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 خ - خيابـان آزادي   -تهـران  : درسي هاي و برنامه    طرحدفتر
ســاختمان فنــاوري  -  تقــاطع خــوش و نــصرت - شــماليخــوش

     طبقه چهارم  -اطالعات و ارتباطات
 66944117 : دورنگـار  66944120  و  66944119: تلفن

  1457777363 :كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

 -خيابـان آزادي  -تهـران  :برنامه ريـزي    معاونت پژوهش و    
  -اي كـشور  رفـه  سـازمان آمـوزش فنـي و ح     -نبش چهارراه خوش  
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      1345653868 :كدپستي
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نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
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  دوزنده پوشاك حمام :نام شغل 

  خالصه استاندارد
  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
ي است كه عالوه بر پيشگيري از حوادث ضمن كار، رعايت بهداشت و نكات ايمني، دوزنده پوشاك حمام كس

، دوختهاي مقدماتي، شناخت و اندازه گيري اندام، تهيه الگو، ع چرخ خياطيابزار كار، كار با انواز عهده شناخت ا
 .دادن لباس و بسته بندي آن برآيد برش لباس و دوخت آن، بخار

   :ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
   شنوايي و گويايي سالم – حداقل يك چشم سالم – دست و پاي سالم –سالمت جسماني : توانايي جسميحداقل 

     .ندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :آموزشي  دوره طول
  تساع    132         :  آموزش                   دوره طول

  ساعت     28         :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      104        :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت       -       :    كارورزي                       ـ زمان 
  ساعت    _         :                               ـ زمان پروژه

  :  رت كارآموزروش ارزيابي مها
  %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

  : 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 پوشاك حمام :نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  و رعايت بهداشت و نكات ايمني توانايي پيشگيري از حوادث ضمن كار  1
كار توانايي شناخت ابزار  2  
   سرويس و نگهداري انواع چرخ خياطياندازي، دوخت،توانايي راه   3
  )اوليه(توانايي دوختهاي مقدماتي   4
  توانايي شناخت و اندازه گيري اندام  5
  توانايي تهيه الگو  6
  توانايي برش انواع مدل پوشاك حمام  7
  توانايي دوخت انواع پوشاك حمام  8
  توانايي بسته بندي پوشاك حمام  9

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 3

  
  

  دوزنده پوشاك حمام :نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 توانايي پيشگيري از حوادث ضمن كار و رعايت بهداشـت و            1
  نكات ايمني

2  2  4  

        )چيدمان كارگاه(آشنايي با محيط آموزشي و كارگاهي   1-1

        رات كارگاهيآشنايي با موارد انضباطي و مقر  2-1

        شناسايي اصول استفاده از جعبه كمك هاي اوليه در مواقع اضطراري  3-1

        شناسايي اصول استفاده از كپسول آتش نشاني در مواقع اضطراري  4-1

        شناسايي اصول استفاده از شيلنگ هاي آتش نشاني در اطفاء حريق  5-1

        ر محيط كارگاهيشناسايي اصول استفاده از عاليم ايمني د  6-1

        شناسايي اصول مقابله با گرما و سرما در محيط كارگاهي  7-1

شناسايي اصول بكارگيري راههاي پيشگيري از بروز حوادث مختلف اعم   8-1
  ...ازآتش سوزي، گاز گرفتگي و 

      

       شناسايي اصول مقابله با حوادث غير مترقبه  9-1

 آالرم هـشدار دهنـده در صـورت بـروز           شناسايي اصول به صـدا درآوردن       10-1
  حادثه

      

        شناسايي اصول پيشگيري از برق گرفتگي و بكار بردن سيستم ارت  11-1

  2  1  1  كار توانايي شناخت ابزار  2

        آشنايي با ابزار كار الزم جهت اندازه گيري  1-2

        آشنايي با ابزار كار الزم جهت رسم الگو  2-2

        كار الزم جهت دوختآشنايي با ابزار   3-2

        ...)تور، مهره هاي تزييني، نوار، دكمه و (آشنايي با ملزومات لباس   4-2

        آشنايي با ابزار كار الزم جهت برش  5-2
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        شناسايي اصول شناخت ابزار كار الزم و كاربرد هر يك   6-2

 
  دوزنده پوشاك حمام :نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 رحش شماره

 جمع عملي نظري

توانايي راه اندازي، دوخت، سرويس و نگهداري انواع چـرخ            3
  خياطي

3  19  22  

چـرخ خيـاطي اتوماتيـك،      (آشنايي با انواع چرخ خياطي و كاربرد هر يك            1-3
  )مياندوز، نواردوز، راسته دوز، اورلوك و ماشين گلدوزي

      

        رخ خياطيآشنايي با روغنهاي مناسب خاص چ  2-3

        شناسايي اصول راه اندازي انواع چرخ خياطي  3-3

        پركردن ماسوره -  

        انداختن ماسوره در ماكو -  

        عبور دادن نخ از سوزن وتنظيم كشش آن -  

        ...تعويض سوزن و  -  

        شناسايي اصول سرويس و نگهداري چرخ خياطي  4-3

       تعويض سوزن شكسته -  

        ت چرخ خياطينظاف -  

        ...عيب يابي و رفع عيب از جاسوزني، درجه كشش ماكو، ماسوره و  -  

        روغنكاري در زمانهاي مناسب -  

        شناسايي اصول دوخت با انواع چرخ خياطي خاص پوشاك حوله اي  5-3

  21  18  3  )اوليه(توانايي دوختهاي مقدماتي   4

        شناسايي اصول دوختهاي مقدماتي در مقياس كوچك  1-4

        راسته دوزي -  

        ...)منحني، شكسته و (دوخت انواع درزها  -  

        دوخت مغزي -  

        دوزي نوار -  
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         دوخت بندينك-  

