معاونت پژوهص ،برنامهريسي و سنجص مهارت
دفتر پژوهص ،طرح و برنامهريسي درسي

استاندارد آموزش شغل
تعمیرکار لباس
گروه ضغلي
صنايع پوضاک
كذ ملي آموزش ضغل
8153-51-042-1

0 5 1 0 0 3 0 0 0 1
نسخه

ضناسه
ضايستگي

تاريخ تذوين استانذارد 94/11/10:

ضناسه ضغل

ضناسه گروه

2

8 1 5 3

سطح

Isco-08

مهارت

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
کد ملي شناسایي آموزش شغل 8153-51-042-1 :
اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته صنايع پوشاک :
علي موسوي مدیر کل دفتر طرح و برنامه هاي درسي
رامک فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي
منا منتظري هدشي رییس گروه برنامه ریزي درسي صنایع پوشاک
سوسن بيگلري رئيس انجمن صنفي آموزشگاه هاي طراحي و دوخت و صنايع دستي

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل :
-سازمان نهضت سوادآموزي

فرآيند اصالح و بازنگري :
-

کلیه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي
کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است .

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران  ،خیابان آزادي  ،خیابان خوش شمالي  ،نبش خیابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور  ،پالک
97
دورنگار

66944117

تلفن 66944120 - 66569907

آدرس الكترونیكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

2

تهیه کنندگان استاندارد آموزش شغل
آخرین مدرک

ردیف

نام و نام خانوادگي

1

شهناز بیرجندی

کارشناسی

2

جعفر شکیبا

دیپلم

3

صدیقا ابوالصدق

کارشناسی

تحصیلي

رشته تحصیلي

شغل و سمت

تکنولوژی

استاد دانشگاه

طراحی و

مدیر و موسس

دوخت

مجتمع والفجر

اقتصاد

تعمیرکار لباس

طراحی و

استاد دانشگاه

دوخت

شریعتی

 شایستگي 
آدرس  ،تلفن و ایمیل

سابقه کار مرتبط

تلفن ثابت 55668023 :
تلفن همراه 09121545946:
ایمیل :
35سال

Birgandiovalf@yahoo.com
آدرس  :خیاباااک کااار ر ،میااداک رازی  ،خ
ایروانی ،خ خطیا  ،جنا کوهاا امیادیاک،
پالک 1
تلفن ثابت 55642372 :
تلفن همراه 09192027721 :

35سال

ایمیل - :
آدرس  :خ کار ر جناوبی  ،میاداک رازی  ،خ
ایروانی ،خ خطی  ،پالک 40
تلفن ثابت 22713215:
تلفن همراه 09123249951:

10سال

ایمیل sedisallyva@yahoo.com :
آدرس  :نیاوراک  ،خیاباک مژده  ،کوها ژیال ،
پالک  ،10طبقا 2
تلفن ثابت 0862214854 :
تلفن همراه 09188619727 :

موسس و مدیر
4

فاطما خوشدونی
فراهانی

کاردانی

طراحی و

و مربی

دوخت

آموزشگاه

ایمیل :
 36سال

شمس

5

تکنولوژی

استاد دانشگاه

معصوما طاهری

کارشناسی

طراحی و

مدیر و موسس

سرشت

کارشناسی ارشد

دوخت

آموزشگاه مهراک

مدیریت

جاما

نرجس دادایی

دیپلم

طراحی و

مربی آموزشگاه

دوخت

والفجر

fkhoshdooni@yahoo.com
آدرس  :اراک،خیاباک امام،پشت کانوک بسیج،
خیاباک شوری  ،کوها باستاک
تلفن ثابت 55327764 :

 26سال

تلفن همراه 09124980325 :
ایمیل mas.taheri@yahoo.com :
آدرس :
تلفن ثابت 55667844:

6

-

تلفن همراه 09105940092 :
ایمیل - :
آدرس :
-

3

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد اساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشاي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يك شغل :
با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي  ،مسئوليت هاا ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن با يك استاندارد آموزشي .
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت
دارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود(.مانند آموزش يك شايستگي كا هرد در محال آماوزش باا صاورت
تئوريك با است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كا شاامل ساا بخا عملاي  ،كتباي عملاي و اخاالق
ررهااي خواهد بود .
صالحيت حرفه اي مربيان :
رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون با طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
رداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي كا مي تواند شامل علوم پايا (رياوي ،
هيفيك  ،شيمي  ،زيست شناسي)  ،تكنولوژي و زبان هني باشد .
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي  .ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و اخالق ررها اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.

