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 بسمه تعالی

 معاونت آموزش

 های درسی دفتر طرح و برنامه

 

 شغل استاندارد آموزش

 

 

 عنوان آموزش شغل

  زنانهخراسان )کرمانج ( یکردمحلی لباس  دوزنده

 

 

 شغلی گروه

 صنایع پوشاک

 

 

 کد ملی آموزش شغل

1-011-51-7531 

 

  11/11/1394استاندارد : تاریخ تدوین 
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  دفتر طرح و برنامه های درسی محتوا و تصویب  :نظارت بر تدوین 
 7531-51-011-1کد ملی شناسایی آموزش شغل :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسی

 97 پالک ، ای کشور  ، سازمان آموزش فنی و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شمالیخيابان آزادی   ،تهران 

 66944120 - 66569907تلفن                                                     66944117دورنگار       

 Daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونيكی : 

 

 :سيون تخصصی برنامه ریزی درسی اعضاء کمي

 علی موسوی مدیر کل دفتر طرح و برنامه های درسی 

 رامک فرح آبادی معاون دفتر طرح و برنامه های درسی  

 صنایع پوشاک منا منتظری هدشی ریيس گروه

 افشين رحيمی گلخندان مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی

 خراسان رضوی محمدرضا رضائی سرپرست آموزش فنی و حرفه ای استان

 مجيد بهادری کميجانی کارشناس پژوهش و برنامه ریزی و مسئول کميته اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی

خراسلان   خراسانی معاون آموزش و پرورش و برنامه ریزی و نایب رئيس کميته اداره کلل فنلی و حرفله ای اسلتان    رضا سقاء 

 رضوی

 محمدعلی زارع معاونت آموزش و پرورش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی 

 ی پروانه فتحی کارشناس پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان شمال

 فامه فتحی رئيس اداره موسسات کارآموزی آزاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی

 گلی شادکام پژوهشگر ميراث فرهنگی استان خراسان شمالی

 

 :  حوزه های حرفه ای و تخصصی همكار برای تدوین استاندارد آموزش شغل 

 استان خراسان رضوی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای -

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی -

بين سازمان و معاونت صنایع دسلتی سلازمان ميلراث     21/3/1393مورخ  9199/100این استاندارد طبق تفاهم نامه شماره -

 صنایع دستی و گردشگری تدوین شده است . ،فرهنگی 

 فرآیند اصالح و بازنگری :  

- 

- 

 

کليه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنلی و حرفله ای   

 کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادی و معنوی از آن موجب پيگرد قانونی است .
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  شایستگی   تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل  

 نام و نام خانوادگی ردیف
آخرین مدرک 

 تحصيلی 
 شغل و سمت  رشته تحصيلی

سابقه کار 

 مرتبط
 ایميل تلفن و، آدرس  

 فیزیک کارشناسی گلی شادکام 1

پژوهشگر فرهنگ و 

 زبان کردی خراسان

 

 سال 12

 09155590896تلفن :

 golishadkam@gmail.comایمیل:

پالک  -48بلوار صیادشیرازی  -مشهدآدرس :

31 

 تجربی دیپلم فرنگیس شادکام 2

پژوهشگر، طراح و 

دوزنده پوشاک محلی 

 خراسان و ایران

 سال 15

 09159089655تلفن : 

 -15و  13بین دانشجو  -آدرس : مشهد

 104واحد  -اکسینساختمان 

 مزون روژان

 کسب و کار کاردانی مهناز رفعت 3
موسس مدیر مربی 

 آموزشگاه مد ایران
 سال 15

 09354991511 :تلفن

 ایمیل:

Mahnaz.rafat@gmail.com 

بین استقالل و  -بلوار فردوسی -:مشهد آدرس

 610پالک  -چهارراه فرامرز

 کارشناسی طاهره رحیمیان 4

الهیات گرایش 

و تمدن  تاریخ

 ملل اسالم

موسس مدیر مربی 

 اموزشگاه بافه
 سال 10

 09155178570تلفن :

ملک الشعرابهار  -میدان تقی آباد -آدرس:مشهد

 1/9پالک  -27

 کاردانی معصومه باقرزاده 5
طراحی و 

 دوخت

مدیر و موسس 

 آموزشگاه امینه
 سال 14

 09151196569 :تلفن

مقابل  -خیابان المهدی -آدرس: تربت جام

 آموزشگاه امینه -بانک ملت مرکزی

 دیپلم معصومه علی آبادی  6
طراحی و 

 دوخت

مربی و  ،مدیر ،موسس

رئیس انجمن صنفی 

آموزشگاه های آزاد 

 و طراحی و دوخت

 آرایش و پیرایش

 سال 25

 05832233385تلفن ثابت :

 09151878366تلفن همراه : 

 ایمیل : 

amozesh.pozhhan@yahoo.com 

 خیابان شرریعتی ،بجنورد،شمالی خراسانآدرس :

 9جنوبی ، کوچه شهید یاهوپیان ، پالک 

7 
مهین امیرگونه زاده 

 آالشلو
 کاردانی

طراحی و 

 دوخت

مربی  ،مدیر ،موسس

آموزشگاه طراحی و 

 دوخت خاتون

 سال 15

 05836226930 تلفن ثابت :

 09366228873تلفن همراه : 

 khatoonm@yahoo.comایمیل : 

 

mailto:golishadkam@gmail.com
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 تعاريف : 

 استاندارد شغل :  

 می شود.مشخصات شایستگی ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملكرد موثر در محیط کار را گویند در بعضی از موارد استاندارد حرفه اي نیز گفته 

 استاندارد آموزش :  

 ي یادگیري براي رسیدن به شایستگی هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 :   نام يك شغل

 به مجموعه اي از وظایف و توانمندي هاي خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطالق می شود . 

