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   لباس زير زنانهخياط: 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
 تهيه ،گيري اندام  اندازه، كار با چرخ خياطي،بايد بتواند از عهده شناخت ابزار كار و انتخاب آنهافراگير اين رشته 
 انواع لباس زير زنانه ،هاي تزييني   دوخت و دوخت، برش قطعات مختلف، رفع عيب اندام،الگو و اصالح آن

نكات ايمني آشنايي كامل داشته مذكور در اين برنامه درسي برآمده و با حوادث ضمن كار و رعايت بهداشت و 
 .باشد

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

   مردانه2نازك دوز درجه  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :طول دوره آموزشي

  ساعت     284    :    طول دوره آموزش                
  ساعت      60       :             ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     212     :              ـ زمان آموزش عملي

  ساعت         -     : كارآموزي در محيط كار ـ زمان 
   ساعت       12    :                 پروژهاجراي ـ 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

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي 
   مرتبط ليسانس: حداقل سطح تحصيالت
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   لباس زير زنانهخياط: نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي پيشگيري از حوادث ضمن كار و رعايت بهداشت و نكات ايمني  1
 توانايي شناخت ابزار كار  2
  توانايي كار با انواع چرخ خياطي خاص لباس زير  3
  )مقدماتي(ه توانايي انواع دوختهاي اولي  4
  گيري اندام توانايي شناخت و اندازه  5
  توانايي رسم الگو براي انواع لباس زير زنانه  6
  توانايي برش انواع لباس زير  7
  توانايي دوخت انواع لباس زير  8
  توانايي تهيه مدل از ژورنال  9
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   لباس زير زنانهخياط: نام شغل 

 يز برنامه درسي اهداف و ر

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

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

2  2  4  

        آشنايي با محيط آموزشي و كارگاهي  1-1

        آشنايي با موارد انضباطي و مقررات كارگاهي  2-1

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

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

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

        شناسايي اصول استفاده از عاليم ايمني در محيط كارگاهي  6-1

         محيط كارگاهيشناسايي اصول مقابله با گرما و سرما در  7-1

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

      

        شناسايي اصول مقابله با حوادث غيرمترقبه  9-1

        شناسايي اصول به صدا درآوردن آالرم هشداردهنده درصورت بروز حادثه  10-1

        گيري از برق گرفتگي و بكار بردن سيستم ارتشناسايي اصول پيش  11-1

  7  4  3  توانايي شناخت ابزار كار  2

        گيري و كاربرد هريك آشنايي با وسايل مورد استفاده جهت اندازه  1-2

        آشنايي با ابزار الزم جهت رسم الگو و كاربرد هريك  2-2

        آشنايي با ابزار الزم جهت دوخت و كاربرد هريك  3-2

 ، فنـر  ، نوار ، قيطان ،هاي تزييني    مهره ،ش ك ،تور(آشنايي با ملزومات لباس       4-2
  و كاربرد هريك...) قالب و

      

        آشنايي با ابزار كار الزم جهت برش و كاربرد هريك  5-2

        آشنايي با انواع پارچه خاص لباس زير و آستري مناسب و كاربرد هريك  6-2

         الزم و كاربرد هريكشناسايي اصول شناخت ابزار كار  7-2
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   لباس زير زنانهخياط: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  17  10  7   چرخ خياطي خاص لباس زير انواعتوانايي كار با  3

        اندازي انواع چرخ خياطي شناسايي اصول راه  1-3

        اربرد هريكآشنايي با انواع چرخ خياطي و ك  2-3

        پر كردن ماسوره -  

        جا انداختن ماسوره در ماكو -  

        عبور دادن نخ از سوزن و تنظيم كشش آن -  

        ...تعويض سوزن و -  

        شناسايي اصول سرويس و نگهداري چرخ خياطي  3-3

        تعويض سوزن -  

        نظافت چرخ خياطي -  

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

        روغنكاري در زمانهاي مناسب -  

  27  20  7  يتوانايي انواع دوختهاي مقدمات  4

        كچهاي مقدماتي در مقياس كو  شناسايي اصول دوخت  1-4

 پوشـشي   ، معمـولي  ، مغـزي  ،درز فرانسوي (دوخت انواع درز از زير و رو         -  
  ...)و