4

نام استاندارد آموزش شغل:
تعمیرکار لباس
شرح استاندارد آموزش شغل :
تعمیرکار لباس یکی از مشاغل مربوط با صنایع پوشاک است کا شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در
محیط کار  ،راه اندازی  ،سرویس و نگهداری ماشین های دوخت  ،دوخت اولیا  ،کوتاه و بلند کردک لباس  ،تنگ و شاد
کردک لباس  ،تعویض قسمت های مختلف لباس و اتوکاری قسمت های مختلف لباس تعمیر شده را در بر می یرد  .در
ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل مانتودوز و شلواردوز در ارتباط است.
ویژگي هاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پایان دوره ابتدایي
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسماني و رواني
مهارت هاي پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
ساعت

طول دوره آموزش

:

120

ی زمان آموزش نظري

:

30

ساعت

ی زمان آموزش عملي

90 :

ساعت

ی زمان کارورزي

- :

ساعت

ی زمان پروژه

- :

ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 کتبي ٪25 : عملي ٪ 65 : اخالق حرفه اي ٪ 10 :صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

لیسانس تکنولوژی طراحی و دوخت با  3سال سابقا کار مرتبطفوق دیپلم طراحی و دوخت با  5سال سابقا کار مرتبط-دیپلم طراحی و دوخت با  10سال سابقا کار مرتبط

5

٭ تعریف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
تعمیرکار لباس به فردي اطالق مي شود که بتواند از عهده تنگ و گشاد  ،بلند و کوتاه کردن دامن  ،شلوار  ،مانتو ،
تعویض  ،دگمه  ،جیب  ،یقه و اتوکاري لباس برآید.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Dress Repairer

٭ مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :
مانتودوز
شلواردوز
نازک دوز زنانه درجه 2

٭ جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار :

الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت کار

طبق سند و مرجع ......................................

طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل
 شایستگي هاعناوین

ردیف

1

رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار

2

راه اندازی  ،سرویس و نگا داری ماشین های دوخت

3

دوخت اولیا

4

کوتاه و بلند کردک لباس

5

تنگ و شاد کردک لباس

6

تعویض قسمت های مختلف لباس

7

اتوکاری قسمت های مختلف لباس تعمیر شده

8
9
10
11
12
13
14
15

7

استاندارد آموزش
 بر ای تحلیل آموزشزماک آموزش

عنوان :
رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار

نظری

عملی

جمع

5

10

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کپسول آتش نشانی

دانش :

جعبا کمک های اولیا

30دقیقا

-عوامل زیاک آور محیطی(فیزیکی)

میز مربی

 -عوامل زیاک آور محایط کاار و نقاش آک در باروز حاوادو و 30دقیقا

صندلی مربی

بیماریهای شغلی

تختا وایت برد

 -جعبا کمک های اولیا

30دقیقا

تختا پاک کن

-انواع آتش و روش های استفاده ازخاموش کننده های دستی

30دقیقا

رایانا
ماژیک وایت برد

-انواع وسایل حفاظت فردی و لزوم استفاده از آک ها

1

-روش طبقا بندی ابزار کار ،مواد ،کاال و حمل آک ها

30دقیقا

سیستم تهویا

1

دستکش یکبار مصرف

-مخاطرات ناشی از جابجایی دستی بار از دید اه ار ونومیک

صندلی کار آموز

روپوش

30دقیقا

عوامل موثر در بروز برق رفتگیمهارت :
-استفاده صحیح از ابزار کار ،کاال و حمل آنها

2

-استفاده صحیح از جعبا کمک های اولیا

2

 -استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی

2

 -استفاده صحیح از خاموش کننده های دستی

2

-رعایت اصول ار ونومی در هنگاام کاار باا دساتگاه (ماشاین

2

دوخت  ،رایانا و)...
نگرش - :رعایت اخالق حرفا ای
 جلو یری از آسی های ناشی از حوادو شغلی صرفا جویی در زماک  ،انرژی و مواد مصرفیایمنی و بهداشت :
 استفاده از وسایل حفاظت فردی( دستکش و روپوش)توجهات زیست محیطی :
 تفکیک مواد زائد و دفع مناس آک ها8

