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  دوز بچگانه و دخترانه: 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
دوز كسي است كه با توجه به ژورنال، مدلهاي موجود و سـفارش مـشتري بتوانـد نـسبت بـه           هبچگانه و دختران  

 .رسم الگو، برش و دوخت انواع لباس بچگانه و دخترانه اقدام نمايد

  :ورودي ويژگي هاي كارآموز 
  پايان سوم راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  كارمتناسب با : توانايي جسميحداقل 

  ندارد  :نياز اين استانداردمهارت هاي پيش 
  :طول دوره آموزشي

  ساعت    246    :    طول دوره آموزش                
  ساعت     44       :             ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    202     :              ـ زمان آموزش عملي

  ساعت        -     : كارآموزي در محيط كار ـ زمان 
   ساعت       -     :                 پروژه اجرايـ 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

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

   سال سابقه كار مرتبط5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                  
  
  
  

  

 



 2

  دوز  و دخترانه  بچگانه: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  شناخت ابزار كارتوانايي  1
  اندازي، سرويس، نگهداري و دوخت با انواع چرخ خياطي و ماشينهاي صنعتي ه توانايي را  2
  توانايي پيشگيري از حوادث ضمن كار و رعايت بهداشت و نكات ايمني  3
  توانايي دوختهاي مقدماتي  4
  گيري اندام توانايي شناخت و اندازه  5
  ادتوانايي تهيه الگوي لباس نوز  6
  توانايي تهيه الگوي لباس دخترانه   7
  توانايي برش انواع لباس نوزاد و دخترانه  8
  توانايي دوخت انواع لباس نوزاد  9
  توانايي دوخت انواع لباس دخترانه   10
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  دوز  و دخترانه  بچگانه:نام شغل
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  2  1  1  توانايي شناخت ابزار كار  1

        آشنايي با ابزار كار و كاربرد هر يك  1-1

        مانكن -  

        متر -  

        ميز اتو -  

        اتوي ساده -  

        اتوي بخار -  

        اتو پرس -  

        گونيا بزرگ و كوچك -  

        ژانت -  

        پيستوله -  

        رولت -  

        كار خود-مداد -  

        كن پاك -  

        نواري چسب -  

        چسب مايع  -  

        هاي مختلف انواع سوزن چرخ در شماره -  

        سوزن دستي -  

        گرد سنجاق ته -  

        انگشتانه -  

        )كاغذبري، برش پارچه، گرد بر(انواع قيچي  -  

        چين لبه زيگزاگ و برقي، نخ -  

        مل و صابون -  
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  دوز  و دخترانه  بچگانه:نام شغل
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        اپل -  

        ميز برش -  

        كن پاصاف -  

        اليي چسب -  

        كاغذ برش -  

        كاغذ پوستي -  

        نخ كوك -   

        نخ دوخت -  

        نخ عمامه -  

        نخ دمسه -  

        هاي مخصوص ميز برش وزنه وگيره -  

        تور -  

        نوار اريب -  

        زيپ -  

        دكمه -  

        بشكاف -  

        چرخ خانگي -  

        دوز چرخ راسته -  

        چرخ اورلوك -  

        چرخ نوار دوز -  

         چرخ مياندوز-  
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  دوز  و دخترانه  بچگانه:نام شغل
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 وزشزمان آم
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

اندازي، سرويس، نگهداري و دوخـت بـا انـواع             توانايي راه   2
  چرخ خياطي و ماشينهاي صنعتي

2  4  6  

        آشنايي با چرخ خياطي  1-2

        كاره  چرخ خانگي همه-  

         اورلوك-  

         مياندوز-  

         نوار دوز-  

        دوز  راسته-  

        آالت صنعتي دوخت انواع ماشيناندازي و  شناسايي اصول راه  2-2

         پركردن ماسوره و جا انداختن آن در ماكو-  

         جا انداختن سوزن-  

        كشي  نخ-  

         تنظيم كشش نخ-  

        اندازي چرخ خياطي خانگي و صنعتي  راه-  

        آالت صنعتي شناسايي اصول سرويس و نگهداري انواع ماشين  3-2

         روغنكاري-  

        عويض روغن ت-  

         تعويض پايه و سوزن-  

         نظافت دستگاه-  

        يابي و رفع عيب جزئي دستگاه  عيب-  

ــايي پيــشگيري از حــوادث و رعايــت نكــات ايمنــي و   3 توان
 بهداشت كار

2 2 4 

       آشنايي با محيط آموزشي و كارگاهي 1-3
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  دوز  و دخترانه  بچگانه:نام شغل
 سي اهداف و ريز برنامه در

