
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 بسمه تعالي
 آموزشمعاونت 

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 
 

  شغلآموزش استاندارد 
 
 
 

 شغل آموزش عنوان 

 نازک دوز مردانه
 

 گروه شغلي      

 طراحي و دوخت)صنايع پوشاک(
 

 

 شغل آموزش كد ملي 
 

 
 

 

 تاريخ تدوين استاندارد :

 09/ 02/1تا تاريخ           02/1/02از تاريخ   :    مدت اعتبار استاندارد

 

 

 

3/2/54/19-7 



 1 

 

 

 

 نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  : دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

 7-3/2/54/19:   شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2تمان شماره ، ساخ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي    –تهران 

241 

 11411166 – 1تلفن                                                     11155997دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 

 :طراحي و دوخت )صنايع پوشاک( شته اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي ر

 فرشته ضرغامي مهر ، فاطمه نبي، معصومه طاهري سرشت ، فاطمه كريمي ، فريده سيد سياهي، سوسن بيگلري  -
 

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

 دفتر طرح وبرنامه هاي درسي  -

-  

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

موجود در بازار كار و نياز به آموزش با تجربة عملي واقعي در بخش  بازاركشار در ايشن اسشتاندارد،      با توجه به تغييرات مشاغل -

ها را در حوزة كاري خود داششته   ها و توانايي اصالحاتي بوجود آمد تا نيروي انساني تربيت كنند و انواع گوناگون اطالعات، مهارت

 باشند.
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   شايستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 رديف
نام و نام 

 خانوادگي

آخرين 

مدرک 

 تحصيلي 

رشته 

 تحصيلي

شغل و 

 سمت 

سابقه كار 

 مرتبط
 ايميل تلفن و، آدرس  

 ليسانس فاطمه صنعتي 9
تكنولوژي 
طراحي و 
 دوخت

كارشناس   
برنامه 
ريزي 
 آموزشي

 سال 24

 تلفن ثابت :
 61924953614:  تلفن همراه

 sanati 777@yahoo.com :ايميل

 آدرس :

 فوق ليسانس تميس هوشيارآر 2

ليسانس 
 -طراحي لباس
فوق ليسانس 
 انيميشن

مدرس 
 دانشگاه

 سال 96

 تلفن ثابت : 

 61977999439تلفن همراه : 
 Hooshyar777@yahoo.comايميل: 

 آدرس : 
 
 

3 
زهرا اماني 
 تهران

 طراحي لباس ليسانس
هنرآموز 
 هنرستان

 سال 36

 تلفن ثابت :

 61925773611تلفن همراه : 
 ILKhani.F@gmail.comايميل: 

 آدرس : 
 
 
 

 ليسانس بتول شيخ 5
تكنولوژي 
طراحي و 
 دوخت

هنرآموز 
 هنرستان

 سال 95

 تلفن ثابت :

 61922531413تلفن همراه : 
 Amn.sh50@yahoo.comايميل: 
 آدرس :
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 تعاريف : 
 ندارد شغل : استا

 ساتاندارد حرفاه اي نياز وفتاه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بع اي از ماوارد ا    
 .مي شود

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

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

 شرح شغل : 
هاا ،  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 

 عملكرد مورد نياز شغل . شرايط كاري و استاندارد 

 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:
است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت     كارورزي صرفا در مشاغلي

د در محال آماوزش باه صاورت     دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي كه فر
 دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.( با استفاده از عكس مي آموزد و ورورت تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخاش   ه، كه شاامل سا  فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  حرفه

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

 شايستگي : 
 توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و كارا برابر استاندارد . 

 دان  : 
يك شايستگي يا توانايي . كاه ماي تواناد شاامل علاوم پاياه )        حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به

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

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

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

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

 توجهات زيست محيطي :

 رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد وردد. مالحظاتي است كه در هر شغل بايد
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 :  1شغلوزش استاندارد آمنام 

 نازک دوز مردانه

 : استاندارد آموزش شغلشرح 
داري هاندازي و نگ هايي از قبيل راه دوزي مردانه يكي از مشاغل مربوط به صنايع پوشاك است كه شايستگي نازك

و  هدوخت پيراهن مردان ،هاي دوخت، رسم الگوي پيراهن مردانه، رسم الگوي شلوار مردانه، دوخت اوليۀ لباس ماشين

دوز،  مردانه، راسته دوز، خياط شاغل شلواردوز، پيراهنويرد. در ومن اين شغل با م مردانه را در بر مي شلواردوخت 
 هاي توليد لباس در ارتباط است.  فروش، بنكدار و بنگاه چرخكار، وردست، توليدكننده و فروشنده، ملزومات خياطي، خرازي

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 پايان دورۀ راهنماييزان تحصيالت : ميحداقل 

 سالمت كامل جسماني و روانيتوانايي جسمي و ذهني : حداقل 

 ندارد مهارت هاي پي  نياز :

:آموزش دوره  طول  

 ساعت 536 طول دوره آموزش                    : 

 ساعت 994  :  ش زمان آموزش نظري              

    ساعت 394  :  ش زمان آموزش عملي              

          ساعت    - ش زمان كارورزي                      : 

           ساعت   -  ش زمان پروژه                          :

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %24كتبي :  -

 %14 عملي : -

 %96 اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
 سال سابقۀ كار مرتبط 3 ياطراحي و دوخت  تكنولوژي ليسانس -
 مرتبطسال سابقۀ كار  4فوق ديپلم طراحي و دوخت با  -
 مرتبطسال سابقۀ كار  96ديپلم طراحي و دوخت با  -

 

 

 

 

 

 

                                                 
1   . Job Description 
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

ترسيم الگو و دوخت لباس خهاي مردانه مانند: نازك دوز مردانه اصطالحاً به فردي اطالق مي شود كه قادر به انجام 

 باشد. شلوار و پيژاما ،تي شرت ،پيراهن

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

 

- Pattern cutting for men
,
s wear 

- Tailored clothes 

 

 

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

 دوز مردانه يموخ -

 شلواردوز -

 زنانه و لباس راحتي  ،دوزنده پيراهن شوميز مردانه -

 الگوساز و برشكار لباس مردانه -

 

 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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                        2شغلآموزش استاندارد 

 3شايستگي ها -

 عناوين رديف

 هاي دوخت ماشين نگهداريندازي و راه ا 1

 رسم الگوي پيراهن مردانه 0

 رسم الگوي شلوار مردانه 3

 دوخت اوليۀ لباس 4

 دوخت پيراهن مردانه 9

 دوخت شلوار مردانه 6

7  

8  

0  

12  

11  

10  

13  

14  

19  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2.