 شرح شغل : 

و اسغتاندارد   هغا ، شغرایط کغاري   بیانیه اي شامل مهم ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یك حوزه شغغلی ، مسغلوتی    

 عملكرد مورد نیاز شغل . 

 طول دوره آموزش : 

 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به یك استاندارد آموزشی . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 

 حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می رود . 

 كارورزي:

مشغاغل خغاص   رفا در مشاغلی اس  که بعد از آموزش نظري یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماک  صورت می گیرد و ضغرورت دارد کغه در آن   کارورزي ص

آموزد و ضرورت دارد مغدتی در  محیط واقعی براي مدتی تعریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یك شایستگی که فرد در محل آموزش به صورت تلوریك با استفاده از عكس می 

 یك مكان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاري از مشاغل نمی گردد.(

 ارزشيابي :  

 اي خواهد بود .  کتبی عملی و اخالق حرفه، عملی بخش  ه، که شامل سفرآیند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه یك شایستگی بدس  آمده اس  یا خیر 

 مربيان :  صالحيت حرفه اي

 حداقل توانمندي هاي آموزشی و حرفه اي که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود .

 شايستگي : 

 توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد . 

 دانش :  

، زیسغ   ، شغیمی  ، فیزیغك  براي رسیدن به یك شایستگی یا توانایی که می تواند شامل علوم پایغه )ریاضغی   حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهنی الزم 

 ، تكنوتوژي و زبان فنی باشد .  (شناسی

 مهارت :  

 حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم براي رسیدن به یك توانمندي یا شایستگی . معموالً به مهارت هاي عملی ارجاع می شود . 

 نگرش :  

 مجموعه اي از رفتارهاي عاطفی که براي شایستگی در یك کار مورد نیاز اس  و شامل مهارت هاي غیر فنی و اخالق حرفه اي می باشد .  

 ايمني :  

 مواردي اس  که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می شود .

 توجهات زيست محيطي :

 هر شغل باید رعای  و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیس  وارد گردد.مالحظاتی اس  که در 
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 نام استاندارد آموزش شغل  : 

 خراسان زنانه) کرمانج (دوزنده لباس محلی کردی 

 :استاندارد آموزش شغل شرح 

ی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که از شایستگی هایخراسان زنانه یکی ) کرمانج ( دوزنده لباس محلی کردی 
ترسیم الگوی  ،سرویس و نگهداری ماشین های دوخت  ،راه اندازی  ،محیط کار در رعایت ایمنی و بهداشت  از قبیل

تزیین لباس کردی  ودوخت لباس کردی خراسان زنانه  ،برش لباس کردی خراسان زنانه  ،لباس کردی خراسان زنانه 
خرازی و پارچه فروشی در  ،نواربافی  ،. در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل پارچه بافی را در بر می گیردخراسان زنانه 
 ارتباط است .

 : ورودیویژگی های کارآموز 

 ميزان تحصيالت : پایان دوره اول متوسطه ) پایان دوره راهنمایی (حداقل 

 توانایی جسمی و ذهنی : سالمت کامل جسمانی و روانی حداقل 

 مهارت های پيش نياز  : ندارد 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت     185طول دوره آموزش                    :      

 ساعت     63ل زمان آموزش نظری               :      

 ساعت     122ل زمان آموزش عملی                :     

 ساعت     -زمان کارورزی                       :     ل 

  ساعت    -ل زمان پروژه                            :      

 بودجه بندی ارزشيابی ) به درصد ( 

 ٪25کتبی :  -

 ٪65عملی :  -

 ٪ 10اخالق حرفه ای :  -

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

 سال سابقه کار مرتبط 3با لیسانس تکنولوژی طراحی و دوخت  -

 سال سابقه کار مرتبط 5فوق دیپلم طراحی و دوخت با  -

 سال سابقه کار مرتبط 10دیپلم طراحی و دوخت با  -
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 تعریف دقيق استاندارد ) اصطالحی ( :  ٭

 ،(دارای قطعلات پيلراهن   کلالت نلادری  ،یينل ال ی،سلرحدی   ، یخراسلان زنانله )قونلان   (  )کرملانج دوزنده لباس محللی کلردی   

 )زندپيچ( و شال سر می باشد و در مناطق مختلف خراسان کاربرد دارد . بازوبند ،ننگه  ،کاله ) کوم (  ،پيست ،کت،جليقه،دامن