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

    آشنايي با موارد انضباطي و مقررات كارگاهي 2-3

    هاي اوليه در مواقع اضطراري شناسايي اصول استفاده از جعبه كمك 3-3

    نشاني در اطفاء حريق شناسايي اصول استفاده از شيلنگهاي آتش 4-3

    ئم ايمني در محيط كارگاهيشناسايي اصول استفاده از عال 5-3

    نشاني در مواقع اضطراري شناسايي اصول استفاده از كپسول آتش 6-3

    شناسايي اصول مقابله با گرما و سرما در محيط كارگاهي 7-3

شناسايي اصول بكارگيري راههاي پيشگيري از حـوادث مختلـف اعـم از              8-3
 ...گرفتگي و  سوزي، گاز آتش

   

    ايي اصول مقابله با حوادث غيرمترقبهشناس 9-3

شناسايي اصول بـه صـدا در آوردن آالرم هـشداردهنده در صـورت بـروز             10-3
 حادثه

   

    گرفتگي و بكار بردن سيستم ارت شناسايي اصول پيشگيري از برق 11-3

  15  12  3  توانايي دوختهاي مقدماتي  4

        آشنايي با انواع دوخت  1-4

          دوخت راسته-  

        دوزي با چرخ و دست  دوخت زيگزاگ و پس-  

         دوخت درزهاي منحني-  

         دوخت درزهاي شكسته-  

         دوخت درزهاي فرانسوي-  

         دوخت مغزي-  

         دوخت سجاف-  

         دوخت نوار و بندينك-  

         دوخت زيپ-  
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  دوز  و دخترانه  بچگانه:نام شغل
  اهداف و ريز برنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         دوخت انواع دكمه-  

         دوخت انواع مادگي-  

         دوخت قزن-  

         دوخت اليي چسب-  

         دوخت آستر-  

         اسمك دوزي-  

         توردوزي-  

         دوزي  اريب-  

         دالبردوزي-  

        ) جيب فيلتاپي- جيب تو-جيب رو( دوخت انواع جيب -  

         دوختهاي تزئيني-  

  3  2  1  گيري اندام توانايي شناخت و اندازه  5

        بندي گيري و سايز آشنايي با قسمتهاي مختلف اندام جهت اندازه  1-5

        آشنايي با انواع اندام  2-5

        گيري و تبديل آنها به هم آشنايي با واحدهاي اندازه  3-5

        بندي آشنايي با جدول سايز  4-5

        گيري قسمتهاي مختلف اندام شناسايي اصول اندازه  5-5

  18  14  4  توانايي تهيه الگوي لباس نوزاد  6

        آشنايي با رسم الگوهاي اساس  1-6

        شناسايي اصول مدلسازي الگو  2-6
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  دوز  و دخترانه  بچگانه:نام شغل
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول سايزبندي  3-6

        شناسايي اصول رسم الگوي انواع لباس نوزاد  4-6

         بند  ناف-  

         پيراهن زير-  

         پيراهن-  

         لباس خواب-  

         قنداق-  

         روقنداقي-  

         پيراهن شلوار سرهم-  

         شلوار جوراب دار-  

        بند  پيش-  

         كاله-  

        )… روبالشي و - لحاف- ملحفه-كيسه خواب(سرويس خواب  -  

        پوش بند و سينه  سينه-  

         كت-  

         مامي شورت-  

         كفش -  

         آغوشي-  

         ساك-  

         حوله و ربدشامبر-  

  36  28  8  توانايي تهيه الگوي لباس دخترانه  7

        آشنايي با رسم الگوهاي اساس  1-7

        اصول مدلسازي الگوشناسايي   2-7
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  دوز  و دخترانه  بچگانه:نام شغل

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول سايزبندي  3-7

        شناسايي اصول رسم الگوي انواع لباس دخترانه  4-7

         بلوز شوميزه-  

 -دار  واالن- قـايقي - هفـت - گرد- انگليسي- آرشال– بلوز يقه ب ب  -  
  ... ملواني و - يوناني- شكاري-اسكي

      

         انواع دامن كلوش-  

         دامن اسكاتلندي-  

         دامن شلواري-  

         دامن فون-  

         دامن قارچي-  

         دامن پليسه-  

         پيراهن ساده دخترانه-  

        دار دخترانه  پيراهن چين-  

         پيراهن كلوش-  

         پيراهن اسمك دوزي-  

         برش زير سينه-  

        ...) كيمونو و - افتاده- رگالن- كلوش- پفي-شوميز(ها   انواع آستين-  

         شلوار و شلوارك-  

         سارافون-  

         كت و دامن-  

  20  18  2  توانايي برش انواع لباس نوزاد و دخترانه  8

         لباس نوزاد و دخترانهآشنايي با انواع جنس و طرح پارچه خاص  1-8
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  دوز  و دخترانه  بچگانه:نام شغل
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