        دوخت جيب از رو -  

  دوزنده پوشاك حمام :نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 موزشزمان آ
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        دوخت دكمه و جادكمه -  

        تور دوزي -  

        تكه دوزي -  

        گلدوزي با ماشين -  

        )در صورت لزوم(ساير دوختهاي تزييني  -  

        شناسايي اصول انواع دوختهاي اوليه  2-4

  4  2  2 توانايي شناخت و اندازه گيري اندام  5

تقسيم بنـدي انـدام     (اندام جهت اندازه گيري     شناسايي قسمتهاي مختلف      1-5
  )براي سنين مختلف

      

        شناسايي اصول اندازه گيري اندام  2-5

        )سايزهاي استاندارد(آشنايي با جدول سايز بندي   3-5

        ) اينچي–متري (شناسايي اصول تبديل واحدها   4-5

  26  20  6  توانايي تهيه الگو  6

        وشاك حمامآشنايي با انواع مدل پ  1-6

        حوله ساده -  

كاله دار، بدون كاله، يقه دار، بدون يقـه، كـاله دار            (انواع حوله پالتويي     -  
  ...)متصل و غير متصل و 

      

        كاله -  

        سربند -  

        حوله دستشويي -  

        حوله سونا -  
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        ليف -  

        حوله استخر -  

  
  دوزنده پوشاك حمام :نام شغل 

  و ريز برنامه درسي اهداف

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ست حوله نوزادي -  
        ست حوله عروس -  
        ...دمپايي حمام  -  

        آشنايي با جدول اندازه هاي استاندارد انواع حوله  2-6
        شناسايي اصول رسم الگو براي انواع مدل پوشاك حمام در صورت نياز  3-6

  9  5  4  يي برش انواع مدل پوشاك حمامتوانا  7

آشنايي با پارچه هاي حوله اي از نظر طرح، نقش، رنگ و كاربرد هر يـك             1-7
  با توجه به نوع پوشاك حمام

      

        آشنايي با پشت و روي پارچه  2-7

        آشنايي با راه و بيراه پارچه  3-7

        )خواب پارچه(آشنايي با بافت پارچه هاي حوله اي   4-7

شناسايي اصول محاسبه مقدار پارچه الزم با توجه به عرض پارچه ، نقش               5-7
  )با در نظر گرفتن اضافه دوز(پارچه و مدل لباس 

      

شناسايي اصول انتقال الگو روي پارچه الزم با توجـه بـه طـرح، نقـش و                    6-7
  )باروشهاي مختلف(خواب پارچه 

      

        مشناسايي اصول برش انواع مدل پوشاك حما  7-7

  41  35  6  توانايي دوخت انواع پوشاك حمام  8

بـاكوك،  (شناسايي اصول وصل كردن قطعات مختلف پارچه بـه يكـديگر      1-8
  ... )سنجاق ته گرد بلند و 

      

        شناسايي اصول دوخت كامل پوشاك حمام  2-8

        دوخت لباس -  

        )براي حوله پالتويي(دوخت كمربند در صورت لزوم  -  
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        اع دوختهاي تزييني در صورت لزومانو -  

        در صورت لزوم دوخت ساير ملزومات لباس -  

        شناسايي اصول بخاردادن لباس تكميل شده  3-8

  دوزنده پوشاك حمام :نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  3  2  1 توانايي بسته بندي پوشاك حمام  9

        آشنايي با نحوه تا زدن لباس و چيدمان آن در بسته  1-9

  
شناسايي اصول بـسته بنـدي پوشـاك حمـام در بـسته هـاي مختلـف و                  

  ناسبتم
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  دوزنده پوشاك حمام :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار،فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد    مشخصات فني رديف
     مداد  1

      خودكار  2

      پاك كن  3

      تراش  4

      كاغذ برش  5

      كاغذ پوستي  6

      اشل  7

      گونيا  8

      پيستوله  9

      رولت  10

      مل و صابون خط كشي  11

      سنجاق ته گرد بلند  12

      چسب نواري  13

سوزن ضخيم دوزي، سـوزن دوبـل و        ( مخصوص   نانواع سوز   14
(...  

    

      )براي بخار دادن لباس(دستگاه پرس   15

      ميز برش  16

      دفتر رسم  17

      مانكن  18

      ابر  19

      چرخ خانگي اتوماتيك  20

      مياندوز  21
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      راسته دوز  22

     نوار دوز  23

      اورلوك  24

  دوزنده پوشاك حمام :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار،فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      ماشين گلدوزي  25

      روغن دان  26

      روغن مناسب چرخ خياطي  27

      پيچ گوشتي  28

      انواع نخ در رنگهاي مختلف  29

      تور در اندازه هاي مختلف  30

      مهره هاي تزييني  31

      دكمه در رنگها و اندازه هاي مختلف  32

      متر  33

      ژورنال  34

      قيچي ساده  35

      قيچي برقي  36

      جعبه كمكهاي اوليه  37

      كپسول آتش نشاني  38

      انواع پارچه حوله اي  39

      ابزار الزم براي بسته بندي  40

      صندلي  41

 

  

 