 

 

 

 اصطالح انگليسی استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهانی ( : ٭

Khorasan Province Kormanj traditional Female costumes Tailor 

 

 

 

 

 مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :  ٭

 2نازک دوز زنانه درجه  -

 ضخيم دوز زنانه - 

 روبان دوز مقدماتی و پيشرفته -

 های تزئينی، پولک و منجق دوز مهره -

 

 

 

 

 جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسيب شناسی و سطح سختی کار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادی و کم آسيب  

 طبق سند و مرجع ......................................               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 ...............................طبق سند و مرجع .........          ج : جزو مشاغل سخت و زیان آور  

           د :  نياز به استعالم از وزارت کار    
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 استاندارد آموزش شغل 

 شایستگی ها  -

 عناوین ردیف

 رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار 1

 های دوخت راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشین 2

 ترسیم الگوی لباس کردی خراسان زنانه 3

 برش لباس کردی خراسان زنانه 4

 دوخت لباس کردی خراسان زنانه 5

 تزئین لباس کردی خراسان زنانه 6

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار
 تئوری عملی جمع

15 10 5 

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 کپسول آتش نشانی

 های اولیه جعبه کمک

 میز مربی

 صندلی مربی

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 رایانه

 ماژیک وایت برد

 صندلی کارآموز

 سیستم تهویه

 دستکش یکبار مصرف

 روپوش

 دانش: 

 عوامل زیان آور محیطی)فیزیکی(- دقیقه 30  

عوامل زیان آور محیط کار و نقش آن در بروز حوادث و - دقیقه 30  

  های شغلی  بیماری

 های اولیه جعبه کمک - دقیقه30  

های  های استفاده از خاموش کننده انواع آتش و روش - قهدقی30  

 دستی

 فردی و لزوم استفاده از آنها تانواع وسایل حفاظ - 1  

 و حمل آنها طبقه بندی ابزار کار، مواد، کا ال روش - دقیقه30  

مخاطرات ناشی از جابجایی دستی بار از دیدگاه  - 1  

 گونومیکرا

 عوامل موثر در بروز برق گرفتگی - دقیقه30  

 مهارت:   

 و حمل آنها کاال ،مواد ،  استفاده صحیح از ابزار کار -   2 

 های اولیه استفاده صحیح از جعبه کمک -   2 

 استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی -   2 

 های دستی استفاده از خاموش کننده -   2 

رعایت اصول ارگونومی در هنگام کار با دستگاه )ماشین  -   2 

 دوخت، رایانه و ...(
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 استاندارد آموزش

 آموزشی تحلیل  برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار
 تئوری عملی جمع

   

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 نگرش: 

 های ناشی از حوادث شغلی جلوگیری از آسیب -

 مصرفیجویی در زمان، انرژی و مواد  رفهص -

 :ایمنی و بهداشت

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )دستکش و روپوش( -

 :توجهات زیست محیطی 

 تفکیک مواد زائد و دفع مناسب آنها -
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 های دوخت داری ماشین راه اندازی، سرویس و نگه
 تئوری عملی جمع

23 15 8 

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 کپسول آتش نشانی

 های اولیه جعبه کمک

 میز مربی

 صندلی مربی

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 رایانه

 صندلی کارآموز

 روپوش

 ماشین دوختروغن 

 پیچ گوشتی

دوز  انواع ماشین دوخت )راسته

، همه کاره خانگی، صنعتی 

 (صنعتی سردوز

 های دوخت انواع سوزن ماشین

 های دوخت انواع نخ ماشین

ماشین انواع پایه مخصوص 

 ،زیپ دوزیدوخت )

 و ...( قیطان دوزی،نواردوزی

 دانش: 

سردوز  دوز صنعتی، های دوخت )راسته انواع ماشین - 2  

  صنعتی و همه کاره خانگی(

  ،صنعتی دوز راستهانواع سوزن مخصوص ماشین دوخت ) - 1  

 و ...( سرسوخته، ساده، صنعتی  سردوز

انواع نخ مخصوص ماشین دوخت )مرسریزه، نایلونی،  - 2  

 ابریشمی(

، دوزی انواع پایه مخصوص ماشین دوخت )زیپ - 1  

 ...(نواردوزی، قیطان دوزی و 

 های دوخت روش راه اندازی ماشین - 1  

 های دوخت روش سرویس و نگهداری ماشین - 1  

 مهارت:   

، صنعتی  دوز های دوخت )راسته نتخاب سوزن ماشینا -  2 

 سرسوخته، ساده و ...( با توجه به نوع پارچه، صنعتی  سردوز

نایلونی، های دوخت )مرسریزه، خاب نخ ماشیننتا -  2 

 ابریشمی(

، نواردوزی، قیطان دوزی نتخاب پایه ماشین دوخت )زیپا -  1 

 دوزی و ...(
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 های دوخت داری ماشین راه اندازی، سرویس و نگه
 تئوری عملی جمع

   

تجهيزات، ابزار، مواد 

 آموزشیمصرفی و منابع 

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 مهارت:    