شناسايي اصول محاسبه مقدار الزم پارچه با توجه به عرض پارچه، مدل،              2-8
  ...طرح پارچه و 

      

        رت نيازشناسايي با اتو زدن پارچه قبل از برش در صو  3-8

        جويي شناسايي اصول قراردادن الگو روي پارچه با رعايت صرفه  4-8

        شناسايي اصول خط كشي دور الگو  5-8

 دخترانه و آسـتر بـا در      -شناسايي اصول برش قطعات مختلف لباس نوزاد        6-8
  نظر گرفتن ميزان اضافه درز

      

        گذاري قطعات پارچه شناسايي اصول عالمت  7-8

  45  35  10  توانايي دوخت انواع لباس نوزاد  9

        شناسايي اصول دوخت انواع لباس نوزاد  1-9

        بند  ناف-  

         پيراهن زبر-  

         پيراهن-  

         لباس خواب-  

         قنداق-  

         روقنداقي-  

         پيراهن شلوار سرهم-  

        دار  شلوار جوراب-  

        بند  پيش-  

         كاله-  

        ...) روبالشي و - لحاف- ملحفه-خواب كيسه(ويس خواب  سر-  

        پوش بند يا سينه  سينه-  

         كت-  
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  دوز  و دخترانه  بچگانه:نام شغل
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         مامي شورت-  

         كفش-  

         آغوشي-  

         ساك-  

        مبر حوله و ربدوشا-  

        شناسايي اصول دوختهاي تزييني  2-9

  101  88  13  توانايي دوخت انواع لباس دخترانه  10

        شناسايي اصول وصل قطعات مختلف لباس  1-10

        شناسايي اصول دوخت انواع بلوز  2-10

         بلوز شوميزه-  

         ب ب-  

         آرشال-  

         انگليسي-  

         گرد-  

         هفت-  

        يقي قا-  

        دار  واالن-  

         اسكي-  

         شكاري-  

         يوناني-  

        ... ملواني و -  

        شناسايي اصول دوخت انواع دامن  3-10

         دامن كلوش-  
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  دوز  و دخترانه  بچگانه:نام شغل
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         دامن اسكاتلندي-  

         دامن شلواري-  

         دامن فون-  

         دامن قارچي-  

         دامن پليسه-  

        شناسايي اصول دوخت انواع پيراهن  4-10

         پيراهن ساده دخترانه-  

        دار دخترانه  پيراهن چين-  

         پيراهن كلوش-  

         پيراهن اسمك دوزي-  

         پيراهن برش زير سينه-  

 - افتـاده  - رگـالن  - كلـوش  - پفي -شوميز(ت انواع آستين    شناسايي دوخ   5-10
  ...)كيمونو و 

      

        شناسايي اصول دوخت انواع شلوار و شلوارك  6-10

        شناسايي اصول دوخت سارافون  7-10

        شناسايي اصول دوخت كت  8-10

        شناسايي اصول انواع دوخت تزئيني  9-10
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  دوز نه  و دخترا  بچگانه:نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

 1  ميز اتو  

 2  اتوي ساده  

 3  اتوي بخار  

 4  اتوي پرس  

 5  ژانت  

 6  ميز برش  

 7  هاي مخصوص ميز برش ه وزنه و گير  

 8  چرخ خانگي  

 9  دوز چرخ راسته  

 10  چرخ اورلوك  

  11  چرخ نوار دوز  

  12  دوز چرخ ميانه  

  13  مانكن دخترانه  

  14  كن پاصاف  

  15  نشاني كپسول آتش  

  16  صندلي  

  17  متر  

  18  گونياي بزرگ و كوچك  

  19  پيستوله  

  20  رولت  

  21  انواع سوزن چرخ  

  22  سوزن دستي  

  23  انگشتانه  

  24  قيچي كاغذبري  
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  دوز  و دخترانه  نه بچگا:نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  25  قيچي برش  

  26  چين قيچي نخ  

  27  قيچي زيگزاگ  

  28  قيچي گرد بر  

  29  قيچي برقي  

  30  بشكاف  

  31  گرد سنجاق ته  

  32   خودكار–مداد   

  33  كن پاك  

  34  نواري بچس  

  35  چسب مايع  

  36  مل و صابون  

  37  اپل  

  38   اليي چسب  

  39  كاغذ برش و پوستي  

  40  نخ كوك  

  41  نخ دوخت  

  42  نخ عمامه  

  43  نخ دمسه  

  44  تور  

  45  نوار اريب  

  46  زيپ  

  47  دكمه  

  
  

  

 