 Occupational  Standard      
3
 . Competency  
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 استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش بروه -

 عنوان : 

 هاي دوخت ماشين نگهداريراه اندازي و 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

96 36 56 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

 ورد سوزن ته -    دانش :

 جاسوزني -

 ميز مربي -

 صندلي مربي -
 وايت برد و ماژيك آن -

 ميز رسم الگوي كارآموزان -

 صندلي متحرك كارآموزان -

 ميز نور  -

 ميز برش -

 كمد كارآموزان -

 كامپيوتر

 ميز مخصوص كامپيوتر  -

 صندلي كامپيوتر -

- DVD و تلويزيون 

 برد يا پانل -

 سطل آشغال -

 كن تخته پاك -

هاي دوخت:  انواع نخ ماشين -

دوز و اورلوك)دوك، در  راسته

هاي مختلف، نمونه نخ  رنگ

 مناسب(

 

   2 هاي يك كارواه خياطي خانگي مشخصات و ويژوي -

كارۀ خانگي، صنعتي(،  انواع ماشين دوخت)ساده، همه -
 مشخصات و ويژوي آنها

2   

عتي(، انواع ماشين دوخت سردوز)اورلوك خانگي، صن -
 مشخصات و ويژوي آنها

2   

ووش،ژوردوزي،  انواع سوزن ماشين دوخت)سرسوخته، سه -
 دوقلو(، مشخصات و ويژوي آنها

36/9   

انواع نخ ماشين دوخت)قرقره و دوك: مرسريزه، نايلوني،  -
 اي، ابريشمي(، مشخصات و ويژوي آنها استر، پنبه پلي

36/9   

   2 ويژوي آنها(انواع پايۀ دوخت)مشخصات و  -

    مهارت :

  9  چيدمان يك كارواه خياطي خانگي  -

كردن ماسوره، جا  راه اندازي و تنظيم ماشين دوخت)نخ -
انداختن سوزن، جا انداختن ماسوره، تنظيم كشش نخ، 

 كردن ماشين دوخت( نخ

 5  

هاي اوّليه)دوخت مستقيم، دوخت  سازي براي دوخت آماده -
 منحني ...( شكسته، دوخت

 4  

    

    



 8 

 
 

 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 هاي دوخت ماشين نگهداريراه اندازي و 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

96 36 56 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

ها، كار با  هاي دوخت)تعويض پايه استفاده از انواع پايه -
دوزي  ، زيپ، دكمه، لبه((دوخت مستقيم))دوزي هاي پنبه پايه

، پاكدوزي، پايۀ تفلون ((نامرئيدوخت ))دوزي ، پس((پيچ رُل))
دوزي،  ، چين، تكه((هاي پالستيكي مخصوص جير و پارچه))
 دوزي، ...( ، قيطان((نوار اريب ماشين دوخت صنعتي))دوزي لبه

هاي  انواع سوزن ماشين -  92 

دوز، همه  دوخت)اورلوك، راسته

 كارۀ خانگي(

صفحه قراردادن قرقره)با  -

پايه براي قراردادن قرقره روي 

 ديوار(

 انواع پايۀ دوخت -

انواع ماشين دوخت)همه  -

كارۀ خانگي، صنعتي 

 (((دوز، اورلوك راسته))

 برس و روغن  -

 دان  غنپنس و رو -

 نشاني كپسول آتش -

 هاي اوليه جعبۀ كمك -

 پيچ ووشتي  -

 چراغ مطالعه  -

 منابع : -

 دوزي زنانه جلد چهارم نازك -

 

هاي مختلف ماشين  كاري و تميزكردن قسمت روغن -
دوخت و پياده و سواركردن دستگاه ماسوره، بازكردن صفحۀ 

 كاري بدنۀ ماشين دوخت سوزن، روغن

 5  

ب نخ و سوزن مناسب ماشين دوخت)با توجه به نوع انتخا -
 پارچه(

 2  

 نگرش :

 هاي دوخت با توجه به شبكۀ برق ماشينو توجه به ساعات استفاده از اتو  -

 صرفه جويي در مصرف پارچه -

 كردن در مصرف برق صرفه جويي -

 ايمني و بهداشت : 

شين دوخت)عدم استفاده از سوزن خم شده، كار با ماهنگام رعايت اصول و نكات ايمني  -
 كردن ماشين دوخت در اتمام كار ...( اطمينان از سالم بودن سيم و دو شاخه، خاموش
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 هاي دوخت ماشين نگهداريراه اندازي و 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

96 36 56 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

  طرز صحيح نشستن در هنگام كار با ماشين دوخت -

 استفاده از پشتي مخصوص صندلي ماشين دوخت -

 استفاده از چراغ مطالعه هنگام دوخت -

- 

 توجهات زيست محيطي :

 هاي اوافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخۀ بازيافت پارچه آوري جمع -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 رسم الگوي پيراهن مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

22 45 56 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

 كاغذهاي سفيد و پوستي -    دانش :

 كاربن -

 چسب نواري، ماتيكي و مايع -

 مداد سياه  -

 كن پاك -

كش)ماري، وونيا،  انواع خط -

كش منحني حلقۀ  پيستوله، خط

 آستين و پهلو(

 رولت خياطي -

 قيچي كاغذ -

 منگنۀ الگودستگاه  -

 ورد  سوزن ته -

 جاسوزني -

 مربيميز  -

 صندل مربي -

 وايت برد و ماژيك آن -

 ميز رسم الگوي كارآموزان -

 صندلي متحرك كارآموزان -

 ميز نور -

 برش ميز -

 كمد كارآموزان -

 كامپيوتر -

  مخصوص كامپيوتر ميز -

 كامپيوترصندلي  -

 ،هاي: وونيا كش كش ترسيم الگو)شامل خط انواع خط -
كش  كش منحني ترسيم حلقه آستين و شلوار، خط پيستوله خط
كش مدرج(، مشخصات و ويژوي  كش معمولي، خط ماري، خط

 آنها

2   

انواع كاغذهاي ترسيم الگو)شامل كاغذهاي: وراف، سفيد  -
 تحريري، پوستي(، مشخصات و ويژوي آنها

   قيقهد36

، مداد رنگي(، مشخصات و HBانواع مداد ترسيم الگو)مداد  -
 يژوي آنهاو

   قيقهد36

ورد و  ملزومات ترسيم الگو)منگنۀ مخصوص الگو، سوزن ته -
كن(،  هاي نواري، مايع و ماتيكي، پاك جاسوزني، چسب

 مشخصات و ويژوي آنها

9   

   2 هاي اندام استاندارد انسان  ها و نسبت ويژوي -

ن ويري پيراه هاي استاندارد اندام)اندازه هاي اندازه ويژوي -
شامل: دورسينه، دورباسن، دوركمر، كارور پشت، قد 

 باالتنۀپشت، بلندي كف حلقۀآستين، دوروردن، قد آستين(

3   

دار،  هاي: سينه هاي غيرمعمول)شامل اندام هاي اندام ويژوي -
صاف، جلوي  ، شانۀمربعي، شانۀافتاده، پشت((قوزدار))برآمده پشت

 (....ن چاقورد وردن الغر، طوق سينه برجسته، طوق

3   

مشخصات و ويژوي جدول سايزبندي براي هر نوع لباس  -
، خيلي  L، بزرگ  M، متوسط  S، كوچك  XS)خيلي كوچك 

 ، قد بلند، قد متوسط، قد كوتاه(  XLبزرگ 

3   
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 رسم الگوي پيراهن مردانه-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

 و تلويزيون DVD -   3 تأثير بصري خطوط و رنگ در لباس مردان -

 برد يا پانل -

 سطل آشغال -

 كن تخته پاك -

 

 منابع : -

 دوزي زنانه جلد چهارم نازك -

لگو و برش به روش متريك ا -

 لباس مردانه

 

   2 مشخصات عالئم قراردادي ترسيم الگو -

   2 اندازۀ دكمه خور و جادكمه  -

    مهارت :

انتخاب مدل با توجه به عوامل تأثيروذار بر اندام و  -
 لباس)جنس پارچه، بافت پارچه، برش، رنگ و نقوش پارچه(