 های دوخت پر کردن ماسوره ماشین -  1 

 های دوخت نخ کردن ماشین -  2 

 های دوخت جا انداختن ماسوره ماشین -  1 

 های دوخت تنظیم کشش نخ ماشین -  2 

 های دوخت ماشینو سوزن تعویض پایه  -  2 

 های دوخت سرویس و نگهداری ماشین -  2 

 : نگرش

 های دوخت در اوج مصرف برق عدم استفاده از ماشین -

 : ایمنی و بهداشت

 های دوخت رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین -

خاموش کردن ماشین دوخت در صورت کار نکردن با دستگاه و حضور نداشتن در محیط -

 کار

 : توجهات زیست محیطی 

 های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت جمع آوری نخ -

 جلوگیری از ریختن روغن ماشین دوخت در محیط کار -
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 خراسان زنانهکردی  لباسترسیم الگوی 
 تئوری عملی جمع

30 19 11 

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 کپسول آتش نشانی

 های اولیه جعبه کمک

 میز مربی

 صندلی مربی

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 رایانه

 صندلی کارآموز

 روپوش

 ماژیک وایت برد

 مداد

 پاک کن

 تراش

 ماشین حساب

 ای( کش )فلزی، شیشهخط 

 متر

 ای( چسب )نواری، مایع، لوله

کاغذ الگو )گراف، سفید، 

 پوستی و ...(

   میز نور

 کاربن

 قیچی

 دانش: 

 (و ...  پوستی ،گو )سفید، گراف لکاغذ ترسیم اانواع  - دقیقه30  

 متر، خط کش، اشل، گونیا)وسایل اندازه گیری انواع  - دقیقه30  

 و ...(خیاطی 

 های مختلف اندام روش اندازه گیری قسمت -  1  

الیینی، قوچانی، (کِراس) لباس روش ترسیم الگوی باالتنه -  1  

 و ... سرحدی

و  سرحدی، الیینی، قوچانی لباسترسیم الگوی یقه روش  - دقیقه30  

... 

الیینی، قوچانی، ترسیم الگوی سجاف یقه لباس روش  - دقیقه30  

 و ... سرحدی

 سرحدیالیینی، قوچانی، آستین لباس  الگوی روش ترسیم - دقیقه30  

 و ...

الیینی، قوچانی، (شیلوار، پاچه) روش ترسیم الگوی دامن - دقیقه 30  

 و ... سرحدی

 و ... قوچانی، سرحدی (جلسقه) جلیقهالگوی روش ترسیم  - دقیقه30  

 (فیلتاب، دوفیلتابروش ترسیم الگوی جیب لباس )یک  - دقیقه30  

 کالت و ...الیین،چَرَم،(تنه نیم)کت بلندروش ترسیم الگوی  -  1  
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 ترسیم الگوی لباس کردی خراسان زنانه
 تئوری عملی جمع

   

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 نگرش، ایمنی دانش، مهارت،

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 : دانش    

کالت و الیین،چَرَم،(کُلّهروش ترسیم الگوی کت کوتاه ) -  1  

... 

 کت، دامن(ری لباس )جلیقه،روش ترسیم الگوی آست - دقیقه30  

 روش ترسیم الگوی پیست - دقیقه30  

قوچانی، ایده روش ترسیم الگوی کاله )کوم( سرحدی،  - قیقهد30  

 لیک، قله زو، بریو و ...

 روش ترسیم الگوی چنگه  - دقیقه30  

 روش ترسیم الگوی بازوبند )زندپیچ( - دقیقه30  

 روش ترسیم الگوی شال سر- دقیقه30  

 مهارت:   

انتخاب ملزومات ترسیم الگو )کاغذ گراف، خط کش، متر  -  دقیقه30 

 و...(

 های مختلف بدن اندازه گیری قسمت -  دقیقه30 

)کراس( الیینی، سرحدی، لباس ترسیم الگوی باالتنه  -   5 

 قوچانی و ...

 ترسیم الگوی یقه لباس الیینی، قوچانی، سرحدی و ...-  1 
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 ترسیم الگوی لباس کردی خراسان زنانه
 تئوری عملی جمع

   

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 مهارت:    

ترسیم الگوی سجاف یقه لباس الیینی، سرحدی،  -  دقیقه30 

 قوچانی و ...

 ترسیم الگوی آستین لباس الیینی، قوچانی، سرحدی و -  دقیقه30/1 

... 

ترسیم الگوی دامن )شیلوار، پاچه( الیینی، سرحدی،  -   2 

 قوچانی و ...

 ترسیم جلیقه )جلسقه( قوچانی، سرحدی و ... -   1 

 ترسیم الگوی جیب لباس )یک فیلتاب، دوفیلتاب( -  دقیقه 30 

 تنه( الیین، چَرَم، کالت و ... ترسیم الگوی کت بلند )نیم -   1 

 ( الیین، چَرَم، کالت و ...کُلّهکت کوتاه )ترسیم الگوی  -   1 

 ترسیم الگوی آستری لباس ) جلیقه، کت، دامن( -  دقیقه 30 

 ترسیم الگوی پیست -  دقیقه30 

ترسیم الگوی کاله )کوم( سرحدی، قوچانی، ایده لیک،  -  2 

 قله زو، بریو و ..