استاندارد آموزش
 بر ای تحلیل آموزشزماک آموزش

عنوان :
راه اندازی ،سرویس و نگا داری ماشین های دوخت

نظری

عملی

جمع

8

15

23

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کپسول آتش نشانی

دانش :
 -انواع ماشین های دوخت (راستا دوز صانعتی ،ساردوز صانعتی،

جعبا کمک های اولیا

2

تختا وایت برد

هما کاره خانگی  ،میاندوز و پس دوز)

رایانا

 -انواع سوزک مخصوص ماشین دوخت (سااده ،ساردوز صانعتی،

1

تختا پاک کن

راستا دوزصنعتی  ،سرسوختا  ،دوقلو و )...

صندلی کارآموز

 -انواع نخ مخصوص ماشین دوخت (پلی استر ،ترویارا ،ابریشامی

میز مربی

2

صندلی مربی

و)...
 -انواع پایاا مخصاوص ماشاین دوخات (معماولی ،زیا دوزی،

روپوش

1

روغن ماشین دوخت

جادکما  ،پیچ رل  ،نوار دوزی یا قیطاک دوزی  ،هین کش و)...

پیچ وشتی

-روش راه اندازی ماشین های دوخت

1

برس

-روش سرویس و نگهداری ماشین های دوخت

1

انواع ماشین دوخت
(راستا دوز صنعتی ،سردوز

مهارت :
 -انتخاب سوزک ماشین های دوخت(ساده ،سردوز صنعتی ،راستا

2

دوزصنعتی ،سرسوختا،دوقلو و  )...باتوجا با نوع پارها

صنعتی،هما کاره خانگی
،میاندوز و پس دوز)
انواع سوزک ماشین های دوخت

 -انتخاب نخ ماشین هاای دوخات(پلی اساتر ،ترویارا ،ابریشامی

2

(ساده ،سردوزصنعتی،راستا
دوزصنعتی،سرسوختا،دوقلوو )...

و)...باتوجا با نوع پارها
 -انتخاب پایا ماشین دوخت(معمولی ،زی دوزی ،جاد ما  ،پایچ

1

(پلی استر ،ترویرا ،ابریشمی و)...

رل  ،نوار دوزی یا قیطاک دوزی ،هین کش و)...
 -پر کردک ماسوره ماشین های دوخت

1

-نخ کردک ماشین های دوخت

2

9

انواع نخ ماشین های دوخت

استاندارد آموزش
 بر ای تحلیل آموزشزماک آموزش

عنوان :
نظری

راه اندازی ،سرویس و نگا داری ماشین های دوخت

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انواع پایا مخصوص ماشین

مهارت :
 -جا انداختن ماسوره ماشین های دوخت

1

-تنظیم کشش نخ ماشین های دوخت

2

-تعویض پایا و سوزک ماشین های دوخت

2

-سرویس و نگهداری ماشین های دوخت

2

دوخت
(معمولی ،زی دوزی ،جاد ما ،
پیچ رل ،نوار دوزی یا قیطاک
دوزی  ،هین کش و)...
پیچ وشتی
پنس

نگرش :
 عدم استفاده از ماشین های دوخت در اوج مصرف برقرعایت اخالق حرفا ایایمنی و بهداشت :
 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین های دوختخاموش کردک ماشین دوخت در صورت کار نکردک با دستگاه و حضور نداشتن در محیطکار
توجهات زیست محیطی :
 جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آک در هرخا بازیافت -جلو یری از ریختن روغن ماشین دوخت در محیط کار
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استاندارد آموزش
 -بر ای تحلیل آموزش

عنوان :

زماک آموزش

دوخت اولیه

نظری

عملی

جمع

3

11

14

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
انواع ملزومات دوخت (قیچی  ،بشکاف ،سوزک شارپ ،ساوزک تاا 30دقیقارد ،نخ هین ،رولت ،نخ کوک ،د ما ،زی و)...
30 ،دقیقا