 3  

  9  هاي استاندارد جدول سايزبندي ندازهتبديل اندازۀ فرد با ا -

الگوي پيراهن: )هاي مختلف اندام ويري قسمت اندازه -
دورسينه، دورباسن، دوركمر، حلقۀوردن، نصف كارور پشت، 
بلندي كف حلقۀ آستين، قد آستين يك تكه براي پيراهن، 

 اندازۀ دور مچ پيراهن(

 3  

  2  استفاده از عالئم قراردادي ترسيم الگو -

  5  ترسيم الگوي اوليۀ پيراهن معمولي)ساده( -

  3  ترسيم الگوي اوليۀ آستين يك تكه)كاپ بلند( -

  2  تهيۀ پاترون باالتنه و آستين -

كردن ايرادهاي اندامي در الگوي باالتنه و  برطرف -
، پشت صاف، ((قوزدار))آستين)جلوي سينۀ برآمده، پشت برآمده

ي، سرشانۀ افتاده، حلقۀ آستين وشاد، بازوي هاي مربع سرشانه
 وردن چاق( وردن الغر، طوق تنگ، آستين پيچ خورده، طوق

 3  

  5  ترسيم الگوي اوليۀ پيراهن شميزيه)كالسيك( -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 رسم الگوي پيراهن مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

     مهارت :

  2  ترسيم الگوي اوليۀ آستين پيراهن شميزيه)كالسيك( -

  2  ترسيم الگوي اوليۀ روپوش و لباس كار -

  2  وشادكردن الگوي حلقۀ آستين باالتنه  -

  2  رسيم الگوي اساس آستين كيمونو يكسرهت -

  3  هاي كشباف شرت و پارچه ترسيم الگوي اوليۀ تي -

  2  شرت)وشاد، تنگ و چسبان( ترسيم انواع الگوي اوّليۀ آستين تي -

  2  ترسيم الگوي پيراهن پيژاما -

  2  ترسيم الگوي آستين پيراهن پيژاما -

  2  مردانهشامبر  ربدوترسيم الگوي  -

  2  هاي آرشال و شال ترسيم الگوي يقه -

 ،ي ايستاده)چيني، آخوندي، فرنج، سرداري ترسيم الگوي يقه -
 ( ژاپني و .....

 2  

  2  ترسيم الگوهاي يقۀ پيراهن مردانه با پايۀ جدا و پايۀ سرخود -

  36/9  ترسيم الگوي يقۀ برورد شكاري -

  36/9  ليسي قابل تبديلترسيم الگوي يقۀ انگ -

هاي:  هاي يقه)شامل سجاف ترسيم الگوي انواع سجاف -
سرخود، جدا و باريك جلو، سجاف مخفي، سجاف مخفي يا 

 بليطي(

 2  
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 رسم الگوي پيراهن مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  ت ،مهار ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

هاي ساده، مچ به صورت  ترسيم الگوي انواع مچ)شامل: مچ -
 دوبل، پاكتي(

 9   

كردن مكان آن روي  ترسيم الگوي جيب خارجي و مشخص -
 الگوي پيراهن

 2  

  9  وي پيراهنها ر وذاري مكان جادكمه عالمت -

 نگرش :

 صرفه جويي در مصرف كاغذ و مقوا -

 ايمني و بهداشت : 

 طرز صحيح نشستن هنگام ترسيم الگو -

رعايت استاندارد تجهيزات كارواه خياطي شامل ارتفاع ميزهاي: برش، اتو، ماشين دوخت  -
 و صندلي آن، كف كارواه، نوركافي كارواه(

 توجهات زيست محيطي :

هاي مخصوص و استفاده از آن در چرخۀ  آوري كاغذها و مقواهاي باطله در كيسه جمع -
 بازيافت
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 رسم الگوي شلوار مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

29 56 19 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط طيتوجهات زيست محي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

و  ، تحريريكاغذهاي سفيد -    دانش :

 پوستي

 كاربن -

 چسب نواري، ماتيكي و مايع -

 مداد سياه  -

 كن پاك -

كش)ماري، وونيا،  انواع خط -

كش منحني حلقۀ  پيستوله، خط

 آستين و پهلو(

 رولت خياطي -

 قيچي كاغذ -

 نۀ الگومنگدستگاه  -

 ورد  سوزن ته -

 جاسوزني -

 مربيميز  -

 صندلي مربي -
 وايت برد و ماژيك آن -

 ميز رسم الگوي كارآموزان -

 صندلي متحرك كارآموزان -

 ميز نور  -

 برش ميز -

 كمد كارآموزان -

 كامپيوتر -

 كامپيوتر ميز مخصوص -

 5)))دوركمر((ويري شلوار اندازه))هاي استاندارد اندام اندازه -
، دور باسن، بلندي فاق ((تر از دوركمر طبيعي متر پايين سانتي
، وشادي ((توي پا))، اندازۀ وسط پا تا كف((برآمدوي باسن))شلوار
 ، قد شلوار(((پهناي لبۀ شلوار))پاي شلوار دم

1   

هاي غيرمعمول)شكم بزرگ و برآمده، باسن  هاي اندام ويژوي -
فاق پشت  ))برجستگيبزرگ و برآمده، باسن صاف و بدون 

 (((كوتاه 

7   

)خيلي كوتاه، پسرانه، ((قد))ويژوي انواع شلوار بر اساس طول -
جامائيكا، برمودا، روي زانو، ولف، وسط ساق، باالتر از مچ، با 

 بلندي كامل(

5   

پا وشاد  ويژوي انواع شلوار)شامل شلوارهاي: راسته، دم -
 دار( ،  جيب((دار دار يا چين پيلي))اي ، خمره((فون))

5   

    مهارت :

، ((الگوي شلوار))هاي مختلف اندام ويري قسمت اندازه -
اندازۀ  ((برآمدوي باسن)))دوركمر، دورباسن، بلندي فاق شلوار

 ، قد شلوار(((توي پا))وسط پا تا كف

 3  

  1  ترسيم الگوي اوليۀ شلوار ساده -

  2  پاترونكردن الگوي اوليۀ براي تهيۀ  آماده -

كردن ايرادهاي اندام در الگوي اساس شلوار)شكم  برطرف -
بزرگ و برآمده، باسن بزرگ و برآمده، باسن صاف و بدون 

 (((فاق پشت كوتاه))برجستگي

 5  
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 رسم الگوي شلوار مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

 صندلي كامپيوتر -  9  دار...( ترسيم الگوي انواع نواركمر)معمولي، پهلوهاي كش -

- DVD و تلويزيون 

 برد يا پانل -

 سطل آشغال -

 كن تخته پاك -

 منابع :  -

به روش متريك  الگو و برش -

 مردانه

 

  9  ترسيم الگوي نقاب جلوي شلوار -

هاي مختلف)شامل اساس  تبديل الگوي اساس شلوار به مدل -
 اي( دار، خمره ، يكسره وشاد، تنگ، پيلي((فون))پا وشاد سازي: دم مدل

 5  

ترسيم انواع الگوي جيب داخلي و خارجي روي الگوي  -
 نها(شلوار)سجاف، دهانه و كيسۀ آ

 5  

  3  ترسيم الگوي اوليۀ شلوار جين -

  3  ترسيم الگوي شلوار پيژاما -

  5  تبديل الگوي اوليۀ شلوار به مايو)براي شنا( -

  4  هاي كشي( تبديل الگوي اوليۀ شلوار به ورمكن)از پارچه -

 نگرش :

 صرفه جويي در مصرف كاغذ و مقوا -

 ايمني و بهداشت : 