 ترسیم الگوی چنگه -  دقیقه30 

 ترسیم الگوی بازوبند)زندپیچ( -  دقیقه30 

 ترسیم الگوی شال سر -  دقیقه30 
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 ترسیم الگوی لباس کردی خراسان زنانه
 تئوری عملی جمع

   

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 نگرش: 

 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو -

 صرفه جویی در زمان -

 ایمنی و بهداشت:

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو -

 توجهات زیست محیطی: 

 در چرخه بازیافتجمع آوری کاغذهای باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن  -
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 زنانه کردی خراسان لباسبرش 
 تئوری عملی جمع

33 20 13 

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 کپسول آتش نشانی

 های اولیه کمک جعبه

 میز مربی

 صندلی مربی

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 رایانه

 صندلی کارآموز

 میز کارآموز

 روپوش

 ماژیک وایت برد

 اریعالمت گذ وسایل

 قیچی کاغذ و پارچه

 پارچه

 الیی چسب

 گرد سنجاق ته

 جاسوزنی

 جاسنجاقی

   کاربن

 رولت

 دانش: 

 )طبیعی، مصنوعی و نیمه مصنوعی(انواع الیاف پارچه  - دقیقه 30  

، مخمل، حریر، گیپور ی، نخیانواع پارچه لباس )ابریشم - دقیقه 30  

 و ...(

 روش محاسبه مقدار پارچه با توجه به عرض آن - دقیقه 30  

 روی پارچهالگو  انتقال روش - دقیقه 30  

، سرحدی، یالیین)کراس(لباس باالتنهروش برش  - 1  

 و ... یقوچان

 و ... الیینی، قوچانی، سرحدیلباس روش برش یقه  - دقیقه 30  

 روش برش سجاف یقه لباس الیینی، قوچانی، سرحدی - دقیقه 30  

 و ...

 آستین لباس الیینی، قوچانی، سرحدیروش برش  - 1  

( الیینی، قوچانی، ، پاچهشیلوارروش برش دامن ) - دقیقه30/1  

 و ... سرحدی

 و ... جلسقه( قوچانی، سرحدیروش برش جلیقه ) - دقیقه 30  

 )یک فیلتاب، دوفیلتاب(روش برش جیب لباس  - دقیقه 30  

 و ... تنه( الیین، چَرَم، کالت کت بلند )نیمروش برش  - ساعت 1  

 و ... ( الیین، چَرَم، کالتکُلّهکت کوتاه )روش برش  - ساعت 1  
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 تئوری عملی جمع برش لباس کردی خراسان زنانه

   

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 دانش:    

 روش برش آستری لباس )جلیقه، کت، دامن( - دقیقه 30  

 روش برش پیست - دقیقه 30  

روش برش کاله )کوم( سرحدی، قوچانی، ایده لیک،  - ساعت 1  

 قله زو، بریو و ..

 روش برش چنگه  - دقیقه 30  

 روش برش بازوبند )زندپیچ( - دقیقه 30  

 روش برش شال سر - دقیقه 30  

 مهارت:   

حریر، )ابریشمی، نخی، مخمل، لباس انتخاب پارچه  -  1 

 گیپور و...( با توجه به سایز اندام و مدل لباس
 تعیین مقدار پارچه با توجه به عرض آن -  1 

 انتقال الگو روی پارچه -  1 

و  ی، سرحدی، قوچانیالیین )کراس(لباس برش باالتنه -  2 

... 

 برش یقه لباس الیینی، سرحدی، قوچانی و ... -  دقیقه30 

 سجاف یقه لباس الیینی، سرحدی، قوچانی و ... برش -  دقیقه30 

 برش آستین لباس الیینی، قوچانی، سرحدی و ... -  2 

 سرحدی و ...(الیینی، قوچانی،چهبرش دامن )شیلوار، پا -  3 
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 برش لباس کردی خراسان زنانه
 تئوری عملی جمع

   

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 مهارت :     

 جلیقه )جلسقه( قوچانی، سرحدی و ... برش -  2 

 ، دوفیلتاب( برش جیب لباس )یک فیلتاب -  دقیقه30 

 کالت و ...، چَرَم،  تنه( الیین برش کت بلند )نیم -  1 

 ( الیین، چَرَم، کالت و ...کُلّهکت کوتاه )برش  -  1 

 برش آستری لباس )جلیقه، کت، دامن( -  دقیقه30 

 برش پیست -  دقیقه30 

برش کاله )کوم( سرحدی، قوچانی، ایده لیک ، قله زو،  -  2 

 بریو و ...

