن همراه : 
 ايميل : 
 آدرس : 
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 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 
 ايميل : 
 آدرس :
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 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 
 ايميل : 
 آدرس : 
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 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 
 ايميل : 
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 تلفن ثابت :     

 تلفن همراه : 
 ايميل : 
 آدرس :

 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تعاريف :
 استاندارد شغل : 
 ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيي  كيار را يوينيد در بعايي از ميوارد اسيتاندارد حرفيه اي نيي  يفتيه           مشخصات شايستگي

 مي شود.

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

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

 شرح شغل : 
هيا ،  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 

 ندارد عملكرد مورد نياز شغل . شراي  كاري و استا

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي . 

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

 كارورزي:
مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ميي يييرد و ويرورت    كارورزي صرفا در 

دارد كه در آن مشاغل خاص محي  واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محيل آميوزش بيه صيورت     
 ورورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي يردد.( تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و

 ارزشيابي : 
كتبيي عمليي و اخيالق    ، عمليي  بخيش   ه، كه شيامل سي  فرآيند جمع آوري شواهد و قااوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  حرفه

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

 شايستگي : 
 توانايي انجام كار در محي  ها و شراي  يونايون به طور موثر و كارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
يدن به يك شايستگي يا توانايي . كيه ميي توانيد شيامل عليوم )اييه )       حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رس

 ، تكنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسي ( ، شيمي ، في يك رياوي 

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

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

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

 توجهات زيست محيطي :
 ل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محي  زيست وارد يردد.مالحظاتي است كه در هر شغ
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 نام استاندارد آموزش شغل: 

 آموزان با نيازهاي ويژه ( يروه الف ) ويژه دانشنازك دوز ساده زنانه 

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

دوخت، استفاده از انواع اتو،   نيكار با انواع ماش لياز قب ييها يستگي)وشاك است و شا عياز مشاغل در حوزه صنا يكيزنانه  ساده يدوز  نازك
از  يشغل با مشاغل نيدر ومن ا  رديي يو دوخت انواع لباس زنانه را در بر م ياطيخ هياول يها )ارچه، دوخت يرو الگو انتخاب )ارچه، انتقال

 كار لباس در ارتباط است.   ريفروش و تعم يدوز، خراز يفروشنده لباس، تكدوز، سر ليقب

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 سوم راهنمايي تحصيلي )يش حرفه اي ويا دور ه هاي معادل )سوم مهارتهاي حرفه اي ي سوم راهنمايي( ميزان تحصيالت : حداقل 

دوخت )وشاك خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه حداقل توانايي  ي مطابق با ال امات ورودي به رشته توانايي جسمي و ذهني:حداقل 

 باشد: موارد زير ميجسمي و ذهني شامل 
 *حداقل يك چشم سالم و نداشتن كوررنگي  *داشتن حافظه و ادراك بينايي  *حس المسه سالم

 *قوام عاالني و دامنه حركتي مفاصل در حد طبيعي  *كنترل سر و يردن و تعادل در نوشتن

 *توانايي انجام مهارتهاي حركتي ظريف  *سرعت عمل و تحمل كاري متناسب با رشته

:آموزش دوره  لطو  

 ساعت  2686طول دوره آموزش                  :   

 ساعت    186ـ زمان آموزش نظري             :  

 ساعت    526ـ زمان آموزش عملي             :   

 ساعت       -ـ زمان كارورزي                    :    

 عتسا    -ـ زمان پروژه                        :      

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

  درصد 18كتبي :  -

  درصد 08عملي :  -

 درصد 26اخالق حرفه اي :  -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 : ميزان تحصيالت  -

اسيتثنايي ) عليوم    فوق ديپلم و باالتر در رشته تحصيلي مرتب  و يا  فوق ديپلم و باالتر در رشته هاي تحصيلي مرتب  با آموزش كودكيان  -
ساعت 166تربيتي ، روان شناسي و ... ( مشروط بر داشتن يواهينامه هاي معتبر استاندارد مهارت و آموزش مربوط به خياطي حداقل به مدت 

 از سازمان هاي متولي. 