      

        لبه دوزي -  

        ردوزينوا -  

        دوخت انواع كش -  

        دوخت جادكمه و دكمه -  

        ...) قزن دوبل و،دار  قزن اليه،قزن از رو(دوخت انواع قزن  -  

        تودوزي -  

        پاكدوزي -  

         دوخت بندينك-  
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   لباس زير زنانهخياط: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع ليعم نظري

         قيطان دوزي-  

         دوخت سجاف-  

         دوخت دوبله-  

         توردوزي در زواياي مختلف و انواع روشهاي وصل تور-  

         دوخت انواع زيپ-  

         دوخت سيم نامرئي-  

         جاگذاري فنر-  

        هاي تزييني  دوخت مهره-  

        هاي كشي  دوخت پارچه-  

         دوخت چسب اسكاجي-  

         دوخت انواع قالب و ساير موارد درصورت نياز-  

         دوخت انواع جيب-  

  6  4  2  گيري اندام توانايي شناخت و اندازه  5

        گيري شناسايي قسمتهاي مختلف اندام جهت اندازه  1-5

        آشنايي با اندام نرمال و غيرنرمال و تشخيص عيوب اندام  2-5

        بندي اندام براي سنين مختلف آشنايي با تقسيم  3-5

        شناسايي اصول اندازه گيري اندام   4-5

        )سايزهاي استاندارد(آشنايي با جدول سايزبندي   5-5

        ها آشنايي با انواع چهره  6-5

        آشنايي با انواع رنگهاي مناسب با انواع اندامها و سنين مختلف  7-5

        بندي رنگها بآشنايي با تركي  8-5

        ) اينچي،متري(آشنايي با تبديل واحدها   9-5

        گيري كش شناسايي اصول نحوه اندازه 5 -10

        شناسايي اصول استفاده از برشهاي مختلف متناسب با اندامهاي مختلف 5 -11
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   لباس زير زنانهخياط: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  78  60  18  توانايي رسم الگو براي انواع لباس زير زنانه 6

 ، لبـاس خـواب    ، شـورت  ،زيرپـوش (آشنايي با انواع مدل لباس زير زنانـه           1-6
 ،فنـردار ( سـوتين    ، انواع بـادي   ،...) شورتي و  ، يكسره ، گن پادار  ،ربدوشامبر

 لبـاس   ، سـربند  ،دامنـي زير...)  جدا و  ،يكسره(مايو  ) دار   اپل ،دار   زيپ ،دكلته
  ...)دار و  انواع لباس اپل، شلوار استرچ،تاپ راحتي،  لباس ساحل،راحتي

      

هـا و سـنين متفـاوت و           شناسايي اصول انتخاب مدل متناسـب بـا انـدام           2-6
  كاربرد لباس

      

-1شناسايي اصول رسم الگو براي انواع مدل لباس زير ذكر شده در بنـد                 3-6
   در سايزهاي متفاوت6

      

گذاري قطعات الگو تهيه شده در بنـد          گذاري و اسم    شناسايي اصول شماره    4-6
3-6  

      

        شناسايي اصول رفع عيب اندام بوسيله پاترون  5-6

        شناسايي اصول اصالح الگو  6-6

        )سايز به سايز كردن(ها  شناسايي اصول تبديل اندازه  7-6

        )مدلسازي(شناسايي اصول انتقال پنس   8-6

  12  10  2  توانايي برش انواع لباس زير  7

        آشنايي با راه و بيراه پارچه  1-7

       آشنايي با پشت و روي پارچه  2-7

        جنس و بافت پارچه،آشنايي با انواع پارچه از نظر طرح و نقش  3-7

        شناسايي اصول برش قطعات مختلف الگو  4-7

الزم براي انواع مدل لبـاس زيـر بـا       شناسايي اصول محاسبه مقدار پارچه        5-7
  توجه به عرض و طرح پارچه