روش دوخت کوک با دست (ساده  ،بخیا ،کوک شل  ،زیگازاکوک شل  ،پس دوز)
روش دوخت درز (دو درزه یا درز فرانسوی  ،دوبل شکستا  ،دوبل 30دقیقاخوابیده)
30دقیقا
روش پاک دوزی با دست و ماشین دوخت1
روش پس دوزی یا تودوزی ( با دست  ،الیی زانفیکس  ،مخفی ،زیگزا و نوار اری )
مهارت :
انتخاب ملزومات دوخت (قیچی  ،بشکاف  ،سوزک شارپ  ،سوزکتا رد  ،نخ هین  ،رولت  ،نخ کوک  ،د ما  ،زی و)...
دوخت کوک با دست (ساده  ،بخیا ،کوک شل  ،زیگزاک  ،کاوکشل  ،پس دوز)
دوخت درز (دو درزه یا درز فرانسوی،دوبل شکستا،دوبل خوابیده) پاک دوزی با دست و ماشین دوخت پس دوزی یا تودوزی(با دست،الیی زانفیکس،مخفی  ،زیگزا ونوار اری )
نگرش - :رعایت اخالق حرفا ای
صرفا جویی در مصرف نخ-صرفا جویی در زماک

2
2
3
2
2

ایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت فردی(روپوش) رعایت اصول ار ونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین های دوختتوجهات زیست محیطی :
 جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آک در هرخا بازیافت11

کپسول آتش نشانی
جعبا کمک های اولیا
تختا وایت برد
رایانا
تختا پاک کن
صندلی کارآموز
میز مربی
صندلی مربی
روپوش
بشکاف
قیچی
سوزک شارپ
سوزک تا رد
رولت
نخ کوک
نخ هین
د ما
زی
قزک
کش
پارها
انواع ماشاین دوخت(هماا کااره
خانگی ،سردوز  ،صنعتی ،راساتا
دوز صنعتی،میاندوز و پس دوز)
انواع الیی هس
نوار اری
بشکاف
انااواع سااوزک ماشااین هااای
دوخت(ساده  ،ساردوز صانعتی ،
راستا دوز صانعتی ،سرساوختا ،
دوقلو و )...
انواع نخ ماشین های دوخت(پلی
استر  ،ترویرا ،ابریشمی و )...

انواع پایا مخصاوص ماشاین
دوخااااات(معمولی،زیااااا
دوزی،جاد مااااااا،پاااااایچ
رول،ناااواردوزی ياااا قيطاااان
دوزي ،چين ك و)...

استاندارد آموزش
 بر ای تحلیل آموزشزماک آموزش

عنوان :
کوتاه و بلند کردک لباس

نظری

عملی

جمع

2

13

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کپسول آتش نشانی

دانش :

جعبا کمک های اولیا

-روش کوتاه کاردک قاد دامان ،شالوار  ،پیاراهن ،ماانتو و کات 30دقیقا

تختا وایت برد

(تاکردک ،برش اضافات ،پیلی دادک ،دوبلا کردک)

رایانا

-روش کوتاه کردک قد آستین ( تاا کاردک  ،پیلای دادک  ،دوبلاا 30دقیقا

تختا پاک کن

کردک  ،برش اضافات )

صندلی کارآموز
میز مربی

-روش بلند کردک قد دامن  ،شلوار  ،پیراهن  ،ماانتو و کات (بااز 30دقیقا

صندلی مربی

کردک زاپاس ،اضافا کردک دوبلا  ،انواع یراق و اضافا کاردک باا

روپوش

بلندی کمر)

بشکاف

-روش بلند کردک قد آستین ( باز کردک زاپااس  ،اضاافا کاردک 30دقیقا

قیچی

دوبلا  ،اضافا کردک تور و انواع یراق )

سوزک شارپ

مهارت :

سوزک تا رد

 -کوتاه کردک قد دامن  ،شلوار  ،پیراهن  ،مانتو و کت (تااکردک،

4

رولت
نخ کوک

برش اضافات ،پیلی دادک  ،دوبلا کردک)

نخ هین

 -کوتاه کردک قد آستین ( تا کردک  ،پیلی دادک  ،دوبلاا کاردک،

2

برش اضافات )