 سال 2حداقل سابقه كار:  -

 ساير شراي  : -

-  
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

شود كه قادر به دوخت انواع لباس زنانه مانند )دامن، پيراهن، شلوار و ...  زنانه اصطالحاً به فردي اطالق مينازك دوز 

 ( باشد.  

 

 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

 

-Sewing Weman 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 سته دوزرا -

 

 

 

 

 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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 شغل آموزش استاندارد 

 ها  شايستگي -

 عناوين رديف

 كار با انواع ماشين دوخت 7

 اتو انواعاستفاده از  2

 انتخاب )ارچه 9

 انتقال الگو روي )ارچه 4

 خياطي هاي اوليه دوخت 5

 دوخت انواع لباس زنانه 1

1  

8  

1  

76  

77  

72  

79  

74  

75  
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  استاندارد آموزش

  ي تحليل آموزش برگه -

 عنوان :  

 كار با انواع ماشين دوخت

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

21 58 221 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

                      سيييييوزن ماشيييييين دوخيييييت  -    دانش :

) سرسوخته، سرتخت، سريرد كوتياه  

 (اورلوك، سريرد بلند راسته صنعتي

ي ماشين دوخت )دكمه، انواع )ايه -

دوزي، زييي  دكمييه، چييين، )ييس جا

 دوزي( 

 دانروغن -

 برس تمي  كردن  -

 )يچ يوشتي ماشين دوخت  -

 انواع ماشين دوخت خانگي و ساده  -

 ماشين دوخت راسته ساده صنعتي -

و چهيار نيخ   ماشين سردوزسه نخ  -

 )اورلوك( 

 ماسوره ماشين دوخت  -

 خانگي دوخت  نيماش -

 ، ماسوره  ماكو -

 دوك معموليانواع نخ و  -

 منابع:
: مؤلف ،1نازكدوزي زنانه درجه -

 فاطمه صنعتي

   0 انواع ماشين دوخت ) ساده، همه كاره خانگي، صنعتي( -

   0 )سه نخ خانگي، چهار نخ صنعتي(ماشين سردوز انواع  -

انواع سوزن مخصوص ماشين دوخت) سرسوخته، سيرتخت، سيريرد كوتياه     -

 صنعتي(اورلوك، سريرد بلند راسته 
8   

   8 انواع نخ و دوك معمولي -

   8 ( و ... دوزي، جاديمهدوزي، ديمهانواع )ايه ماشين دوخت ) زي  -

   8 جا انداختن دستگاه نواردوز         ءهنحو -

     مهارت :

راه اندازي و تنظيم ماشين دوخت ) )ركيردن ماسيوره ، نيخ كيردن ماشيين       -

 ها و ...( نخ ، تعويض )ايه سوره ، تنظيم كششدوخت، جا انداختن ما
 28  

  28  كار با ماشين سردوز -

  8  جا انداختن دستگاه نواردوز -

)يليي، )يس    چيين كار با انواع )ايه دوخت )دكمه، زي ، )نبه دوزي، )يچ رل،  -

 دوزي و ...( دوزي، لبه
 16  

ختلف ماشيين دوخيت،   هاي مداري ماشين دوخت ) روغن كاري قسمتنگه -
 تمي  كردن(

 26  

 نگرش :
 هاي دوخت در اوج مصرف برقعدم استفاده از ماشين -

 ايمني و بهداشت: 
كار با ماشين دوخت و عدم استفاده از سوزن خم شده، اطمينيان از  هنگام رعايت اصول و نكات ايمني  -

 سالم بودن سيم و دو شاخه و خاموش كردن ماشين دوخت
 

 توجهات زيست محيطي:
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  استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان :  
 استفاده از انواع اتو

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

15 15 260 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش :

))رس،     انواع اتو ساده و بخار  -

 ايستاده(

 مي  اتو  -

 ژانت  -

 )ارچه رو اتويي  -

بالشتك هاي مخصوص  -

 اتو)بياي، يرد، دستي ، ...(

چوب ، سنگ يا كفي مخصوص  -

 اتو كردن  )ارچه 

 

 :منابع

: مؤلف 1زنانه درجه  ينازكدوز -

 يفاطمه صنعت

   28 ستاده )رس، اي ،بخار  ،انواع اتو شامل: ساده  -

چو ب، سنگ يا كفي مخصوص  ،مل ومات اتو شامل: مي  اتو، ژانت، رواتويي -

 خنك كردن )ارچه
28   

    

    

    

    

     مهارت :

  26  و...(با توجه به حرارت، رطوبت الزم، جنس )ارچه لباس )اتو كردن   -

 ها، اليي( اتو كردن قطعات وصل شده ) درزها، آستري، چين -

 

 
15  

  16  آماده   لباساتو كردن يك  -

    

    

 نگرش :
 عدم استفاده از اتو در اوج ساعات مصرف برق -

 ايمني و بهداشت: 
 رعايت نكات ايمني ) محل قرار يرفتن اتو، كنترل سيم و دو شاخه اتو، تنظيم درجه حرارت ...( -

 
 توجهات زيست محيطي:
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  استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان :  
  انتخاب پارچه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

26 16 26 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش :

الياف طبيعي و مصنوعي  -

 اربرد آن()متناسب با ك

انواع نمونه )ارچه ) طبيعي، 

 مصنوعي(    

 مواد شوينده -

 

 :منابع

: مؤلف 1زنانه درجه  ينازكدوز -

 يفاطمه صنعت

 

    1 انواع الياف طبيعي ))نبه، كتان و ... (  -

    1 انواع الياف مصنوعي )نايلون ، )لي استر و ...(        -

   2   انواع )ارچه ) طبيعي، مصنوعي(   -

   2 هاي شستشوي انواع )ارچه روش -

    

    

     مهارت :

) )نبيه ،     انتخاب، مراقبت، نگهداري و شستشيوي صيحيح انيواع )ارچيه      -

  (و....كتان، ابريشم، نايلوني، )لي استر 

 
26  

  8   ( جنس)ارچه از نظر )رنگ، طرح ، انتخاب  -

  8  اهن، شلوار، بلوزانتخاب )ارچه مناسب براي )ير-

    

    

 نگرش :
 استفاده )ارچه مرغوب و مقرون به صرفه -

 

 ايمني و بهداشت: 

 رعايت نكات ايمني دراستفاده از مواد شوينده ))ودر، صابون( -
 

 توجهات زيست محيطي:
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  استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان :  
 الگو روي پارچهانتقال 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

88 216 218 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ي آماده برش ها الگو -    دانش :

اده، برش ) سقيچي انواع  -

 (كوچك ، زيگ اگ ، نوك تب 

 صابون خياطي -

متر، خ  سايل اندازه ييري )و -

 (كش و يونياي مدرج

 كاربن مخصوص )ارچه  -

 رنگيمداد  -

 رولت -

 اليي چسب -

 مي  برش  -

 مي  نور  -

 سنجاق ته يرد -
 

 :منابع
 1زنانه درجه  ينازكدوز -

 يفاطمه صنعت :مؤلف

، ، فون و ترك ، لباس راحتي من ل ينلباس زنانه )دامن ساده، دورچانواع الگو   -

 بلوز و شلوار ، بلوز جلو بسته ، بلوز جلوباز، شلوار )يژامه(     

26 

 

  

   28 )مي نور، كاربن، كاغذ يراف و...(انواع كپي برداري از الگوي آماده  -

   28 انتقال الگو روي )ارچهروش هاي  -

   28 يرد( ته مل ومات انتقال الگو) صابون، مدادرنگي،سنجاق -

    

    

     مهارت :

  16  كپي برداري از الگوي آماده  -

 ميداد )كيوك شليل، كياربن، چيرت زدن )ارچيه،      انتقال الگو روي )ارچه  -

 مخصوص(

 86  

  86  الگوي آماده روي )ارچه نصب صحيح -

    

