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

استاندارد آموزش شغل
نازك دوز ساده زنانه
(خاص افرادبا نیازهای ویژه)

گروه ضغلي
صنايع پوضاک
كذ ملي آموزش ضغل
8153-51-044-1

0 5 1 0 1 1 0 0 0 1
نسخه

ضناسه
ضايستگي

تاريخ تذوين استانذارد 95/2/20 :

ضناسه ضغل

ضناسه گروه

2

8 1 5 3

سطح

Isco-08

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل 8153-51-044-1 :
اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته صنايع پوشاک :
علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي
رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي
منا منتظري هدشي رئيس گروه برنامه ريزي درسي صنايع پوشاک
نازلي مشايخي رئيس گروه برنامه ريزي درسي و مهارت ( حرفه آموزي ) دانش آموزان با نيازهاي ويژه

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل :
 سازمان آموزش و پرورش استثنايي  ،گروه حرفه آموزي دانش آموزان با نياز ويژه -سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي مهارتي

فرآيند اصالح و بازنگري :
 استاندارد نازک دوز ساده زنانه ( گروه الف ) با كد /2/4الف 7-91/41/بر اساس تفاهم نامه منعقده ميان ساازمان و ساازمانآموزش و پرورش استثنايي مورد بازنگري قرار گرفت .

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي
كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است .

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران  ،خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور  ،پالك
97
دورنگار

66944117

تلفن 66944120 - 66569907

آدرس الكترونيكي Daftar_tarh@irantvto.ir :

1

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك
تحصيلي

رشته تحصيلي

شغل و سمت

سابقه كار

آدرس  ،تلفن و ايميل

مرتبط

تلفن ثابت :
فخرالسادات

فوق

مشاور کودکان

ميرابراهيمي

ليسانس

استثنایي

2

فریده رئيسي ماکياني

ليسانس

3

بدرالسادات موسوي

ليسانس

4

سهيال خاکزاد

5

الدن کرم بسي

1

تلفن همراه 09124835038 :
هنر آموز

20سال

ایميل :
f.mirebrahimi@gmail.com
آدرس :
تلفن ثابت :

آموزش
ابتدایي دانش

کارشناس

اموزان

حرفه آموزي

35سال

تلفن همراه 09127713585 :
ایميل :
آدرس :

استثنایي

تلفن ثابت :
طراحي و

کارشناس

دوخت

کاردانش

تلفن همراه :
 26سال

ایميل :
آدرس :
تلفن ثابت :

فوق

روان شناسي

ليسانس

تربيتي

تلفن همراه 09123874209 :
کارشناس

20سال

هنر آموز

19سال

ایميل :
آدرس :
تلفن ثابت :

ليسانس

تلفن همراه 09124711578 :

طراحي و
دوخت

ایميل :
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :

6

ایميل :
آدرس :

2

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.

3

نام استاندارد آموزش شغل :
نازك دوز ساده زنانه (خاص افراد با نيازهاي ويژه(
شرح استاندارد آموزش شغل
نازك دوز ساده زنانه یكي از مشاغل مربوط به صنایع پوشاك است که شایستگي هایي از قبيل رعایت ایمني و
بهداشت در محيط کار ،راه اندازي  ،سرویس و نگهداري ماشين هاي دوخت ،استفاده از انواع اتو ،انتقال الگو روي پارچه،
انجام دوخت اوليه خياطي و دوخت انواع لباس زنانه را در بر مي گيرد در ضمن این شغل با مشاغلي از قبيل فروشنده
لباس ،تكه دوز ،سري دوز،پارچه فروش ،خرازي و تعمير کار لباس در ارتباط است .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :سوم راهنمايي تحصيلي پيش حرفه اي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :بينايي حداقل يک چشم؛ قوام و دامنه حركتي مناسب در اندامهاي فوقاني؛ حفظ
تعادل در نشستن و سر و گردن؛ مهارتهاي حركتي ظريف و مهارتهاي ادراك بينايي
مهارت هاي پيش نياز  :خياطي مقدماتي ( خاص افراد با نيازهاي ويژه )
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 1050 :ساعت

ی زمان آموزش نظري

240 :

ساعت

ی زمان آموزش عملي

810 :

ساعت

ی زمان كارورزي

:

ساعت

ی زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %25 : عملي %65: اخالق حرفه اي %10:صالحيت هاي حرفه اي مربيان:
 ليسانس طراحي و دوخت یا حداقل فوق دیپلم طراحي و دوخت با  3سال تجربه کاري مرتبط ليسانس علوم تربيتي یا روان شناسي به شرط دارا بودن گواهي نامه مهارتي نازكدوزي زنانهه دوز درههه  2و دارا بهودن حهداقل  3سهالتجربه کاري مرتبط