 برش چنگه -  دقیقه30 

 )زندپیچ(برش بازوبند  -  دقیقه30 

 برش شال سر -  دقیقه30 

 صرفه جویی در مصرف پارچه - نگرش:

 صرفه جویی در زمان -

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( - ایمنی و بهداشت:

 رعایت اصول ارگونومی هنگام برش پارچه -

 رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده از قیچی برش -

 توجهات زیست محیطی: 

 های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت جمع آوری پارچه -
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 زنانه کردی خراسان لباسدوخت 
 تئوری عملی جمع

55 38 17 

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 کپسول آتش نشانی
 های اولیه جعبه کمک

 تخته وایت برد
 تخته پاک کن

 ماژیک وایت برد
 رایانه

 میز مربی
 صندلی مربی

 روپوش
 میز کارآموز

 صندلی کارآموز
 وسایل عالمت گذاری
 قیچی کاغذ و پارچه

 الیی چسب
 انواع اتو

 انواع ماشین دوخت )سردوز
خانگی، ، همه کاره صنعتی

 (صنعتی دوز راسته
 انواع پایه ماشین دوخت
 انواع نخ ماشین دوخت

 گرد سنجاق ته
 انواع سوزن ماشین دوخت

 زیپ
 مهدگ

 قزن
 انگشتانه
 جاسوزنی

 دانش:   

الیینی، قوچانی،  )کراس(لباس روش دوخت باالتنه  -  3  

 سرحدی و ...

 ...روش دوخت یقه لباس الیینی، قوچانی، سرحدی  -  1  

روش دوخت سجاف یقه لباس الیینی، قوچانی،  - دقیقه 30  

 سرحدی ...

روش دوخت آستین لباس الیینی، قوچانی، سرحدی و  - 1  

... 

الیینی، سرحدی،  مه و بندینک لباسروش دوخت جادگ -  1  

 و .... قوچانی

بدون پایه و جفتی (  ،)پایه دار مه لباس روش دوخت دگ - دقیقه 30  

 الیینی، سرحدی، قوچانی و ...

 روش دوخت زیب یقه لباس سرحدی، قوچانی و ... - دقیقه 30  

سرحدی دوخت دامن )شیلوار،پاچه(الیینی،قوچانی،روش  - دقیقه30/1  

 و ...

 روش دوخت جلیقه )جلسقه( قوچانی، سرحدی و ... -  1  

 روش دوخت جیب لباس)یک فیلتاب، دوفیلتاب(  - دقیقه 30  

 تنه( الیین، چَرَم، کالت و ... روش دوخت کت بلند )نیم  1  
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 دوخت لباس کردی خراسان زنانه
 تئوری عملی جمع

   

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 دانش:    

 ( الیین، چَرَم، کالت و ...کُلّهروش دوخت کت کوتاه) -  1  

 روش دوخت آستری لباس )جلیقه، کت، دامن( - دقیقه 30  

 روش دوخت پیست - دقیقه 30  

قله روش دوخت کاله )کوم( سرحدی، قوچانی، ایده لیک،  -  1  

 زو، بریو و ...

 روش دوخت چنگه  - دقیقه 30  

 روش دوخت بازوبند )زندپیچ( - دقیقه 30  

 روش دوخت شال سر - دقیقه 30  

 های مختلف لباس روش اتوکاری قسمت - دقیقه 30  

 و نگهداری لباس یروش شست و شو - دقیقه 30  

 مهارت:   

 الیینی، سرحدی، قوچانی و ...)کراس(لباس دوخت باالتنه  -   3 

 دوخت یقه لباس الیینی، سرحدی، قوچانی و ... -  2 

 دوخت سجاف یقه لباس الیینی، سرحدی، قوچانی و ... -   2 

 دوخت آستین لباس الیینی، قوچانی، سرحدی و ... -   3 

لباس الیینی، سرحدی، قوچانی و بندینک مه دوخت جادگ -   1 

 و ... 
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 دوخت لباس کردی خراسان زنانه
 تئوری عملی جمع

   

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 مهارت:    

بدون پایه و جفتی (  ،)پایه دار مه لباس دوخت دگ -  دقیقه30 

 الیینی، سرحدی، قوچانی و ...

 دوخت زیپ یقه لباس سرحدی، قوچانی و ...-  1 

دوخت دامن )شیلوار،پاچه( الیینی، سرحدی، قوچانی و  -  4 

... 

 دوخت جلیقه )جلسقه( الیینی، قوچانی، سرحدی و ... -   3 

 دوخت جیب لباس )یک فیلتاب، دو فیلتاب( -   1 

 تنه( الیین، چَرَم، کالت و ... دوخت کت بلند )نیم -   5 

 ( الیین، چَرَم، کالت و ...کُلّهدوخت کت کوتاه ) -   5 

 دوخت آستری لباس )جلیقه، کت، دامن( -  1 

 دوخت پیست  -   1 

دوخت کاله )کوم( سرحدی، قوچانی، ایده لیک، قله زو،  -   2 

 بریو و ...