    

 نگرش :
 صرفه جويي در مصرف )ارچه -

 

 ايمني و بهداشت: 
 در استفاده ازسوزن                                                                                                             رعايت نكات ايمني  -

 
 توجهات زيست محيطي:
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  استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان :  
 خياطيهاي اوليه دوخت

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

75 791 752 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش :

 قيچي مناسب )ارچه -

 نخ چين دستي -

 صابون خياطي -

 سنجاق ته يرد و جا سنجاقي -

 اليي زانفيكس -

 ماشين سردوز) اورلوك( -

 نخ دوخت -

 كوك نخ -

 سوزن دوخت -

)ايه هاي مخصوص چرخ خياطي  -

 خانگي و صنعتي

 اتو -

 مي  اتو -

 )ارچه مخصوص اتو -

 انگشتانه -

 )ارچه مناسب -

 انواع زي  -

 انواع دكمه -

 انواع ق ن -

 نوار اريب -

 :منابع

 1زنانه درجه  ينازكدوز -

 يفاطمه صنعت:مؤلف

)كوك، بخيه، شالل، دندان موشي، زيگ اگ،  هاي اوليه با دست انواع دوخت-

 دوزي، زنجيره دوزي( )س
1   

، ارييب دوزي،  يهاي اوليه بيا چيرخ )راسيته، مغي ي، نيواردوز      انواع دوخت-

 (و ... بندينك، دكمه، جادكمه، تور دوزي و زي 
5   

    

    

    

    

     مهارت :

ن موشي، زيگي اك، )يس دوزي   ، دندا شاللدوخت با دست )كوك بخيه با -

 (مخفي و آشكار، زنجير دوزي
 01  

دوخت با چرخ)راسته، مغ ي، نوار دوزي، بندينك، دكمه، جادكمه، توردوزي -

 (و..... و زي 
 06  

  26  نصب ق ن قفلي-

    

    

 نگرش :

 صرفه جويي در مصرف )ارچه -

 در اوج ساعات مصرف برق وخت هاي د توجه به ساعت استفاده از اتو و ماشين -
 

 ايمني و بهداشت: 

 هاي دستياستفاده از انگشتانه هنگام دوخت-

كار با ماشين دوخت و عدم استفاده از سوزن خم شده، اطمينان از هنگام رعايت اصول و نكات ايمني  -
 سالم بودن سيم و دو شاخه و خاموش كردن ماشين دوخت

 توجهات زيست محيطي:
 هاي اوافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازيافت جمع آوري )ارچه -
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  استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان :  
  لباس زنانهانواع دوخت 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

766 916 416 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار ، مواد تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 سوزن نازك و بلند دوخت  -    دانش :

 سنجاق و جا سنجاقي  -
 قيچي سرنخ زني -
انواع نخ ترويرا مناسب چرخ  -

 اورلوك
انواع نخ )لي استر مناسب چرخ  -

 خياطي  
 نخ كوك  -
 قيچي مناسب   -
 انواع دكمه  -
 انواع اليي  -
 انواع ق ن  -
 ا)ل انواع  -
 اي دستگاه ديمه منگنه -
 بشكاف  -
 اتو  -
 مي  اتو  -
 ژانت  -
 رواتويي -
 )ارچه مخصوص اتو  -
 نخ چين دستي  -
 )ايه دوخت ديمه  -
 )ايه دوخت جا ديمه  -
قيچي مخصوص جا ديمه  -

 بازكني 
انواع ماشين دوخت  -

دوز صنعتي،  )خانگي،راسته
 وك (لاور
 مي  برش  -
 )ارچه مناسب  -
 متر  -
 خ  كش  -
 دفترچه يادداشت -
 يچ و صابون خياطي -