د ما
زی

 -بلند کردک قد دامن  ،شلوار  ،پیراهن  ،مانتو و کت ( باز کاردک

4

قزک
کش

زاپاس  ،اضافا کردک دوبلا  ،انواع یراق و اضافا کردک با بلنادی

پارها

کمر )
 بلند کردک قد آستین ( باز کردک زاپاس  ،اضافا کردک دوبلاا ،اضافا کردک تور و انواع یراق )

12

3

کاربن

استاندارد آموزش
 بر ای تحلیل آموزشزماک آموزش

عنوان :
نظری

کوتاه و بلند کردک لباس

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :

انواع ماشینهای دوخت(هما

 -صرفا جویی در مصرف نخ

کاره خانگی ،سردوز ،میاندوز
 ،راستا دوز ،پس دوز)

 -صرفا جویی در زماک

صابوک خیاطی

-رعایت اخالق حرفا ای

مل

ایمنی و بهداشت :

نوار اری

 -استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)

انواع یراق
کاغذ الگو

 رعایت اصول ار ونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین های دوختتوجهات زیست محیطی :

پیچ وشتی
پنس
تور

 -جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آک در هرخا بازیافت

انواع الیی
انااواع سااوزک ماشااین هااای
دوخت(ساده  ،سردوز صانعتی ،
راستا دوز صنعتی ،سرساوختا ،
دوقلو و )...
اناااواع ناااخ ماشاااین هاااای
دوخااات(پلی اساااتر  ،ترویااارا،
ابریشمی و )...

انواع پایا مخصوص ماشاین
دوخااااات(معمولی،زیااااا
دوزی،جاد مااااااا،پاااااایچ
رول،نااواردوزی يااا قيطااان
دوزي ،چين ك

13

و)...

استاندارد آموزش
 بر ای تحلیل آموزشزماک آموزش

عنوان :
تنگ و شاد کردک لباس

نظری

عملی

جمع

8

21

29

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کپسول آتش نشانی

دانش :
-روش تنگ کردک دامن از سامت پهلاو باا ایجااد بارش یاا

30دقیقا

جعبا کمک های اولیا
تختا وایت برد

ساسوک یا کش دوزی

رایانا

-روش تنگ کردک کمر شالوار باا ایجااد ساساوک یاا باا درز

30دقیقا

رفتن از پهلو

تختا پاک کن
صندلی کارآموز

-روش تنگ کردک دم پاو راک با درز رفتن

30دقیقا

میز مربی

-روش تنگ کردک پیراهن زنانا با ارفتن درز پهلاو و یاا از

30دقیقا

صندلی مربی
روپوش

برش هاو یا ایجاد ساسوک

بشکاف

-روش تنگ کردک پیراهن مردانا از سمت پهلاو و یاا ایجااد

30دقیقا

ساسوک

قیچی
سوزک شارپ

-روش تنگ کردک آستین از زیر حلقا یا درز آستین

30دقیقا

-روش تنگ کردک مانتو با رفتن درز پهلو یا از برش ها و یا

30دقیقا

سوزک تا رد
رولت
نخ کوک

ایجاد ساسوک

نخ هین

-روش تنگ کردک کت با رفتن درز پهلو یا از برش ها و یاا

30دقیقا

ایجاد ساسوک

د ما
زی

-روش شاد کردک دامن با ایجاد پیلی یا برش از پارها دیگر

30دقیقا

-روش شاد کردک کمر شلوار با باز کاردک زاپااس  ،اضاافا

30دقیقا

قزک
کش
پارها

کردک نوار و ...

انواع ماشین دوخت

روش شاد کردک دم پا و زاناو  ،راک شالوار باا بااز کاردکزاپاس  ،اضافا کردک نوار  ،تور  ،یراق و ...

30دقیقا

(هما کاره خانگی،سردوز
صنعتی  ،راستا دوز صنعتی
با میاندوز و پس دوز)

14

استاندارد آموزش
 بر ای تحلیل آموزشزماک آموزش

عنوان :
تنگ و شاد کردک لباس

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انواع الیی هس

دانش :
-روش شاد کردک پیراهن زنانا با پیلی و قرار دادک تکا ای از

انواع ساوزک ماشاین هاای

1

دوخااات (سااااده  ،ساااردوز

پارها دیگر با عنواک برش

صنعتی  ،راستا دوز صنعتی،
30دقیقا

-روش شاد کردک آستین با پیلی ،مرغک ،هین

سرسوختا ،دوقلو )...