 دوخت چنگه -  دقیقه30 

 دوخت بازوبند )زندپیچ( -   1 

 دوخت شال سر -  دقیقه30 

 های مختلف لباس اتوکاری قسمت -  1 

 نگهداری لباس و شست و شوی -  دقیقه30 
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 دوخت لباس کردی خراسان زنانه
 تئوری عملی جمع

   

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 نگرش: 

 و زمان صرفه جویی در مصرف نخ -

 حفظ و احیاء پوشش های سنتی-

 ایمنی و بهداشت:

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 ماشین دوخترعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از  -

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین های دوخت-

 توجهات زیست محیطی: 

 های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت جمع آوری نخ -
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 زنانه تزئین لباس کردی خراسان
 تئوری عملی جمع

29 20 9 

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 کپسول آتش نشانی

 های اولیه جعبه کمک

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 ماژیک وایت برد

 رایانه

 صندلی کارآموز

 صندلی مربی

 میز مربی

 روپوش

 پارچه قیچی

 منجوق

 نوار دستبافت و ماشین بافت

 نخ تزئینی

 سوزن دوخت دستی

 سکه تزئینی

 زیورآالت فلزی

   

 دقیقه 30

 دانش:

ماشین )نوار دست بافت، نوار  انوع تزئینات روی لباس -

 ، منجوق و ...(، سکه، زیورآالت فلزیتزیینی ، نخبافت

 (و قیطان تزئینی )دست بافت، ماشین بافت هایانواع نوار - 1  

 (ه، دمسیهای تزئینی )ابریشم انواع نخ - دقیقه30  

 ای، فلزی( )نقرهتزئینیانواع سکه - 1  

 انواع زیورآالت فلزی )گار، چپ و راست، چنگه و ...( -  1  

روش دوخت نوارهای تزئینی روی لباس )دستبافت و  -  1  

 ماشین بافت(

 )ابریشمی، دمسه(روش دوخت نخهای تزئینی روی لباس  -  1  

 ای، فلزی(  روی لباس )نقرهتزئینی روش دوخت سکه  - دقیقه 30  

روش دوخت زیورآالت روی لباس )گار، چپ و راست، چنگه - 1  

 و ...(

 روی لباس  روش دوخت منجوق - دقیقه 30  

 روش دوخت مغزی ) جی دوزی (- 1  

 مهارت:   

توجه به مدل لباس )الیینی، انتخاب نوار تزئینی با  -   3 

 سرحدی، قوچانی(
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: زمان آموزش 

 تزئین لباس کردی خراسان زنانه
 تئوری عملی جمع

   

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش، مهارت، نگرش، ایمنی

 توجهات زیست محيطی مرتبط

 مهارت:    

های تزئینی با توجه به مدل لباس )الیینی و  انتخاب نخ -   1 

 کالت و ...(

انتخاب سکه تزئینی با توجه به محل دوخت )کت، جلیقه،  -   1 

 کاله، چنگه(

لباس )گار، چپ ور فلزی با توجه به مدل انتخاب زیورآالت -   1 

 است، چنگه، میخک کوهی و ...(

تزئینی روی لباس )دستبافت و ماشین دوخت نوارهای  -   5 

 بافت(

 های تزئینی روی لباس)ابریشمی، دمسه( دوخت نخ -  5 

 روی لباس )نقره، فلزی(تزئینی دوخت سکه  -   1 

دوخت زیورآالت فلزی روی لباس)گار، چپ و راست،  -   1 

 چنگه(

 دوخت منجوق روی لباس -   1 

 دوخت مغزی ) جی دوزی ( -  1 

 صرفه جویی در مواد مصرفی -نگرش:

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -ایمنی و بهداشت:

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سوزن-

 توجهات زیست محیطی:

 جمع آوری نخهای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت -
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 برگه استاندارد تجهيزات -

 ردیف نام مشخصات فنی و دقيق تعداد توضيحات

 1 ماشین دوخت سردوز صنعتی دستگاه 3 -

 2 ماشین دوخت راسته دوز صنعتی دستگاه 3 -

 3 میز کارآموز سانتی متر 60×150 عدد 8 -

 4 اتو بخار، پرس، سرد دستگاه 3از هرکدام  -

 5 کپسول آتش نشانی یلوییک 6پودر خشک  دستگاه 1 -

 6 تخته وایت برد سانتی متر 200×100 عدد 1 -

 7 ماشین دوخت همه کاره خانگی دستگاه 5 -

 8 رایانه P4 دستگاه 1 -

 9 صندلی مخصوص رایانه گردان با پشتی مناسب عدد 1 -

 10 صندلی کارآموز متحرک با ارتفاع قابل تغییر عدد 15 -

 11 صندلی مربی چرمی عدد 1 -

 12 میز مربی چوبی عدد 1 -

 13 کمد کارآموز  ای خانه 6قفسه  عدد 2 -

 14 آینه تمام قد عدد 1 -

 15 ملزومات اتو )بالشتک اتو، ژانت، آبپاش و ...( عدد 3از هر کدام  -

 16 های مخصوص ماشین دوخت پایه و ...(قیطان دوزی ،مه )زیپ دوزی، نواردوزی، دگمه، جادگ ددع 8از هر کدام  -

 17 های اولیه جعبه کمک تجهیزات استانداردسری کامل  جعبه 1 -

 18 رگال متناسب با کارگاه )گرد یا مستطیل( عدد 2 -

 19 مانکن زنانه (38، 40، 42، 44، 46های استاندارد با سایزهای  )اندازه عدد 1از هر کدام  -