 :منابع
 1زنانه درجه  ينازكدوز -

 يفاطمه صنعت:مؤلف

   16 برش الگو روي عرض هاي مختلف )ارچه  ءنحوه-

   16 برش لباس زنانه ءنحوه -

 18 ، كتان، مكلون و ... (تريال، تترون ) انواع )ارچه هاي مخصوص لباس زنانه-

 
  

   28 (و...  اي ، اريان ا، اليي چسب كاغذي انواع اليي ) )ارچه -

   8 انواع زي  )دوطرفه، مخفي و ...(-

 26 و ...( )ارچه اي ،انواع ديمه )دو سوراخه، چهار سوراخه-

 

 

 

 

   8 كش نواري در عرض هاي مختلف -

     مهارت :

  28  برش الگو روي عرض هاي مختلف -

  16  الگوات برش قطع -

  26  (كش داركمركمردار و ) دوخت انواع دامن -

  26  (كش داركمركمردار و )دوخت انواع شلوار  -

  16  دوخت كمر )وصل نوار كمر به كمر دامن و شلوار( -

  16  باالي دامن يا شلوار بدون نواركمرلبه  دوخت -

  16  دوخت كمر سجاف دار يا كش دوزي -

  26  كش دامن و شلوار به صورت ليفه دوخت -

  16  شلوار  دوخت زي  دامن و دوخت -

  28  دوخت لبه ) دامن، شلوار، آستين( -
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  استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان :  
 باس زنانه لانواع ي دوخت  ادامه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 يمنينگرش ،  ا دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

      مهارت :

  86  و...( درزها ي)اكدوز)دوخت درزها،  راهنيدوخت ) -

  26  دوخت انواع دكمه و جا ديمه -

  26  سجاف يكار ييال -

  16  ساده و مسطح ) هفت، چهاريوش با سجاف( يها قهيدوخت  -

  16  (جلو باز و بسته لباس )دوخت سجاف 

  18  ( مونويساده، سرخود ك نيو مچ ) آست نيدوخت آست

  26  لباس  يساده رو بيدوخت ج

  28  دوخت مقنعه-

 نگرش :

 صرفه جويي در )ارچه و كاغذ -
 نگهداري از وسايل كارياهي -

 صرف برقهاي دوخت در اوج ساعات م عدم استفاده از اتو و ماشين-

 

 ايمني و بهداشت: 

 هاي دوخت كار با اتو و ماشينهنگام رعايت نكات ايمني  -
 

 توجهات زيست محيطي:
 آوري )ارچه هاي اوافي در ظروف مخصوص و ا ستفاده از آن در چرخه بازيافتجمع -
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 برگه استاندارد تجهيزات  -

 توضيحات  تعداد  قيق مشخصات فني و د نام  رديف

 ماشين دوخت   ء انواع )ايه 2
دوز و  )يچ رُل، دكمه، جادكمه، لبه 

 نواردوز، يان دوز و ...(
  از هر كدام يك عدد 

  دستگاه 22 تمام اتوماتيك و ساده ماشين دوخت خانگي  1

  دستگاه 2  راسته دوز ماشين دوخت صنعتي 2

  دستگاه 1 خسه ن ماشين دوخت سردوزي )اورلوك( 8

  دستگاه 1 كوچك اتو بخار دستي 8

  دستگاه2 خانگي  اتو )رس  0

  عدد از هر كدام سانتي متر 216و  16در اندازه هاي  مي اتو  1

  عدد 1 سانتي متر 256×56در ابعاد  مي  برش  5

5 
 عدد 2 تمام قد  آينه

 

26 
 عدد22  مي  چرخ 

 

22 
 عدد 2  )اراوان

 

21 
 عدد2 سانتي متر  86× 16 مي  نور 

 

22 
 عدد2  لوازم  كمد

 

ينشان كپسول آتش 28 ييلويك0)ودر خشك  دستگاه2    

هياول يها جعبه كمك 28 عدد2 امل تجهي اتسري ك    

  عدد2 سانتي متر  266×166 تخته وايت برد- 20

  عدد2  ريال 21

  عدد2  چوب رختي 25

  ز هر ساي  يك عدد ا  80و  81 -25ساي هاي   مانكن خياطي  25

  يك دستگاه  - دستگاه دكمه منگنه اي  16

12     

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  77تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
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 مواد برگه استاندارد  -           