-روش شاد کردک مانتو با پیلی و قرار دادک تکا ای از پارهاا 30دقیقا

انواع پایا مخصوص ماشین

دیگر با عنواک برش

دوخاات ( معمااولی  ،زیاا

-روش شاد کردک کت با قرار دادک تکا ای از پارها دیگر با 30دقیقا

دوزی  ،جاد ما  ،پیچ رول ،
نوار دوزی یا قیطاک دوزی ،

عنواک برش  ،باز کردک زاپاس و ...

هین کش و ) ....

مهارت :

پیچ وشتی

 -تنگ کردک دامن از سمت پهلو با ایجاد برش يا ساساوک یاا

1

پنس
انواع نخ ماشین های دوخت

کش دوزی
 -تنگ کردک کمر شلوار با ایجاد ساسوک یا درز رفتن از پهلو

1

-تنگ کردک دم پاو راک با درز رفتن

1

 -تنگ کردک پیراهن زنانا با رفتن درز پهلو و یا از برش ها و

1

یا ایجاد ساسوک
 -تنگ کردک پیراهن مردانا با ارفتن درز پهلاو و یاا ایجااد

1

ساسوک
 -تنگ کردک آستین از زیر حلقا یا درز آستین

1

 -تنگ کردک مانتو با رفتن درز پهلو یا از برش ها و یا ایجاد

2

ساسوک

15

( پلااای اساااتر  ،ترویااارا ،
ابریشمی و ) ...

استاندارد آموزش
 بر ای تحلیل آموزشزماک آموزش

عنوان :

نظری

تنگ و شاد کردک لباس

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 -تنگ کردک کت با رفتن درز پهلو یا از برش ها و یا ایجااد

2

ساسوک
 -شاد کردک دامن با ایجاد پیلی یا برش از پارها دیگر

2

 -شاد کردک کمر شلوار با باز کردک زاپاس  ،اضافا کردک نوار

2

و ...
 -شاد کردک دم پا و زانو  ،راک شلوار با بااز کاردک زاپااس ،

2

اضافا کردک نوار  ،تور  ،یراق و ...
 -شاد کردک پیراهن زنانا باا پیلای و قارار دادک تکاا ای از

1

پارها دیگر
 -شاد کردک آستین با پیلی  ،مرغک  ،هین

1

 -شاد کردک مانتو با پیلی و قرار دادک تکا ای از پارها دیگر

2

با عنواک برش
 -شاد کردک کت با قرار دادک تکا هایی از پارهاا دیگار باا

1

عنواک برش  ،باز کردک زاپاس و ....
نگرش - :رعایت اخالق حرفا ای
 صرفا جویی در مصرف نخ صرفا جویی در زماکایمنی و بهداشت :
 استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش) رعایت اصول ار ونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین های دوختتوجهات زیست محیطی :
 جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آک در هرخا بازیافت16

استاندارد آموزش
 بر ای تحلیل آموزشزماک آموزش

عنوان :
تعویض قسمت های مختلف لباس

نظری

عملی

جمع

3

16

19

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
-روش تعویض یقا های جدا  ،روهم رد جاد ما  ،مچ لباس

30دقیقا

-روش تعویض دم پای پاکتی شلوار

30دقیقا

-روش تعویض و ایجاد جی و کیسا در شلوار و دامن

30دقیقا

-روش تعویض زی شلوار و دامن

30دقیقا

-روش تعویض جی و کیسا جی کت

30دقیقا

-روش تعویض د ما

30دقیقا

مهارت :
4

 تعویض یقا های جدا  ،روهم رد جاد ما  ،مچ لباس-تعویض دم پای پاکتی شلوار

2

 -تعویض و ایجاد جی و کیسا در شلوار و دامن

3

 -تعویض زی شلوار و دامن

2

-تعویض جی و کیسا جی کت

3

 -تعویض د ما

2

نگرش - :رعایت اخالق حرفا ای
 صرفا جویی در مصرف نخ صرفا جویی در زماکایمنی و بهداشت :
 استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش) رعایت اصول ار ونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین های دوختتوجهات زیست محیطی :
 -جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آک در هرخا بازیافت