 20 میز نور سانتی متر 50 × 70 عدد 2 -

 21 پاراوان قابل جمع شدن عدد 1 -

 23 ماشین حساب کوچک عدد 1 -

 24 سیستم تهویه استاندارد دستگاه 1 -

 

 توجه:

 نفر در نظر گرفته شده است. 15تجهیزات برای یک کارگاه به ظرفیت -

 



26 
 

 

 

 

 برگه استاندارد مواد -

 ردیف نام مشخصات فنی و دقيق تعداد توضيحات

 1 منجوق ی مختلف رنگهاساده در  مثقال 50از هر کدام  -

 2 های رنگی مهره های مختلف در رنگها و اندازه گرم 100هر کدام  از -

 3 بافت نوار تزئینی دست در طرحهای مختلف حلقه 1از هر کدام  -

 4 نوار تزئینی ماشین بافت در رنگها و طرحهای مختلف حلقه 1از هرکدام  -

 5 سکه یریال 20 و 10،  5 ،2،  1 از هر کدام نیم کیلو -

 6 زیورآالت )گار، چپ و راست، چنگه و ...( جفت 1کدام از هر  -

 7 میخک کوهی خشک شده گرم 100 

 8 نخ ماشین دوخت راسته دوز )در رنگهای مختلف( دوک 1از هر کدام -

 9 سوزن دوخت سنتی های مختلف( شارپ، جادویی )در شماره بسته 1از هر کدام  -

 10 پارچه گیپور و ...( ،ی، مخمل، نخی)ابریشم متر 2از هر کدام  -

 11 کاغذ )گراف، پوستی و ...( برگ 10از هر کدام  -

 12 مداد HB عدد 15 -

 13 وسایل عالمت گذاری )مل، صابون عالمت گذاری و ...( عدد 15از هر کدام  -

 14 پاک کن کوچک عدد 15 -

دوقلو، "همه کاره خانگی سردوز، راسته دوز،  بسته 1از هر کدام  -

  "، سه گوشسرسوخته

 15 سوزن ماشین دوخت

 16 نخ ماشین دوخت سردوز صنعتی )در رنگهای مختلف( دوک 12ازهرکدام  -

 17 نخ تزئینی ، عمامه و ...(ی)گالبتون، ابریشم متر 2از هر کدام  -

بافت  دوختی و چسبی، بی "حریر،مویی"بافت دار متر1از هر کدام  -

 "زانفیکس،معمولی"

 18 الیی چسب

 19 چسب ای ی، لولهمایع، نوار عدد 15از هر کدام  -

 20 ماژیک وایت برد در رنگهای مختلف عدد 2از هر کدام  -

 21 روغن مخصوص ماشین دوخت قوطی 3 -

دار، دوسوراخ و  های مختلف )پایه ها و فرم در اندازه عدد 15از هر کدام  -

 چهارسوراخ(

 22 مهدگ
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 موادبرگه استاندارد  -

 ردیف نام مشخصات فنی و دقيق تعداد توضيحات

 23 قزن کییفلزی و پالست عدد 1از هر کدام  -

 24 زیپ سانتی 20 عدد 15 -

 25 تراش کوچک عدد 15 -

 26 تخته پاک کن وایت برد عدد 1 -

 27 گرد سوزن ته بلند و تیز برای پارچه و معمولی مخصوص کاغذ بسته 1از هر کدام  -

 28 کاربن )در رنگهای مختلف( برگ 1هر کدام از  -

 29 نخ ماشین دوخت همه کاره خانگی)در رنگهای مختلف( قرقره 1از هر کدام  -

 30 دستکش یکبار مصرف عدد 1 -

 31 روپوش نخی دست 1 -

 32 مواد شوینده مایع لیتر  1 -

 

 توجه:

 . محاسبه شودنفر در نظر  15برای یک کارگاه به ظرفیت  مواد-
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 برگه استاندارد ابزار -

 ردیف نام مشخصات فنی و دقيق تعداد توضيحات

 1 متر ای پالستیکی یا پارچه عدد 15 -

 2 قیچی های مختلف کاغذ و پارچه در فرم عدد 10از هر کدام  -

 3 خط کش ای فلزی وشیشه عدد 10از هر کدام  -

 4 رولت بدون دندانهدار و  دندانه عدد15از هر کدام  -

 5 گونیا ساده و منحنی عدد5از هرکدام  -

 6 بشکاف کوچک عدد 15 -

 7 نخ چین فلزی عدد 15 -

 8 جاسوزنی پرشده از خاک اره عدد 15 

 9 پنس مخصوص ماشین دوخت عدد 3 -

 10 پیچ گوشتی ماشین دوخت کوچک و بزرگ عدد 5از هر کدام  -

 11 برس مخصوص ماشین دوخت عدد 15 -

 12 انگشتانه فلزی یا پالستیکی عدد 15 -

 

 :توجه -

 نفر در نظر گرفته شده است. 15ابزار برای کارگاه با ظرفیت 

  