4

٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
نازك دوز ساده زنانه اصطالحاً به فردي اطالق مي شود كه قادر به دوخت دامن ،پيراهن ،شلوار و مقنعه مي باشد.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
-Sewing Women

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
-راسته دوز الف

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



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

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت كار

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

طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگي هاعناوين

رديف

1

رعایت ایمني و بهداشت در محيط کار

2

راه اندازي ،سرویس و نگهداري ماشين هاي دوخت

3

استفاده از انواع اتو

4

انتقال الگو روي پارچه

5

انجام دوخت اوليه خياطي

6

دوخت انواع لباس زنانه

6

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

رعايت ايمني و بهداشت محيط كار

نظري

عملي

همع

5

10

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-کپسول آتش نشاني

دانش :

-هعبه کمك هاي اوليه

 -عوامل زیان آور محيطي (فيزیكي )

 30دقيقه

 عوامل زیان آور محيط کار و نقش آن در بروز حوادث و بيماري هايشغلي

 30دقيقه

-ميز مربي

 -هعبه کمك هاي اوليه

 30دقيقه

-صندلي مربي

 -انواع آتش و روش هاي استفاده از خاموش کننده هاي دستي

 30دقيقه

-ماسك یكبارمصرف

 -انواع وسایل حافظت فردي و لزوم استفاده از آنها

1

-روش طبقه بندي ابزارکار ،مواد ،کاال و حمل آنها

 30دقيقه

مخاطرات ناشي از هابجایي دستي بار از دیدگاه ارگونوميك-عوامل موثر در بروز برق گرفتگي

تخته وایت بردتخته پاك کنرایانه-ماژیك وایت برد

1

-صندلي کارآموز

 30دقيقه

-سيستم تهویه

مهارت :
-استفاده صحيح از ابزارکار  ،مواد  ،کاال و حمل آنها

2

 -استفاده صحيح از هعبه کمك هاي اوليه

2

 -استفاده از وسایل حفاظت فردي

2

 -استفاده صحيح از خاموش کننده هاي دستي

2

 رعایت اصول از ارگونومي در هنگهام کهار بها دسهتگاه ( ماشهين ههايدوخت ،رایانه و )...

2

نگرش :
هلوگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث شغلي -صرفه هویي در زمان و انرژي و مواد مصرفي

ایمني و بهداشت :
 -استفاده از وسایل حفاظت فردي (دستكش و روپوش)

توههات زیست محيطي :
 -تفكيك مواد زائد و دفع مناسب آن ها

7

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازي ،سرویس و نگهداري ماشين هاي دوخت

نظري

عملي

همع

31

88

119

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
-انواع ماشين دوخت ) ساده ،چند کاره خانگي ،صنعتي(

4

-انواع ماشين دوخت صنعتي) راسته دوز ،سردوز "اورلوك"(

4

-انواع سوزن ماشين هاي دوخت (سرسهوخته ،سهرتخت ،سهرگرد کوتهاه

3

اورلوك ،سرگرد بلند راسته صنعتي(
-انواع نخ ماشين هاي دوخت ( نایلوني ،ابریشمي و)...

3

-انواع پایه ماشين دوخهت چنهد کهاره خهانگي( زیگهزاگ دوزي ،دگمهه،

4

هادگمه،زیپ ،پنبه دوزي ،پيچ رل ،چين پليسه ،پس دوزي ،لبه دوزي و)...
-انواع پایه ماشين دوخت صنعتي(زیپ ،پنبه دوزي ،پيچ رل ،چين پليسه،

3

لبه دوزي و)...
-روش راه اندازي ماشين هاي دوخت(پرکردن ماسوره  ،نخ کردن ماشين

4

دوخت ،ها انداختن ماسوره ،تنظيم کشش نخ ،تعویض پایه ها و)...
-روش ها انداختن پایه نواردوز ماشين دوخت صنعتي راسته

3

-روش سرویس ونگهداري ماشين هاي دوخت

3

مهارت :
-انتخاب سوزن ماشين هاي دوخت ) سرسوخته ،سرتخت ،سرگرد کوتاه

5

اورلوك ،سرگرد بلند راسته صنعتي(
 -انتخاب نخ ماشين هاي دوخت ) نایلوني ،ابریشمي و(...

5

-انتخاب پایه ماشين دوخت چند کاره خانگي ،صهنعتي (زیگهزاگ دوزي،

8

دگمه ،هادگمه ،زیپ ،پنبه دوزي ،پيچ رل ،چين پليسهه ،پهس دوزي ،لبهه
دوزي و)...