17

کپسول آتش نشانی
جعبا کمک های اولیا
تختا وایت برد
رایانا
تختا پاک کن
صندلی کارآموز
میز مربی
صندلی مربی
روپوش
بشکاف
قیچی
سوزک شارپ
سوزک تا رد
رولت
نخ کوک
نخ هین
د ما
زی
قزک
کش
پارها
انواع ماشین دوخت
(هما کاره خانگی،سردوز
صنعتی  ،راستا دوز صنعتی ،
میاک دوز ،پس دوز)
انواع الیی هس
انواع سوزک ماشین های دوخت
(ساده  ،سردوز صنعتی  ،راساتا
دوز صنعتی  ،سرساوختا،دوقلاو
)...
انواع پایاا مخصاوص ماشاین
دوخت ( معمولی  ،زی دوزی ،
جاد ما  ،پیچ رول  ،نوار دوزی
یا قیطاک دوزی  ،هین کاش و
) ....
پیچ وشتی
پنس
انواع نخ ماشاین هاای دوخات
(پلی استر  ،ترویرا  ،ابریشمی و
) ...

استاندارد آموزش
 بر ای تحلیل آموزشزماک آموزش

عنوان :
اتوکاری قسمت های مختلف لباس تعمیر شده

نظری

عملی

جمع

1

4

5

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
-انواع اتو شامل  :ساده  ،بخار ( مخزک دار جدا و سرخود  ،پرس 30دقیقا

 ،ایستاده )
-انواع ملزومات اتو شامل ( میز اتو  ،ژانت  ،رواتاویی  ،ولولاورت 30دقیقا

(تختا مخصوص پارها مخمل ) بالشتک هاای مخصاوص اتاو
(بیضاای  ،اارد  ،دسااتی و  ) ..هااوب  ،ساانگ یااا کفاای فلاازی
مخصوص خنک کردک پارها (پرس کردک )
مهارت :
 -اتو کردک لباس ( با توجا باا حارارت  ،رطوبات الزم ،جانس

30دقیقا

پارها و ) ...
-اتوکاری قسمت های مختلف لباس ( درزها  ،پنس ها  ،سجاف

30دقیقا

ها  ،هین ها  ،دوبلا ها و قسمت های تعمیر شده)
1

اتوکاری و پرس دوبلا و پاکتی دم پای شلوار و آستین-اتوکاری درزهای تنگ یا شاد شده

30دقیقا

-اتوکاری درزهای اضافا شده

30دقیقا

-اتوکاری یقا های تعمیر شده

30دقیقا

-پرس کاری خط اتوی شلوار

30دقیقا

نگرش - :توجا با ساعت استفاده از اتو با توجا با شبکا برق کشور-رعایت اخالق حرفا ای
ایمنی و بهداشت - :رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از اتو ( محل قرار رفتن اتو  ،کنتارل
سیم و دوشاخا اتو  ،تنظیم درجا حرارت و )...
توجهات زیست محیطی  - :دفع مناس آب دارای امالح مدنی ناشی از اتوکاری
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انواع اتو  :ساده  ،بخار ( مخازک
دار  ،جاادا  ،ساارخود  ،پاارس ،
ایستاده و ) ...
میز اتو
ژانت
بالشتک مخصوص اتاو ( ارد ،
بیضی  ،دستی)
پارها رواتویی
ولولورت ( تختا مخصوص)
پارها مخمل
هوب  ،سانگ یاا کفای فلازی
مخصوص خنک کردک پارها
آب پاش
انواع ماشین دوخت
(هما کاره خانگی،سردوز
صنعتی  ،راستا دوز صنعتی ،
میاک دوز ،پس دوز)
انواع الیی هس
انواع سوزک ماشین های دوخت
(ساده  ،سردوز صنعتی  ،راستا
دوز صنعتی  ،سرسوختا،دوقلو
)...
انواع پایا مخصوص ماشین
دوخت (معمولی  ،زی دوزی ،
جاد ما  ،پیچ رول  ،نوار دوزی
یا قیطاک دوزی  ،هین کش و
)....
پیچ وشتی
پنس
انواع نخ ماشین های دوخت
(پلی استر  ،ترویرا  ،ابریشمی و
) ...

