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نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

خيابان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي

   طبقه پنجم -اي كشور فهحر
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خيابـان   - تهـران  : درسيهايدفتر طرح و برنامه     
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

  چهارم طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 
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  دوزنده لباس مبل: ام شغلن
    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
سرويس، واند از عهده راه اندازي،  بتز كسي است كه بعد از گذراندن دوره آموزشي الزمرو دوز يا لباس مبل دو

نگهداري چرخ هاي خياطي و ماشين اورلوك، شناخت انواع مبل، اندازه گيري ابعاد، رسم الگوي حجمي، 
اي محاسبه مقدار پارچه الزم، شناخت پارچه مناسب مبل، انتقال مدل روي پارچه، برش پارچه، دوخت ه

مناسب مبل، دوخت تزئينات، اتوكاري و نصب انواع لباس و يا روكش مبل برآمده و همچنين با حوادث ناشي 
 .از كار، بهداشت و محيط كار و پيشگيري از حوادث برآيد

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
   ديپلم :ميزان تحصيالت حداقل 
  جسماني و روانيسالمت كامل : توانايي جسميحداقل 
  ندارد :ت هاي پيش نياز اين استانداردمهار
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت        110         :                 آموزش    دوره طول

  ساعت         44         :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت         66         :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت           -       :       محيط كاركارآموزي درـ زمان 
   ساعت        _           :                   پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت            -        :          زمان سنجش مهارت      ـ

 : روش ارزيابي مهارت كارآموز 

   % 25) : دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
    %75: امتياز سنجش عملي - 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي -2-2

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

   سال سابقه كار مرتبط5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                 
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  دوزنده لباس مبل: ام شغلن
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

   با انواع چرخ هاي خياطي و ماشين اورلوكدوخت و  نگهداري، سرويس،توانايي راه اندازي 1
  اوليه با چرخهاي توانايي دوخت  2
  توانايي شناخت انواع مبل 3
  توانايي اندازه گيري ابعاد مبل 4
  رسم الگوي به روش حجميتوانايي  5
  توانايي ژورنال شناسي انواع مبل 6
  توانايي برش انواع لباس مبل 7
   كارهاي دوخته شده توانايي اتوكاري 8
  )روكش مبل(توانايي نصب انواع لباس  9
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار 10
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  دوزنده لباس مبل: ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 دوخت با انواع  وتوانايي راه اندازي، سرويس، نگهداري  1
  چرخ خياطي و ماشين اورلوك

3  4  7  

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

        چرخ خياطي خانگي -  

         ماشين اورلوك-  
        شناسايي راه اندازي و دوخت با چرخ خياطي و ماشين اورلوك  2-1

         پر كردن ماسوره -  
         جا انداختن ماسوره در ماكو-  
         عبور دادن نخ از سوزن و تنظيم كشش آن -  
         تعويض سوزن چرخ خياطي و ماشين اورلوك-  

ز نظر نمره نخ، جنس نخ، تاب نخ و انواع نخ هاي دوخت اآشنايي با   3-1
  يكنواختي نخ 

      

        آشنايي با انواع سوزن   4-1
         سوزن مخصوص ماشين اورلوك-  

        روغن هاي مناسب چرخ خياطي و ماشين اورلوكآشنايي با   5-1
        و اورلوك دوخت با ماشين چرخ خياطي شناسايي اصول   6-1
        ظافت چرخ خياطي و اورلوكاصول سرويس، نگهداري نشناسايي   7-1

  10  7  3   توانايي دوخت هاي اوليه با چرخ  2

        آشنايي با انواع دوخت  1-2
         دوخت راسته-  
         دوخت زيگزاگ و پس دوزي-  
         دوخت درزهاي منحني و شكسته-  
         دوخت مغزي-  
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  دوزنده لباس مبل: ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         دوخت نوار اريب و بندينك-  
         دوخت انواع زيپ-  
        چسب اسكاچي دوخت -  
         دوخت انواع نوارهاي تزئيني-  
        ، دو طرفه، حين وسطيك طرفه) ساده، كش دوزي( دوخت انواع جين -  
        )نادواني و يكطرفه( دوخت انواع پيلي -  
         دوخت انوارهاي قزن قفلي و دكمه اي-  
         دوخت جا دكمه-  
  11  6  5  توانايي شناخت انواع مبل  3

          انواع مبليي با آشنا  1-3

         مبل راحتي دسته دار منحني-  

         مبل راحتي دسته دار تشك دوبل-  

         مبل گوشه دار دسته دار-  

         مبلهاي استيل دسته پر-  

         چرخي  مبلهاي استيل دسته-  

        آشنايي با شاخت انواع كوسن مبل  2-3

        آشنايي با انواع صندلي ها  3-3

        يي با انواع مدل هاي مناسب لباس مبلآشنا  4-3

         تشخيص انواع مبلشناسايي اصول  5-3

         استفاده از طرح ها و رنگ هاي مختلف براي انواع مبلشناسايي اصول  6-3

  13  8  5  توانايي اندازه گيري ابعاد مبل  4

        )طول، عرض، ارتفاع(شناسايي اصول اندازه گيري ابعاد مختلف مبل   1-4
        آشنايي با انواع سطح كوسن هاي مبل  2-4
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  دوزنده لباس مبل: ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        )منظم(آشنايي با سطوح هندسي   3-4
         مستطيل-  