 ز صحيح نشستن هنگام ترسيم الگوطر -

رعايت استاندارد تجهيزات كارواه خياطي شامل ارتفاع ميزهاي: اتو، ماشين دوخت و  -
 صندلي آن، كف كارواه، نوركافي كارواه(

 توجهات زيست محيطي :

 هاي مخصوص و استفاده از آن در چرخۀ بازيافت آوري كاغذها و مقواهاي باطله در كيسه جمع -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت اوليۀ لباس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

25 15 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

 ورد  سوزن ته -    دانش :

 جا سوزني -

 ميز مربي -

 صندلي مربي  -

 وايت برد و ماژيك آن -

 ميز رسم الگوي كارآموزان -

 صندلي متحرك كارآموزان -

 ميز نور  -

 ميز برش -

 كمد كارآموزان -

 كامپيوتر -

 كامپيوتر ميز مخصوص -

 صندلي كامپيوتر -

- DVD و تلويزيون 

 برد يا پانل -

 سطل آشغال -

 كن تخته پاك -

انواع نخ ماشين هاي دوخت:  -

دوز و اورلوك )دوك، در  راسته

هاي مختلف، نمونه نخ  رنگ

 مناسب(

 

انواع الياف طبيعي)پنبه، كتان، پشم، ابريشم(، مشخصات و  -
 ويژوي آنها

3   

انواع الياف مصنوعي و نيمه مصنوعي)ويسكوز، نايلون،  -
 استر، ريون(، مشخصات و ويژوي آنها پلي

3   

، دنيم، جين، كرش، بروكات، انواع پارچۀ بافته شده)كلوكه -
دوشس، مخمل كبريتي، ژاكارد، واباردين، ماهوت، موسيلن، 
مُواره، پارچۀ كشباف يا استرچ، پارچۀ پرزدار يا پوست مصنوعي، 
چيت ويچي، پارچۀ پلووري، پارچۀ ريپس(، مشخصات و ويژوي 

 آنها

36/1   

انواع عالئم قراردادي شناخت الياف طبيعي)پنبه، كتان،  -
 ابريشم، پشم(

9   

   2 انواع عالئم بين المللي نگهداري منسوجات -

هاي ساده، برش كوچك، زيگزاگ،  انواع قيچي)شامل قيچي -
چين دستي، قيچي مخصوص برش  تيز، وخيم برش، نخ نوك

 تور(، مشخصات و ويژوي آنها

36/9   

كش وونيا،  كش مدرّج، خط ويري)متر، خط انواع وسايل اندازه -
كه به قيچي رولتي ))كش معمولي، راهنماي اندازۀ درزها خط

 (، مشخصات و ويژوي آنها((شود وصل مي

36/9   

وذاري)صابون خياطي، وچ مخصوص  انواع وسايل عالمت -
 ، كاربن، مداد مخصوص(، مشخصات و ويژوي آنها((مِل))

9   

هاي برش، ويرۀ  )وزنهمشخصات و ويژوي ملزومات برش -
 پارچه(

   قيقهد36
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت اوليۀ لباس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

22 15 16 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

بيتوين، سوزن  هاي: شارپ، انواع سوزن دستي)شامل سوزن -
 جادويي....(، مشخصات و ويژوي آنها

انواع سوزن ماشين هاي  -   9

دوز، همه  دوخت)اورلوك، راسته

 كارۀ خانگي 

صفحه قراردادن قرقره)با  -

پايه براي قراردادن قرقره روي 

 ديوار(

 انواع پايۀ دوخت -

انواع ماشين دوخت)همه  -

كارۀ خانگي، صنعتي  

 (((دوز، اورلوك راسته))

 برس و روغن -

 دان  پنس و روغن -

 نشاني كپسول آتش -

 هاي اوليه جعبۀ كمك -

 پيچ ووشتي  -

 چراغ مطالعه -

كش مخصوص قيچي  خط -

 رولتي

 تختۀ صفحه برش رولتي -

 قيچي رولتي -

 ورد بر -

 دستگاه راهنماي برش -

انواع باشتك هاي اتو با  -

 پارچۀ مخصوص

دقيقه36 مخصوص پارچهورد  مشخصات و ويژوي سوزن ته -    

دقيقه36 مشخصات و ويژوي ملزومات دوخت)جاسوزني، انگشتانه، موم ....( -    

    مهارت :

هاي طبيعي،  نگهداري، مراقبت و شستشوي انواع پارچه  -
نيمه مصنوعي و مصنوعي)شامل الياف: پنبه، كتان، ابريشم، 

 استر، ويسكوز(  نايلوني، پلي

 2  

داري  المللي منسوجات در نگه صحيح از عالئم بيناستفادۀ  -
 پارچه و لباس

 9  

  9  هاي مختلف ها با بافت انتخاب پارچه -

  2  محاسبۀ مقدار پارچۀ مورد نياز براي برش الگوهاي مختلف -

  2  هاي مختلف پارچه)براساس الگو( برش پارچه روي عرض -

  9  ها كردن عرض پارچه صاف -

كردن ميزان آب  هاي مختلف براي مشخص فاده از روشاست -
 رفتگي پارچه

 9  

برش انواع پارچه با توجه به نقوش و طرح آنها)شامل نقوش:  -
 ( ((پيچازي))راه، چهارخانه دار، راه سرباال، حاشيه

 2  

  2  چيدمان صحيح الگو روي پارچه با توجه به نقوش و جنس پارچه -

هاي: كوك شل، كاربن،  پارچه)شامل روشانتقال الگو روي  -
 زدن پارچه، مداد مخصوص( چرت

 2  
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت اوليۀ لباس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

ابع مصرفي و من مواد

 آموزشي

انواع قيچي)برش پارچه،  -    مهارت :

نوك باريك، مخصوص 

 جادكمه، قيچي زيگزاگ(
 وزنه هاي برش پارچه -

معمولي و ))انواع اتو)بخار -

 ، پرس(((مخزن دار

 پارچۀ رواتويي -

 اتوي سرد -

 ولولت -

 پاش مخصوص اتو آب -

 دستگاه منگنه زن -

 سبد قراردادن دوخت -

 درجكش سادۀ م خط -

ويرۀ مخصوص تهيۀ نوار  -

 اريب

انواع اليي              -

 اي و چسب( )پارچه

 انواع پارچه -

 نوار اريب مخصوص  -

 انواع دكمه -

انواع زيپ)معمولي، مجزا،  -

 شلوارجين(

 قفلي انواع قزن -

 لهنوارهاي كرس -

برش پارچه)نقاط موازنه، راستاي الگو،  هنگام رعايت نكات -
 ارچه، خطوط مركزي، دوالي باز يا بستۀ پارچه(پشت و روي پ

 5  

  2  استفادۀ صحيح از قيچي در هنگام برش پارچه -

دوخت انواع كوك با دست)ساده، بخيه، بخيۀ تزئيني، كوك  -
 بسته، زيگزاگ ساده(

 5  

، دوبلۀ شكسته، ((درز فرانسوي))دوخت انواع درز)ساده، دودرزه -
 دوبلۀ خوابيده(

 1  

دست و ماشين  اب ((دوزي لبه))دوخت انواع پاكدوزي -
دوخت)ساده بادست، دندان موشي، پاكدوزي با نوار اريب، 
پاكدوزي، توسط قيچي زيگزاگ، توسط قيچي زيگزاگ ودوخت 
ساده، با دوخت سادۀ چرخ، با دوخت زيگزاگ چرخ، با پايۀ 
مخصوص و ژيتون يا دكمۀ مخصوص پاكدوزي ماشين دوخت 