 بر ا استاندارد تجهیزاتردیف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

ماشین دوخت

سردوز صنعتی

3دستگاه

2

ماشین دوخت

راستا دوز صنعتی

5دستگاه

3

کپسول آتش نشانی

پودر خشک  6کیلویی

1دستگاه

4

میز کارآموز

 60 × 150سانتی متر

8عدد

5

تختا وایت برد

 100 × 200سانتی متر

1عدد

6

تختا پاک کن

وایت برد

1عدد

7

صندلی مخصوص رایانا

رداک با پشتی مناس

1عدد

8

رایانا

P4

1دستگاه

9

صندلی کارآموز

متحرک با ارتفاع قابل تغییر

15عدد

10

صندلی مربی

هرمی

1عدد

11

میز مربی

هوبی

1عدد

12

سیستم تهویا

استاندارد

1دستگاه

13

جعبا کمک های اولیا

سری کامل تجهیزات استاندارد

1جعبا

14

پایا های مخصوص ماشین دوخت

معمولی،زی دوزی ،جاد ما،پیچ رل،
نواردوزی یا قیطاک دوزی  ،هین کشی و )...

ازهرکدام8عدد

15

ماشین دوخت

هما کاره خانگی

7دستگاه

16

ماشین دوخت

میاک دوز

3دستگاه

17

ماشین دوخت

پس دوز

1دستگاه

18

اتو

بخار  ،پرس  ،ساده

ازهرکدام3دستگاه

19

ملزومات اتو

بالشتک اتو  ،ژانت  ،آب پاش و ...

ازهرکدام  3عدد

توجه :
 -تجهیزات براي یک کارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود .
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توضیحات

 بر ا استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

نخ ماشین دوخت

راستا دوز (در رنگ های مختلف)

از هرکدام  5دوک

2

نخ ماشین دوخت

سردوز صنعتی (در رنگ های مختلف )

ازهرکدام12دوک

3

نخ ماشین دوخت

هما کاره خانگی (در رنگ های مختلف)

ازهرکدام 7قرقره

4

روپوش

نخی

1دست

5

ماژیک وایت برد

در رنگ های مختلف

از هرکدام  2عدد

6

سوزک دوخت دستی

شارپ در شماره های مختلف

از هرکدام  1بستا

7

سوزک تا رد

بلند و تیز مخصوص پارها

1بستا

8

د ما

در اندازه ها و فرم های مختلف

از هرکدام 15عدد

9

زی

(پایا دار2 ،سوراخ4 ،سوراخ)
مخفی  ،معمولی دراندازه های مختلف 20و5سانتی

از هرکدام 5عدد

10

قزک

فلزی و پالستیکی

از هرکدام 1عدد

11

کش

نیم سانتی و سا سانتی

از هرکدام 5متر

12

پارها

ساتن  ،تور  ،متقال،ژرسا و ...

از هرکدام 2متر

13

الیی هس

بافت دار (حریر  ،مویی)  ،دوختنی (هسبی  ،بی بافت

از هرکدام 2متر

14

روغن

(زانفیکس  ،معمولی )
مخصوص ماشین دوخت

5قوطی

15

نوار اری

 1سانتی و  2سانتی

ازهرکدام1حلقا

16

یراق

در اندازه های مختلف

ازهرکدام1حلقا

17

نخ

کوک

1کالف

18

دستکش

یکبار مصرف

 1جفت

19

اپل

در سایزهای مختلف

ازهرکدام  1جفت

20

تور

در سایزهای مختلف

از هر کدام  2متر

توجه :
 -مواد براي یک کارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود .
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توضیحات

 بر ا استاندارد ابزارردیف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

قیچی

مخصوص پارها

1عدد

2

متر

پالستیکی یا پارها ای

10عدد

3

نخ هین

فلزی

5عدد

4

بشکاف

کوهک

5عدد

5

رولت

دندانا دار و بدوک دندانا

ازهرکدام5عدد

6

پنس

مخصوص ماشین دوخت

2عدد

7

جاسوزنی

پرشده از خاک اره

3عدد

8

پیچ وشتی

9

انگشتانا

کوهک و بزر
فلزی یا پالستیکی

توجه :
-

ابزاربراي کارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود .
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ازهرکدام1عدد
5عدد

توضیحات

