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

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

 خيابـان-تهـران: و برنامـه ريـزي درسـي       طرحدفتر  
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   4 طبقه –ختمان فناوري اطالعات و ارتباطاتسا
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

خيابـان   -تهـران  :برنامـه ريـزي     معاونت پـژوهش و     
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  طبقه پنجم  -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 
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  دوز مردانه  ضخيم: 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
 2كسي است كه عالوه بر دارا بودن مهارت هاي مربوط به خياط درجه )  دوز مردانه ضخيم(خياط درجه يك 

 پالتو و جليقه برآيد و همچنين با پيش گيري از حوادث –بتواند از عهده دوخت انواع كت ) نازك دوز مردانه  (
 . ضمن كار و رعايت نكات ايمني آشنايي داشته باشد 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
    پايان دوره راهنمايي :ميزان تحصيالت ل حداق

  متناسب با شغل مربوطه : توانايي جسميحداقل 
   ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  :موزشي آ دوره طول
  ساعت  209       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت   58        :               ـ زمان آموزش نظري

  ساعت  151     :                 زش عمليـ زمان آمو

  ساعت      -      :     كارآموزي در محيط كارـ زمان 

   ساعت      -      :                    پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت      -       :       زمان سنجش مهارت        ـ

    :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1

  %75 : سنجش عملي امتياز- 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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  ضخيم دوز مردانه:  نام شغل            
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  تهيه كت و پالتوي مردانه و پسرانه توانايي   1
  توانايي تهيه الگوي جليقه و دوخت آن   2
  توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار  3
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  ضخيم دوز مردانه:  ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  150  110  40 توانايي تهيه كت و پالتوي مردانه و پسرانه   1

        شناسايي رسم الگوي اساس كت و پالتو  1-1

        شناسايي رسم الگو به مدل   2-1

         كت بليزري -  

         كت جلو گرد -  

         كت جلو راسته -  

         كت مكعبي -  

         كت دو دكمه -  

         كت چار دكمه -  

         كت يقه انگليسي -  

         پالتو دو دكمه -  

         پالتو چهار دكمه -  

         پالتو شش دكمه -  

         پالتوي يقه انگليسي -  
         پالتوي يقه آرشال -  
         پالتوي يقه فرنچي -  

         پالتوي يقه شكاري -  

        شناسايي اصول رسم الگوي انواع كت و پالتو   3-1

        يي اصول اتو كشي پارچه قبل از برش شناسا  4-1

       آشنايي با نحوه پهن كردن پارچه   5-1

        )با توجه به راستا بودن الگو (آشنايي با طريقه گذاشتن الگو روي پارچه   6-1

        آشنايي با طريقه سنجاق زدن الگوها به پارچه   7-1

        آشنايي با نحوه خط كشي كنار الگو   8-1
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  ضخيم دوز مردانه :ام شغلن

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با خط كشي مقدار اضافه براي دوخت كت و پالتو   9-1

        شناسايي اصول برش پارچه   10-1

        آشنايي با برداشتن الگو ها از روي قطعات برش زده   11-1

        ات برش زده بيكديگر شناسايي اصول وصل قطع  12-1

        شناسايي اصول اتو كردن هر درز پس از دوخت   1- 13

        شناسايي وصل اليي به قسمت جلو و پشت باال تنه كت و پالتو   1- 14

        شناسايي اصول وصل اليي به لبه جلو و پشت باال تنه كت و پالتو   1- 15

         و پالتو  كت–شناسايي اصول وصل اليي به لبه هاي آستين   1- 16

        شناسايي اصول اپل گذاري قسمت سر شانه كت و پالتو   1- 17

        شناسايي اصول گذاشتن اليي به دهانه جيب كت و پالتو   1- 18

        شناسايي اصول اليي گذاشتن نقاب جيب كت و پالتو   19-1

        شناسايي اصول دوخت جيب كت و پالتو   20-1

        ه يقه كت و پالتو شناسايي اصول وصل اليي ب  21-1

        شناسايي اصول وصل سجاف جلو كت و پالتو   22-1

        شناسايي اصول وصل دوخت درز سر شانه كت و پالتو   1- 23

        شناسايي اصول وصل يقه به كت و پالتو   1- 24

        شناسايي اصول دوخت درزهاي آستين و اتو كردن لبه آستين كت و پالتو  25-1

        دوخت پنس جلوي كت و پالتو آشنايي با   26-1

        آشنايي با دوخت درز پهلو   27-1

        شناسايي اصول دوخت حلقه آستين به كت و پالتو  28-1

        كت و پالتو ) بررسي عيوب (آشنايي با پروگيري   29-1

        شناسايي اصول رفع اشكال كت و پالتو   1- 30
        شناسايي اصول رسم الگوي آستر كت وپالتو   31-1
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  ضخيم دوز مردانه: ام شغلن