 پاكدوزي با ماشين دوخت اورلوك( همه كاره،

 96   

با دست)تودوزي با اليۀ  ((تودوزي))دوزي دوخت انواع پس -
مخصوص حرير، پيچ رُل، مخفي، پس  ((رُل))زانفيكس، پيچ

دوزي توأم را دوخت ساده، زيگزاگ ساده)روي سجاف و داخل 
سجاف(، تو دوزي با ماشين دوخت: دوخت ساده، با دوخت 

 دوخت، دوخت با پايۀ مخصوص لبه دوزي(زيگزاگ ماشين 

 96   

  5  هاي آن دوخت انواع سجاف و ووشه -

  5  دوخت درزهاي منحني -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت اوليۀ لباس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط يتوجهات زيست محيط

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

 انواع كش -  5  ها دوخت پنس -

 منابع :  -

 دوزي زنانه جلد چهارم نازك -

الگو و برش به روش متريك  -

 لباس مردانه

  5  ها .... دوزي ، پسها ها، پنس اتوكاري درزها، سجاف  -

 نگرش :

 هاي دوخت با توجه به شبكۀ برق كشور و ماشين توجه به ساعات استفاده از اتو -

 صرفه جويي در مصرف پارچه -

 ايمني و بهداشت : 

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

 استاندارد تجهيزات كارواه)ارتفاع ميزهاي: برش، اتو، ماشين دوخت و صندلي آن( رعايت -

 رعايت فواصل بين تجهيزات كارواه)فواصل بين: ماشين دوخت، اتو و ميز برش( -

 طرز صحيح نشستن در هنگام كار با ماشين دوخت -

 استفاده از پشتي مخصوص صندلي ماشين دوخت -

 مطالعه هنگام دوختاستفاده از چراغ  -

 رعايت نكات ايمني در هنگام استفاده از قيچي و سوزن -

كار با اتو)محل قرارورفتن، كنترل سيم و دو شاخۀ اتو، تنظيم درجۀ  هنگام رعايت نكات ايمني -
 حرارت...(

 توجهات زيست محيطي :

 هاي اوافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخۀ بازيافت آوري پارچه جمع -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت پيراهن مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  ادمو

 آموزشي

 ورد  سوزن ته -    دانش :

 جا سوزني -

 ميز مربي  -

 صندلي مربي -

 وايت برد و ماژيك آن -

 ميز رسم الگوي كارآموزان -

 صندلي متحرك كارآموزان -

 ميز نور  -

 ميز برش -

 كمد كارآموزان -

 كامپيوتر -

 كامپيوتر ميز مخصوص -

 صندلي كامپيوتر -

- DVD زيونو تلوي 

 برد يا پانل -

 سطل آشغال -

 كن تخته پاك -

هاي دوخت:  انواع نخ ماشين -

دوز و اورلوك)دوك، در  راسته

هاي مختلف، نمونه نخ  رنگ

 مناسب(

 

مشخصات و ويژوي انواع دكمه)فلزي، سنگيني، صدف،  -
 اي( اي، چرم، شاخي و دستگاه دكمه منگنه شيشه

3   

   3 اي، زانفيكس، چسب( پارچهمشخصات و ويژوي انواع اليي) -

   9 مشخصات و ويژوي انواع قيچي رولتي برش پارچه -

   قيقهد36 هاي مخصوص برش قيچي رولتي مشخصات و ويژوي تخته -

   قيقهد36 كش مخصوص قيچي رولتي مشخصات و ويژوي خط -

مشخصات و ويژوي انواع قيچي)مخصوص جادكمه بازكني،  -
 بشكاف(

2   

   5 خور، جادكمه روي لباس گونگي تعيين اندازۀ دكمهچ -

، جدا و ((دار مخزن))مشخصات و ويژوي انواع اتو)ساده، بخار -
 سرخود، پرس، ايستاده مخصوص حلقۀ آستين(

2   

مشخصات و ويژوي ملزومات اتو)ميز اتو، ژانت، پارچۀ  -
 رواتويي(

2   

ورد، دستي،  مشخصات و ويژوي انواع بالشتك اتو)بي ي، -
 ژانت( 

9   

كننده)سنگ مرمر با چوب،  مشخصات و ويژوي اتوي خنك -
 كردن پارچه( كفي فلزي، مخصوص خنك

9   

ها و نقوش مختلف، متناسب پيراهن  انواع پارچه با طرح -
 مردانه

2   
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت پيراهن مردانه

 زشزمان آمو

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

هاي  انواع سوزن ماشين -    مهارت :

دوز، همه  دوخت)اورلوك، راسته

 كارۀ خانگي( 

صفحه قراردادن قرقره)با  -

پايه براي قراردادن قرقره روي 

 يوار(د

 انواع پايۀ دوخت -

انواع ماشين دوخت)همه  -

كارۀ خانگي، صنعتي  

 ( ((دوز، اورلوك راسته))

 برس و روغن -

 دان  پنس و روغن -

 نشاني كپسول آتش -

 هاي اوليه جعبۀ كمك -

 پيچ ووشتي -

 چراغ مطالعه -

كش مخصوص قيچي  خط -

 رولتي

 تختۀ صفحه برش رولتي -

 قيچي رولتي -

 ورد بر -

 دستگاه راهنماي برش -

هاي اتو با  انواع باشتك -

 پارچۀ مخصوص

  9  هاي متناسب پيراهن مردانه انتخاب پارچه -

  9  ها با طرح و نقوش مختلف پيراهن مردانه برش انواع پارچه -

  2  هاي مختلف( كردن آن)با عرض((تا))برش نوار اريب و -

  36/9  ش پارچهبرش اليي چسب و وصل آن روي قطعات بر -

هاي ساده و خطي)شامل  دوخت انواع سجاف يقه -
هاي چاكدار، ورد، سجاف يقه با نوار اريب، سجاف يقۀ  سجاف

 هفت و ورد به صورت برش(

 1  

هاي جلو باز و بسته)شامل  دوخت انواع سجاف يقه -
با بليطي و ))هاي سرخود و با درز و بدون درز، مخفي سجاف
 سجاف لباس جلو بسته( ، دوبل،((جادكمه

 5  

  36/5  دوخت يقۀ انگليسي قابل تبديل -

ژاپني ، دوخت يقۀ ايستاده)فرنجي، آخوندي، سرداري و چيني -

 (و .....