      

        شناسايي اصول اتو زدن پارچه قبل از برش  6-7
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  لباس زير زنانهخياط : نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 ،ربنشناسايي اصـول چيـدن قطعـات مختلـف الگـو روي پارچـه بـا كـا                   7-7
  هاي سنگين و روشهاي متداول ديگر وزنه

      

        شناسايي اصول برش پارچه با درنظر گرفتن اضافه درز  8-7

  102  85  17  توانايي دوخت انواع لباس زير زنانه  8

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

      

        صول دوخت كامل لباس زير زنانهشناسايي ا  2-8

        دوخت لباس -  

        هاي تزييني دوخت -  

 4دوخت ملزومـات لبـاس و ديگـر مـوارد مـذكور در توانـايي شـماره                   -  
  برحسب مدل و نوع لباس زير

      

        اتوكاري لباس در زمانهاي موردنياز -  

        شناسايي اصول پرو لباس و رفع عيب آن در موارد نياز  3-8

  19  17  2  توانايي تهيه مدل از ژورنال  9

        شنايي با نحوه ژورنال خوانيآ  1-9

شناسايي اصول تهيه مدل از ژورنال و رسم الگـوي انـواع مـدل اسـتفاده                  2-9
 شده از آن 
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   لباس زير زنانهخياط: نام شغل 

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد هشمار رديف مشخصات فني

 1 مانكن   

 2  متر  

 3  اتوي ساده و بخار  

 4  ميز اتو  

 5  ميز برش  

 6  ژانت  

 7  گونياي كوچك و بزرگ  

 8  كاغذهاي معمولي، برش و پوستي  

 9   پاك كن– خودكار – قلم –مداد   

 10  رولت  

 11  پيستوله  

 12  آستري در رنگهاي متفاوت  

 13  ...) ژرسه، استات، حرير، ساتن، ابريشمي و ( پارچه انواع  

  14  ...انواع قالب دوبل و حلقه اي، پالستيكي، فلزي، گيره دار و   

  15  استخواني، مفتوليفنر ساده، فرم دار، فلزي، پالستيكي،   

  16  اشل  

  17  چسب نواري  

  18  سنجاق ته گرد  

  19  انگشتانه   

سـوزن مخـصوص    ...) ته، اسـترچ و     تـه سـوخ   (سوزن مخـصوص      
  منجوق دوزي

20  

  21  قيچي برقي  

  22  قيچي ساده، چيدن تور  

  23  دفتر رسم  

  

 



 9

   لباس زير زنانهخياط: نام شغل 

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  24  مل و صابون خط كشي  

...) ك، سر سريزه، ابريشمي، نايلوني، پالسـتيكي و        نخ كو (انواع نخ     
  در رنگهاي مختلف

25  

  26  اليي چسب  

  27  سكزانفي  

  28  )فرم دار، اسفنجي، فشرده(اپل آماده   

  29  پا صاف كن خياطي  

  30  قزن  

  31  دكمه در رنگها و اندازه هاي مختلف  

، تورلبه، تور   تور وسط، تور گل هاي تك گل، روبان كش        (انواع تور     
  )گل هاي گيپور و گيپور ارگانزاي تك گل

32  

  33  ...)پولك، مرواريد، منجوق، مليله و (مهره هاي تزييني   

  34  چسب اسكاجي  

  35  سيم نامريي  

  36  نوار  

  37  قيطان  

  38  زيپ در اندازه هاي متفاوت   

  39  )اتوماتيك(چرخ خياطي خانگي همه كاره   

  40  مياندوز  

  41  نوار دوز  

  42  كش دوز  

  43  اورلوك  

  44  راسته دوز خاص لباس زير  
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   لباس زير زنانهخياط: نام شغل 

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  45  قيچي كاتري  

  46  صندلي براي چرخ خياطي  

  47  جعبه كمكهاي اوليه  

  48  كپسول آتش نشاني  

  49  ژورنال  
  

  

 