8

انواع سوزن ماشين دوخت
(سرسوخته ،سرتخت ،سرگرد
کوتاه ،اورلوك ،سرگرد بلند
راسته صنعتي(
انواع نخ ماشين دوخت( نایلوني ،ابریشمي و).....
انواع پایه ي ماشين دوختچند کاره خانگي ( زیگزاگ
دوزي ،دگمه ،هادگمه ،زیپ،
پنبه دوزي ،پيچ رل ،چين
پليسه ،پس دوزي ،لبه دوزي
و)...
انواع پایه ماشين دوختصنعتي(زیپ ،پنبه دوزي ،پيچ
رل ،چين پليسه ،لبه دوزي
و)...
روغن دانبرس تميز کردنپيچ گوشتي ماشين دوختانواع ماشين دوخت چند کارهخانگي
ماشين دوخت راسته صنعتيماشين سردوز)اورلوك(ماکو-ماسوره

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظري

راه اندازي ،سرویس و نگهداري ماشين هاي دوخت

عملي

همع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
-انتخاب پایه ماشين دوخت صنعتي(زیپ ،پنبه دوزي ،پهيچ رل ،چهين پليسهه،

5

لبه دوزي و)...
-راه اندازي ماشين هاي دوخت (پرکردن ماسوره  ،نخ کردن ماشين دوخت ،ها

35

انداختن ماسوره ،تنظيم کشش نخ ،تعویض پایه ها و)...
-ها انداختن پایه نواردوز ماشين دوخت صنعتي راسته

15

-سرویس و نگهداري ماشين هاي دوخت )روغن کهاري قسهمتهاي مختله

15

ماشيين دوخت ،تميز کردن)

نگرش :
-عدم استفاده از ماشين هاي دوخت در اوج مصرف برق

ایمني و بهداشت :
رعایت نكات ایمني هنگام استفاده از ماشين هاي دوخت و عدم استفاده از سوزن خم شهده ،اطمينهانازسالم بودن سيم و دو شاخه و خاموش کردن ماشين دوخت

توههات زیست محيطي :
 همع آوري نخ هاي اضافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن درچرخه بازیافت-هلوگيري از ریختن روغن ماشين دوخت در محيط کار

9

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
استفاده از انواع اتو

نظري

عملي

همع

23

75

98

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انواع اتو (ساده ،بخار  ،پرس،

دانش :
-انواع اتو ( ساده  ،بخار ،پرس ،ایستاده)

4

-انواع ملزومات اتو( ميز اتو ،ژانت ،رواتویي ،اتو سرد ((چهوب ،سهنگ یها

4

ایستاده(
ميز اتو-ژانت

کفي مخصوص خنك کردن پارچه)))

-پارچه رو اتویي

-روش تنظيم درهه حرارت اتو(کم ،متوسط ،زیاد)

3

-روش اتو کردن قطعات وصل شده(درزها ،آستري ،چين ها و).....

4

اتو)بيضي ،گرد ،دستي)...

-روش اتو کردن یك لباس آماده

8

اتوسرد(چوب ،سنگ یا کفي

-بالشتك هاي مخصوص

مخصوص خنك کردن پارچه)

مهارت :
-انتخاب اتو با توهه به نوع پارچه (ساده ،بخار ،پرس ،ایستاده)

5

-انتخاب ملزومات اتو با توهه به نوع پارچه (ميز اتو ،ژانت ،رواتهویي ،اتهو

10

سرد ((چوب ،سنگ یا کفي مخصوص خنك کردن پارچه)) )
 -تنطيم درهه حرارت اتو(کم ،متوسط ،زیاد)

10

 -اتو کردن قطعات وصل شده ) درزها ،آستري ،چين ها و)....

25

-اتو کردن یك لباس آماده

25

نگرش :
 عدم استفاده از اتو در اوج مصرف برق-رعایت اخالق حرفه اي

ایمني و بهداشت :
 -رعایت نكات ایمني ) محل قرارگرفتن اتو ،کنترل سيم و دو شاخه اتو ،تنظيم درهه حرارت و)...

توههات زیست محيطي :
-دفع مناسب آب داراي امالح معدني ناشي از اتوکاري

10

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انتقال الگو روي پارچه

نظري

عملي

همع

63

147

210

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
-انواع الياف طبيعي)پنبه ،کتان

دانش :
-انواع الياف طبيعي)پنبه ،کتان و)...

2

و )...

 -انواع الياف مصنوعي) نایلون ،پلي استر و ) ...

2

انواع الياف مصنوعي) نایلون،

 -انواع پارچه ( ساده ،طرح دار )....

2

 -روش شستشوي انواع پارچه(نخي ،چلوار ،تترون ،ترگال ،فالمنت ،کرپ

2

پلي استر و)...
انواع پارچه (نخي ،چلوار،
تترون ،ترگال ،فالمنت ،کرپ

و)....
-انواع الگوي آماده لباس)دامن« ساده ،دورچين  ،فون و ترك»  ،لباس

و)....