 5  

  1  دار و بدون پايۀ شميزيۀ مردانه دوخت يقۀ پيراهن پايه -

  4  دوخت يقۀ آرشال يكسره و دوتكه -

  3  ين يك تكۀ جدادوخت و اتصال انواع آست -

  3  دوخت و اتصال انواع آستين سرخود -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت پيراهن مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 موزشيآ

انواع قيچي)برش پارچه،  -    مهارت :

نوك باريك، مخصوص 

 جادكمه، قيچي زيگزاگ(

 وزنه هاي برش پارچه -

معمولي و ))انواع اتو)بخار -

 ، پرس(((مخزن دار

 پارچۀ رواتويي -

 اتوي سرد -

 ولولت -

 آب پاش مخصوص اتو -

 زن  دستگاه منگنه -

 سبد قراردادن دوخت -

 كش سادۀ مدرج خط -

ويرۀ مخصوص تهيۀ نوار  -

 اريب

اي و  انواع اليي)پارچه -

 چسب(

 انواع پارچه -

 نوار اريب مخصوص  -

 انواع دكمه -

انواع زيپ)معمولي، مجزا،  -

 شلوارجين(

 قفلي انواع قزن -
 نوارهاي كرسله -
 انواع كش -

هاي  هاي چاك آستين)شامل سجاف دوخت انواع سجاف -
دوزي، با پالكت، سجاف سرخود به  آستين: ساده، ممتد، مردانه

 فرم پيلي(

 1  

هاي: بروردان دوبل، كش  دوخت انواع مچ آستين)شامل مچ -
، اتصال مچ به آستين مدل پيراهن ((اي مدل ليفه))در لبۀ آستين

 مردانه، شميزيه، ساده و دوبل(

 5  

  36/9  ها روي پيراهن وذاري محل دكمه عالمت -

شين دوخت همه كارۀ خانگي                 دوخت جادكمه با ما -
 )با پايۀ مخصوص(

 2  

  9  اتوكاري جادكمه -

، ((با دست))دار دوخت انواع دكمه)دكمه بدون پايه و پايه -
دوخت دكمه بدون پايه به وسيلۀ ماشين دوخت، دكمۀ 

، دوخت دكمۀ فشاري، دكمه منگنه، ((بدون پايه))دار روكش
 (((بادستگاه منگنه))

 5  

هاي مختلف پيراهن مردانه)دوخت برش يوك  دوخت قسمت -
 شميزيۀ مردانه، درزها، آستين(

 2  

ها، چين و  اتوكردن درزهاي مستقيم و منحني، سجاف -
 ها  پيلي

 9  

  36/9  اتوكردن يك پيراهن شميزيۀ آماده -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 راهن مردانهدوخت پي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

 منابع : - نگرش :
 دوزي زنانه جلد چهارم نازك -
الگو و برش به روش متريك  -

 لباس مردانه

 هاي دوخت با توجه به شبكۀ برق كشور اتو و ماشين توجه به ساعات استفاده از -

 صرفه جويي در مصرف پارچه -

 ايمني و بهداشت : 

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

 استاندارد تجهيزات كارواه)ارتفاع ميزهاي: برش، اتو، ماشين دوخت و صندلي آن(رعايت  -

 رعايت فواصل بين تجهيزات كارواه)فواصل بين: ماشين دوخت، اتو و ميز برش( -

 طرز صحيح نشستن در هنگام كار با ماشين دوخت -

 استفاده از پشتي مخصوص صندلي ماشين دوخت -

 طالعه هنگام دوختاستفاده از چراغ م -

 رعايت نكات ايمني در هنگام استفاده از قيچي و سوزن -

رعايت نكات ايمني كار با اتو)محل قرارورفتن، كنترل سيم و دو شاخۀ اتو، تنظيم درجۀ  -
 حرارت ...(

 توجهات زيست محيطي :

 يافتهاي اوافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخۀ باز آوري پارچه جمع -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت شلوار مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

94 43 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

 ورد  سوزن ته -     دانش :

 نيجا سوز -

 ميز مربي -

 صندلي مربي  -

 وايت برد و ماژيك آن -

 ميز رسم الگو كارآموزان -

 صندلي متحرك كارآموزان -

 ميز نور  -

 ميز برش -

 كمد كارآموزان -

 كامپيوتر -

 ميز مخصوص كامپيوتر  -

 صندلي كامپيوتر -

- DVD و تلويزيون 

 برد يا پانل -

 سطل آشغال - 

 كن تخته پاك -

هاي دوخت:  اشينانواع نخ م -

دوز و اورلوك)دوك، در  راسته

هاي مختلف، نمونه نخ  رنگ

 مناسب(

 

 

مشخصات و ويژوي انواع زيپ)شلوار، مجزا، جين( با شمارۀ  -
 هاي مختلف دنده

36/2   

36/2 مشخصات و ويژوي انواع كش كمر و كُرسله  -    

قفلي)ساده و هاللي شكل،  مشخصات و ويژوي انواع قزن -
 قفلي مخصوص شلوار( قزن

36/2    

   36/9 مشخصات و ويژوي تختۀ مخصوص پارچۀ مخمل)ولولت(  -

   2 مشخصات و ويژوي آستري شلوار مردانه -

ها و نقوش مختلف متناسب شلوار  ها با طرح انواع پارچه -
 مردانه

5   

    مهارت :

  9  انتخاب پارچه متناسب شلوار مردانه -

ها و نقوش مختلف)شلوار  هاي با طرح ع پارچهبرش انوا -
 مردانه(

 9  

دوخت انواع جيب)شامل جيب خارجي: بدون  -
، جيب ((تر هاي ورد با سجاف پهن چهارووش، ووشه))آستر

معمولي، به ))، جيب داخلي شلوار: ((پاكتي))خارجي با بروردان
فيلتابي دوتكه، ))اي ، جيب داخلي جادكمه((دوزي روش مردانه

 ( ((ك تكه، دوتكه با برورداني

 26  

دوخت انواع زيپ)زيپ مخفي، دوخت زيپ بدون درز باز،  -
 كردن زيپ( ، كوتاه((دوزي مردانه))هاي مجزا، زيپ شلوار زيپ

 5  
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت شلوار مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،ن  دا

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

هاي  ماشين  انواع سوزن -    مهارت :

دوز، همه  دوخت)اورلوك، راسته

 كارۀ خانگي 

صفحه قراردادن قرقره)با  -

پايه براي قراردادن قرقره روي 

 ديوار(

 انواع پايۀ دوخت -

ع ماشين دوخت)همه انوا -

كارۀ خانگي، صنعتي  

 ( ((دوز، اورلوك راسته))

 برس و روغن -

 دان پنس و روغن -

 نشاني كپسول آتش -

 هاي اوليه جعبۀ كمك -

 پيچ ووشتي -

 چراغ مطالعه -
 منابع :   - 

 دوزي زنانه جلد چهارم نازك -

ش به روش متريك برالگو و  -

 لباس مردانه

مخفي، دوخت زيپ بدون درز باز، دوخت انواع زيپ)زيپ  -
 كردن زيپ( ، كوتاه((دوزي مردانه))هاي مجزا، زيپ شلوار زيپ

 5  

هاي مختلف شلوار به وسيلۀ  شدوي قسمت كاري و جمع كش -
 اتو

 3  

ها و  ها،چين ها، درزهاي منحني، سجاف اتوكردن درزها، پنس -
 ((اتوي شلوار))ها، خط راستاي پارچۀ شلوار پيلي

 5  

هاي مختلف شلوار مردانه)آستركشي شلوار،  دوخت قسمت -
 لبۀ شلوار، كمر شلوار، نقاب زيپ شلوار، زيپ شلوار(

 5  

اتوكردن لباس)با توجه به مواردي مانند: جنس پارچه،  -
 رطوبت الزم، حرارت الزم(

 2  

  2  اتوكردن يك شلوار آمادۀ مردانه -

 نگرش :

 هاي دوخت با توجه به شبكۀ برق كشور اده از اتو و ماشينتوجه به ساعات استف -

 صرفه جويي در مصرف پارچه -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 دوخت شلوار مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

94 43 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دان  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

  ايمني و بهداشت : 