         دايره-  

         لوزي-  

         ذوزنقه-  

         بيضي-  

  12  8  4   توانايي رسم الگوي به روش حجمي  5

         رسم الگوي به روش حجميشناسايي اصول   1-5

        مختلف الگو به يكديگرشناسايي تشخيص وصل قسمتهاي    2-5

          

          

 10 5 5  ژورنال شناسي انواع مبلتوانايي  6

     شناسايي اصول استفاده از ژورنال 1-6

     شناسايي اصول مدل سازي 2-6

 16 8 8   مبلتوانايي برش انواع لباس   7

     شناسايي اصول محاسبه مقدار پارچه الزم براي دوخت انواع لباس مبل  1-7

     شناسايي تشخيص پشت و روي پارچه  2-7

     شناسايي تشخيص راه و بيراه پارچه  3-7

     آشنايي با انواع جنس پارچه مناسب مبل  4-7

      كتاني-  

      نخ-  

      پارچه هاي مصنوعي-  

     آشنايي با انواع طرح هاي پارچه   5-7
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  دوزنده لباس مبل: ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

      پارچه راه راه -  

      پارچه چهارخانه-  

     ارچه حاشيه دار پ-  

      پارچه طرح دار-  

      پارچه گل دار-  

     آشنايي با انواع رنگ هاي پارچه   6-7

      رنگ گرم و سرد-  

      رنگ مكمل-  

 5 3 2  توانايي اتوكاري كارهاي دوخته شده  8

     آشنايي با وسايل اتوكاري  1-8

     سب نوع پارچهانتخاب درجه حرارت مناسب برحشناسايي اصول  2-8

     زدن درزها  اتوشناسايي اصول  3-8

 22 15 7  )روكش مبل(نصب انواع لباس توانايي  9

     پرو لباس مبل شناسايي اصول   1-9

     )روكش مبل(نصب انواع لباس آشنايي با  2-9

     دوخت لبه پايين لباس مبلشناسايي اصول  3-9

     ت طولي در پشت كاردوخت نوار اريب به صورآشنايي با  4-9

     آشنايي با دوخت زيب چسبان جهت نصب  5-9

     آشنايي با دوخت كش جهت نصب   6-9

 4 2 2توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار   10

    آشنايي با مفهوم نكات ايمني و بهداشت كاربرد آن در كارگاه   1-10

     ايمني و حفاظتي در كارگاهشناسايي بكار بردن نكات  2-10

و اطمينان ...  بازديد از دستگاههاي برقي نظير چرخ، قيچي برقي اتو و -  
 از صحت عملكرد آن 
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  دوزنده لباس مبل: ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

     بازديد كابل و دو شاخه ابزارهاي دستي برقي-  

     دقت در تعويض سوزن، تيغه و سمباده -  

    رخ رعايت فاصله ايمني دست، تا تيغه قيچي و سوزن چ-  

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

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

    شناسايي بكار بردن نكات ايمني و بهداشت و كاربرد آن در كارگاه  3-10

     شناسايي بروز حوادث و نحوه پيشگيري از بروز حوادث  4-10

    آشنايي با عوامل آتش زا و اصول پيشگيري از بروز آن  5-10

      شناسايي اصول شرايط مطلوب محيط كار  6-10

       كف مناسب-  

       رنگ مناسب در فضا-  

       نور كافي-  

       تهويه مناسب-  

       ميز و صندلي استاندارد-  

       نظافت كارگاه-  

      كارگاه استفاده از پرده مناسب در -  

       استفاده از وسايل حرارتي و برودتي مناسب-  

      )يونيفرم مناسب( پوشش مناسب افراد -  

       استفاده از پريزهاي محافظ دار-  

      نحوه صحيح قرارگيري -  

      دستگاه ها و سيم كشي آن ها  -  

       استفاده از عالئم ايمني و هشدار دهنده در سالن -  

       سيم ارت   داشتن-  
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  دوزنده لباس مبل: ام شغلن
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

 1  چرخ خياطي اورلوك  

 2  چرخ خياطي راسته دوز  

 3  ميز برش  

 4  و بخارت ا  

 5  و پرستا  

 6  اتوميز   

 7  كپسول آتش نشاني  

 8  تخته وايت برد  

 9  ليصند  

 10  قيچي كاغذبري  

 11 قيچي برش پارچه  

 12  گونيا  

 13  خط كش  

 14  پاك كن  

 15 سوزن متوسط  

 16  سنجاق ته گرد  

 17  صابون خياطي  

 18  نخ كوك  

  19  زيپ  

  20   نوار فنري  

  21  ينيئانواع يراقهاي تز  

  22  پارچه مخصوص مبل  

  23  متر  

  24  تخته پاك كن  

  25  ماژيك وايت برد  
  

  

 