 

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

  از هر كدام يك بسته  هاي مختلف هدر شمار (دستي، شارپ) انواع سوزن دوخت  2

1 
 انواع سوزن ماشين دوخت

در (، سرسوخته 20تا  21معمولي از شماره )
 هاي مختلف شماره

  بسته كياز هر كدام 

2 
 نخ ماشين دوخت 

مرسري ه، نايلوني، ابريشمي، قيطاني در رنگ ها و ) 
 (هاي مختلف نمره

   عدد 22از هر كدام 

8 
 نخ دوخت دستي 

ك، عمامه نخي، ابريشم تابيده در رنگ هاي كو) 
 (مختلف

  از هر كدام يك قرقره 

  عدد 8 سانتي متر86×  86 )ارچه ي مخصوص اتو  8

  متر 2از هر كدام  هاي مختلف با جنس انواع )ارچه  0

  عدد 22  صابون خياطي 1

5 
 كاربن 

 ،قرم  ،سفيد  ،هاي زرد  )مخصوص )ارچه در رنگ
 سب (

  عدد 8 از هركدام

  عدد 22از هر كدام در رنگ هاي مختلف  مداد مخصوص عالمتگذاري 5

  عدد 8از هر كدام ماتيكي -نواري  چسب  26

  متر 2از هر كدام  )ارچه اي ،زانفيكس، كاغذي انواع اليي چسب  22

  بسته  2از هر كدام  ،مخفي، معمولي انواع زي   21

  بسته  2از هر كدام  دو سوراخه و چهار سوراخه :هبدون )اي ،دار)ايه انواع ديمه  22

  بسته  2از هر كدام  ري  و درشت  انواع ق ن  28

  بسته  2از هر كدام  در قطرهاي مختلف  انواع ا)ل 28

  جفت  2از هر كدام  در عرض هاي مختلف كش  20

متر  2از هر كدام هاي مختلف در رنگ ماژيك وايت برد 21   

  از هر كدام يك بسته  هاي مختلف در شماره (دستي، شارپ) ن دوخت انواع سوز 25

     

 

 

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . 77مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -
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  برگه استاندارد ابزار -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

دوخت مخصوص ماشين روغن دان 2 عدد  22    

عدد  22 مخصوص ماشين دوخت برس تمي  كردن 1   

عدد  22 مخصوص ماشين دوخت )يچ يوشتي  2   

عدد  22 ماشين دوخت مخصوص - ماسوره  8   

  عدد 2 از هر كدام (..و.ساده، زيگ اك، بشكاف، كاغذ) انواع قيچي 8

  عدد 1 - ژانت  0

  عدد 2ام از هر كد )مدرج، منحني، ساده( يونيا 1

  عدد 22 دستي نخ چين  5

  عدد 22 - جا سنجاقي  5

  عدد 22 - انگشتانه 26

  عدد 2از هر كدام  28،16،26،86هاي  فل ي در اندازه خ  كش 22

  عدد 22 اي يا )الستيكي )ارچه متر 21

  عدد22  بشكاف 22

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 جه : تو

 نفر محاسبه شود . 77 يك كارگاه به ظرفيتابزار به ازاء  -
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 منابع و نرم اف ار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (  

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم اف ار رديف

انتشييييارات مدرسييييه  - 2256 -  يتصنعفاطمه   1زنانه درجه  ينازكدوز 2

 برهان

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ) )يشنهادي يروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي   -

 مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا ج وه رديف
 مترجم/

 مترجمين
 توويحات ناشر محل نشر
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 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 

 رديف عنوان

 1 ندارد 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
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 فهرست معرفي نرم اف ارهاي سودمند و مرتب  

 بر نرم اف ارهاي اصلي ( ) عالوه 

 

 توويحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم اف ار رديف

    ندارد  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 
 
 
 
 