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

 كردن ماشين دوخت در اتمام كار ...( اطمينان از سالم بودن سيم و دو شاخه، خاموش

 هاي: برش، اتو، ماشين دوخت و صندلي آن(رعايت استاندارد تجهيزات كارواه)ارتفاع ميز -

 رعايت فواصل بين تجهيزات كارواه)فواصل بين: ماشين دوخت، اتو و ميز برش( -

 طرز صحيح نشستن در هنگام كار با ماشين دوخت -

 استفاده از پشتي مخصوص صندلي ماشين دوخت -

 استفاده از چراغ مطالعه هنگام دوخت -

 ني در هنگام استفاده از قيچي و سوزنرعايت نكات ايم -

كار با اتو)محل قرارورفتن، كنترل سيم و دو شاخۀ اتو، تنظيم  هنگام رعايت نكات ايمني -
 درجۀ حرارت ...(

 توجهات زيست محيطي :

 هاي اوافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخۀ بازيافت آوري پارچه جمع -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 

 

 

 

  بروه استاندارد تجهيزات -           

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

 ميز برش پارچه 9
cmدر اندازۀ  cm150 300 

 )استاندارد صنايع آموزشي(
 - عدد 9

2 
ميز رسم الگوي 
 كارآموزان

cmدر اندازۀ  cm70  - عدد 94 100

3 
صندلي متحرك 

 موزانكارآ
 - عدد 94 -

 وايت برد 5
 )متناسب با اندازۀ استاندارد كالس(

266cm ×966cm 
 - عدد 9

4 
ماشين دوخت صنعتي       

 دوز( )راسته
 - دستگاه 9 

1 
ماشين دوخت 
 صنعتي)اورلوك(

 - دستگاه 9 

7 
ماشين دوخت همه كارۀ 

 خانگي
 - دستگاه 7 هاي  هاي دوخت از شركت ماشين

5 
 
 ميز نور

 
ر اندازۀ متوسط استاندارد صنايع د

 آموزشي با شيشۀ مات

 
 عدد  9

- 
 
 

 مانكن)مردانه خياطي( 1
، 35هاي استاندارد با سايزهاي  اندازه

56 ،52 ،55 ،51 
 - عدد 9هر كدام از 

 روال 96
 متناسب با كارواه

 )ورد يا مستطيل شكل(
 عدد 2

 
- 
 

cmدر اندازۀ  ميز مربي 99 cm70  عدد 9 100
- 
 

 - دستگاه 9 با سرعت و حافظۀ باال كامپيوتر 92

93 
 

 ميز مخصوص كامپيوتر
 
- 

به تعداد 
 عدد( 3كامپيوتر)

- 

95 

 
صندلي مخصوص 

 كامپيوتر

 
 وردان با پشتي مناسب

 - عدد9

94 DVD و تلويزيون - 
 9از هر كدام 
 دستگاه

- 
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  بروه استاندارد تجهيزات -          

توضيحا تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

 ت 

 برد يا پانل 91
متناسب با اندازۀ استاندارد كارواه در 

cmاندازۀ  cm200 100 
 - عدد 9

 - عدد 2 ساخت صنايع آموزشي ميز اتو)ثابت( 97

 - عدد 3 خانه( 1هر كارآموز يك قفسه) كمد مخصوص كارآموزان 95

 - عدد 2 دار، طبق استاندارد صنايع آموزشي بغل تاق پروهاي ا آيينه 91

 - دستگاه 94 هاي معتبر و استاندارد مارك خانگي اتو بخار 26

 - عدد 3 هاي معتبر و استاندارد مارك اتو پرس 29

 با پايه براي قراردادن قرقره روي ديوار صفحه قراردادن قرقره 22
 36يك صفحۀ 

 عددي
- 

 نشاني كپسول آتش 23
داراي  -با پايه قراردادن روي ديوار

 كيلويي 1پودر خشك  -فشارسنج
 - عدد 9

 هاي اوّليه جعبۀ كمك 25

اي، كشي،  وسايل داخل جعبه)باند لوله
سه ووش، چسب زخم، پنس، واز، 
بانداژ آماده، واز استريل، سنجاق 

 قفلي(

 - عدد 9

24 
كنندۀ  هاي اعالم سيستم

 نشاني آتش
 
 وماتيك يا دستيات -نصب در كارواه

 - دستگاه 9

 - دستگاه 9 - ويدئو پروژكشن 21

 - عدد 94 با دهانۀ مناسب سطل آشغال 27

 - عدد 9 قابل جمع شدن پاراوان 25

     

     

 

 توجه : 

  نفر در نظر ورفته شود . 94تجهيزات براي يك كارواه به ظرفيت  -
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 بروه استاندارد مواد  -         

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

cm در اندازۀ  كاغذ سفيد)برش( 9 cm70  - عدد 966 100

cm در اندازۀ  كاغذ پوستي 2 cm70  - عدد 966 100

3 
 
 كاربن

 مخصوص پارچه و كاغذ
 هاي مختلف( )در رنگ

 - بسته 9از هر رنگ 

5 

 
هاي دوخت  انواع نخ ماشين

 دوز و اوركوك راسته

 
 هاي متفاوت دوك در رنگ

 
 2از هر كدام 
 دوك

 
 
- 
 
 

 - عدد 9از هركدام  هاي معتبر و استاندارد مارك ماتيكي و مايع -چسب نواري 4

cmدر اندازۀ   داري الگو( سلفون)براي نگه 1 cm25  - عدد 56 35

 - بسته 9 تايي 1 مداد رنگي  7

 ورد سوزن ته 5
بلند و تيز براي پارچه و معمولي 

 مخصوص كاغذ
 - بسته 96از هركدام 

 - عدد  4 ربا داراي آهن جاسوزني 1

96 
انواع سوزن بلند مخصوص 

 دوخت دستي
 جادويي -نوع شارپ
 هاي مختلف( )در شماره

 - عدد 9از هركدام 

99 

انواع سوزن مخصوص 
 -هاي دوخت: اورلوك ماشين
 همه كارۀ خانگي -زدو راسته
 -استرچ -سرسوخته -)دوقلو

 سه ووش(

 
هاي: كرپ، پشمي،  مخصوص پارچه

 95تا  1حرير، چرم از شمارۀ 
 هاي مختلف( )با شماره

 
 بسته 2از هر كدام 

- 

92 
 انواع اليي چسب 

 

 اي پارچه
زانفكيس )نواري و  -)حرير و معمولي(

كاغذي ظريف مخصوص پارچۀ  -متري(
 اليي مويي -نواركمر(لباسي )متري و 

 
 

 
 متر 2 از هر اليي

- 
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 بروه استاندارد مواد  -        

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

93 

 
نوار اُريب مخصوص 

 نواردوزي

ساتن و معمولي مخصوص درزهاي 
هاي سفيد، سياه، كرم،  لباس در رنگ

هايي كه  اي، قرمز، آبي.... )رنگ قهوه
 شود( استفاده مي بيشتر

 - بسته 9 از هر رنگ

95 
 

 انواع دكمه

 
 هاي مختلف ها و فرم در اندازه

 دار، چهار سوراخ، دو سوراخ( )پايه

 
 9از هر كدام 
 بسته 

 
- 
 
 

94 
هاي مخفي،  انواع زيپ: زيپ

 شلوار  -مجزا، جين -معمولي
 -cm46و  cm26هاي طولي  در اندازه

 4و  3هاي  براي شلوار با دنده
 - عدد 2از هر نوع 

 - عدد 9 متناسب با سايز انگشت هر فرد انگشتانه 91

97 
 هاي  انواع كش

 