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        )آستر (شناسايي اصول دوخت درزهاي سر شانه   32-1

        )آستر (شناسايي اصول دوخت درزهاي پهلو   33-1

        پيلي وسط پشت آستر كت و پالتو شناسايي اصول دوخت   34-1

        شناسايي اصول وصل آستري به كت و پالتو   1- 35

        شناسايي اصول دوخت آستري به لبه آستين كت وپالتو   1- 36

        آستين كت و پالتو   1- 37

        شناسايي اصول دوخت جا دكمه و دكمه   1- 38

         كار شناسايي اصول اتو كشي كت و پالتو پس از اتمام  1- 39

  53  37  16  توانايي تهيه الگوي جليقه و دوخت آن   2

        شناسايي رسم انواع الگوي جليقه   1-2

        جلو گرد -  

         جلو مثلثي -  
         پشت كوتاه -  
         جلو راسته -  

         دو دكمه -  

         چهار دكمه -  

         يقه هفت -  

        يقه آرشال  -  

         يقه انگليسي -  

        شناسايي اصول رسم الگوي انواع جليقه   2-2

        شناسايي اصول اتو كشي پارچه قبل از برش   3-2

        آشنايي با نحوه پهن كردن  پارچه روي ميز برش   4-2
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  ضخيم دوز مردانه: ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        )با توجه به راستا بودن الگوها(  گذاشتن الگو روي پارچه آشنايي با طريقه  5-2

        آشنايي با طريقه سنجاق زدن الگو ها به پارچه   6-2

        آشنايي با نحوه خط كشي كنار الگو   7-2

        آشنايي با خط كشي مقدار اضافه براي دوخت جليقه   8-2

        شناسايي اصول برش پارچه   9-2

        اشتن الگو ها از روي قطعات برش زده آشنايي با برد  2- 10

        شناسايي اصول وصل قطعات برش زده بيكديگر  2- 11

        شناسايي اتو كردن هر درز  پس از دوخت   2- 12

        شناسايي وصل اليي به سجاف جلو و اتوي آن  13-2

        ) انگليسي و هفت –آرشال (شناسايي وصل اليي با سجاف يقه   14-2

        ي وصل اليي به لبه جيب شناساي  15-2

        شناسايي دوخت جيب و چرخكاري   16-2

دو اليه كردن قسمت جلوي (شناسايي دوبل كردن قسمت جلوي جليقه   2- 17
  )جليقه 

      

        )دو اليه كردن آستري پشت جليقه (شناسايي دوخت دوبل پشت جليقه   2- 18

        شناسايي دوخت يقه   19-2

        پس از دوخت كردن هر درز شناسايي اصول اتو  20-2

        شناسايي اصول وصل اليي به سجاف و اتوي آن   21-2

        ) انگليسي و هفت –آرشال ( شناسايي اصول وصل اليي به سجاف يقه   22-2

        شناسايي  اصول وصل اليي به لبه جيب  23-2
        شناسايي اصول دوخت جيب و چرخكاري   2- 24

دو اليه كردن قـسمت جلـوي       (ردن قسمت جلوي  كشناسايي اصول دوبل      25-2
  جليقه) جليقه 

      

دو اليه كردن آسـتري پـشت       ( شناسايي اصول دوخت دوبل پشت جليقه         26-2
  )جليقه 
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  ضخيم دوز مردانه: ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول دوخت يقه   27-2

       پشت جليقهشناسايي اصول دوخت كمر بند   28-2

        )سگك (شناسايي اصول وصل قالب كمر   2- 29

        شناسايي اصول دوخت حلقه آستين   2- 30

        شناسايي اصول دوخت درز سر شانه و پهلو   2- 31

        شناسايي اصول دوخت درز داخلي سر شانه و پهلو   2- 32

         دكمه شناسايي اصول دوخت جا دكمه و  2- 33

        شناسايي اصول اتو كشي پايان كار   2- 34

        شناسايي اصول دوخت حلقه آستين   35-2

        شناسايي اصول دوخت جا دكمه و دكمه   36-2

ــايي پيــشگيري از حــوادث و رعايــت نكــات ايمنــي و   3  توان
  محيط كاربهداشت 

2  4  6  

        آشنايي با وسايل حفاظتي و بهداشت كار   1-3
        نايي با جعبه كمك هاي اوليه آش  2-3
شناسايي اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت   3-3

  محيط كار 
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  دوز مردانه ضخيم: نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي  ، ابزار ،هرست استاندارد تجهيزات ف

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      ابزار و وسايل كار  1

      آموزشي جزوه   2

      جعبه كمكهاي اوليه  3

      كپسول آتش نشاني  4

 
  

  

 