كش قيطاني باريك، كش هاي 
 مخصوص كمر

 متر( سانتي 4 و 3، 9هاي  )در اندازه
 

 9قيطاني قرقره 
از هر كش  -عدد

 متر 2حدوداً 

- 

 قفلي  انواع قزن 95
ساده ، هاللي مخصوص شلوار، 

 پيراهن
 9هر كدام از 

 بسته
- 

 موم 91
هاي  براي استحكام نخ داراي محفظه

 مخصوص
 - عدد 9

 وذاري:  انواع وسايل عالمت 26
وچ مخصوص مَل خياطي، مداد 

 مخصوص
 - عدد 9از هر كدام 

 - متر 4  نوارهاي كُرسله 29

 - بسته 9هر كدام از  سايزهاي مختلف دومۀ فشاري 22

 - عدد 3از هر كدام  ي مختلفها در رنگ ماژيك وايت برد 23

 - ليتر  9 مخصوص ماشين دو خت  روغن  25

 - ليتر  9 وايت برد  تخته پاك كن  24

 

 توجه : 

  نفر در نظر ورفته شود . 94مواد براي يك كارواه به ظرفيت  -
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  بروه استاندارد ابزار  -          

  توضيحات تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

9 

هاي مخصوص  انواع پايه
همه كاره  ماشين دوخت

 خانگي 

چرم  -جادكمه -هاي نواردوزي پايه
پايه  -دوزي زيپ -دوزي تكه -زيپ

 لول ....
 - عدد 7از هر پايه 

 كش منحني انواع خط 2
 -دامن -كش مخصوص شلوار خط

 آستين -باالتنه
 - عدد 4از هر كدام 

cmدر اندازۀ  وونيا 3 cm50  - عدد 4از هر كدام  100

 - عدد 4 مخصوص كاغذ رولت 5

 - عدد cm  966 4و cm46هاي  در اندازه كش بلند خط 4

 - عدد 4 - پيستولۀ خياطي 1

 - عدد 9 براي ترسيم الگو كش ماري  خط 7

5 
كش مخصوص قيچي  خط

 رولت
 - عدد cm  46 9و  cm76هاي  در اندازه

cmدر اندازۀ  تيتختۀ صفحه برش رول 1 cm50  - عدد 9 100

 - عدد 9 هاي برش با حلقه قيچي رولتي 96

 وردبر 99
 مخصوص برش پارچه
 شود( )به قيچي رولتي وصل مي

 - عدد 9

 دستگاه راهنماي برش 92
 كردن جادرز براي مشخص

 شود( )به قيچي رولتي وصل مي
 - عدد 4

93 
هاي اتو با  انواع بالشتك

 پارچۀ مخصوص
 هاي ورد و بي ي در فرم

 )روميزي و دستي(
 عدد 9كدام از هر 

 

 

- 

 

 

95 
 
 

 انواع قيچي 
برش پارچه، كاغذ، مخصوص چيدن تور، 
نخ چين، نوك باريك، مخصوص 

 جادكمه، قيچي زيگزاگ
 - عدد 9از هر كدام 

 - عدد 94 هاي مختلف در وزن هاي برش پارچه وزنه 94
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  روه استاندارد ابزار ب -          

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

 - عدد 4 ها و پهناي مختلف با عرض ويرۀ مخصوص تهيۀ نوار اريب 91

 - عدد 94 داراي درجۀ متحرك كش سادۀ مدرج خط 97

 متر مخصوص خيّاطي 95
سانتي  946با روكش مشمع با طول 

 متر
 - عدد 94

 - عدد 94 ين دوختمخصوص ماش برس 91

 - عدد 9 با دهانۀ مناسب سبد قراردادن دوخت 26

29 
چراغ مطالعۀ مخصوص 

 ماشين دوخت
 - عدد 2 با پايۀ بلند و متحرك

 - عدد 94 مخصوص دامن، شلوار و كت چوب لباسي 22

23 
دان مخصوص  پنس و روغن

 ماشين دوخت
 - عدد 4 -

25 
چوب مخصوص كوبيدن 
 پارچه يا اتوي سرد

 - عدد 4 طعه چوب وردق

 - عدد 9 در سايزهاي مختلف دستگاه منگنه زن 24

 - عدد 2 - پاش مخصوص اتو آب 21

 مواد شوينده 27
دار و بدون آنزيم و  پودرهاي آنزيم

 صابون رختشويي
 9از هر كدام 
 بسته

- 

 - عدد cm 46 9مخصوص شستشو با قطر   لگن شستشو 25

 - عدد 9 - ولولت 21

 عدد 4از هر كدام  كوچك و بزرگ وشتي ماشين دوختپيچ و 36
 
- 
 

39 
كنندۀ  صفحۀ خنك

 پارچه)اتوي سرد(
چوب يا سنگ مرمر مخصوص 

 كف اتو)فلزي( -كردن پارچه خنك
 - عدد 9از هر كدام 

     

     

 

 توجه 

 نفر در نظر ورفته مي شود. 94براي يك كارواه به ظرفيت ابزار   -
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 افزار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ( منابع و نرم  -

سال  مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

 نشر

ناشر يا توليد  محل نشر

 كننده

9 

 
 -2درجۀ دوزي زنانه  نازك

 (3( و )9جلد )

 
 فاطمه صنعتي

 
- 

 
9357 
 
 

شركت چاپ 
و نشر 
هاي  كتاب

 درسي ايران

رسه انتشارات مد
 -)برهان(

انتشارات محراب 
 قلم

2 
الگو و برش به روش 
 متريك لباس مردانه

 نشر قطره تهران 9371 نيّره يونسي وينفرد آلدريچ

3 

الگوسازي براي پيراهن و 
ر و بلوز به روش مول

 دوزي( )وخيمپسران
 نشر قطره تهران 9355 نيّره يونسي ماروارته اشتيگر

5 
 راهنماي كامل دوخت

 (يو صنعت دوزي )تك
 نشر قطره تهران 9354 نيّره يونسي آن لدبري

4 Men
,
s outerwear 

design 

Masaaki 

Kawashime 
- 9117 New 

York 

Fairchild 

publications 

1 

Schnittkonstruktionen 

Fǘr Kleider und 

Blusen : system 

M.Mǘller and shon 

 

Margarete 

Stiegler 

 
- 

2669 
 

 

Akademie 

Mǘnchen 

 

Mǘller and 

sohn 

7 Gentleman a timeless 

Fashion 

Bernhard 

Roetzel 
- 9111 - - 
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 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ) پيشنهادي وروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي   -

مولف /  سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف

 مولفين

 مترجم/

 مترجمين

محل 

 نشر

 توويحات رناش

9 
 

 زبان پيراهن
9354 
 

پويا)مرت ي( 
 ميرچي

 
- 

 
 تهران

 
انتشارات 
 سمت

- 

2 Easy guide to sewing 

blouses 
9117 Connie 

long 
- - - - 

3 Easy guide to sewing 

skirts 
9111 Marcy 

Tilton 
- - - - 
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 موزش استانداردفهرست سايت هاي قابل استفاده در آ

 

 رديف عنوان

www . sew – what sew . com 9 

www . shion demon . co . uk . com 2 

www . store sewing to day . com 3 

www . sewing patterns . com 5 

www .  new modestil . com 4 

www .  pattern show case . com 1 

www .  best . com 7 

http : // sewing about . com 5 

www . sewxp . com 1 

http : // sew - about - new . com 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