10

-مواد شوینده

راحتي منزل ،پيژامه  ،بلوز «هلو بسته و هلوباز» شلوار  ،مقنعه(

-الگوهاي آماده برش

-انواع کپي برداري از الگوي آماده) ميز نور ،کاربن ،کاغذ گراف و)...

15

-صابون خياطي

 -ملزومات انتقال الگو )صابون ،مدادرنگي،سنجاق ته گرد(

8

-وسایل اندازه گيري (متر ،خط

-روش نصب الگوي آماده روي پارچه

10

کش و گونياي مدرج(

 -روش انتقال الگو روي پارچه(کوك شل  ،کاربن  ،چرت زدن پارچه ،

12

-کاربن مخصوص پارچه

مداد مخصوص)

-مداد رنگي

مهارت :

-رولت

-انتخاب پارچه با توهه به نوع کار

10

 -شستشوي انواع پارچه (نخي ،چلوار ،تترون ،ترگال ،فالمنت ،کرپ و)....

10

-انتخاب الگوي آماده لباس )دامن« ساده ،دورچين  ،فون و ترك» ،

20

لباس راحتي منزل ،پيژامه  ،بلوز «هلو بسته و هلوباز» ،مقنعه(
-کپي برداري از الگوي آماده

20

 -انتخاب ملزومات انتقال الگو )صابون ،مدادرنگي،سنجاق ته گرد(

8

-نصب صحيح الگوي آماده روي پارچه

29

 -انتقال الگو روي پارچه) کوك شل ،کاربن ،چرت زدن پارچه ،مداد

50

مخصوص)

11

ميز برشميز نورسنجاق ته گرد-نخ کوك

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظري

انتقال الگو روي پارچه

عملي

همع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 -استفاده از پارچه مرغوب و مقرون به صرفه

ایمني و بهداشت :
 رعایت نكات ایمني هنگام استفاده از مواد شوینده(پودر ،صابون( استفاده از وسایل حفاظت فردي (دستكش ،ماسك و روپوش) رعایت بهداشت فردي و عمومي رعایت اصول ارگونومي کار همع آوري ابزار و وسایل و قرار دادن آنها در محل مناسبرعایت نكات ایمني هنگام استفاده ازسوزن ته گردتوههات زیست محيطي :
-دفع مناسب پسماند آب

12

زمان آموزش

عنوان :
انجام دوخت اوليه خياطي

نظري

عملي

همع

12

140

152

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-قيچي پارچه

دانش :
-انواع دوخت اوليه با دست (کوك ،بخيه ،شالل ،دندان موشي ،زیگزاگ،

-نخ چين دستي

6

-صابون خياطي

پس دوزي ،زنجيره دوزي ،دگمه و قزن قفلي و)....
-انواع دوخت اوليه با ماشين دوخت چند کاره خانگي و صنعتي راسته

-سنجاق ته گرد

6

-ها سنجاقي

)نواردوزي ،اریب دوزي  ،بندینك ،دگمه ،هادگمه ،تور دوزي و زیپ و)...

-الیي زانفيكس

مهارت :

-ماشين سردوز )اورلوك(

-دوخت اوليه با دست) کوك بخيه یا شالل  ،دندان موشهي ،زیگهز اك،

70

پس دوزي ،زنجيره دوزي ،دگمه و قزن قفلي و).....

 ماشين دوخت چند کارهخانگي

-دوخت اوليه با ماشين دوخت چند کاره خانگي وصنعتي راسته )مغهزي،

70

-ماشين دوخت صنعتي راسته

نوار دوزي ،بندینك ،دگمه ،هادگمه ،توردوزي ،زیپ و)...

-نخ دوخت

نگرش :

نخ کوك-سوزن دوخت

-صرفه هویي در مصرف نخ

-پایه هاي مخصوص ماشين

-عدم استفاده از ماشين هاي دوخت در اوج مصرف برق

دوخت چند کاره خانگي و

ایمني و بهداشت :

صنعتي راسته

 -استفاده از وسایل حفاظت فردي (ماسك و روپوش)

-انگشتانه

 -رعایت بهداشت فردي و عمومي

-پارچه

 -رعایت اصول ارگونومي کار

-انواع زیپ

 -همع آوري ابزار و وسایل و قرار دادن آنها در محل مناسب

-انواع دگمه

-استفاده از انگشتانه هنگام دوخت دستي

-انواع قزن

-رعایت نكات ایمني هنگام استفاده از انواع سوزن

-نوار اریب

رعایت نكات ایمني هنگام کار با ماشين دوخت و عدم استفاده از سوزن خم شده ،اطمينهان ازسهالمبودن سيم و دو شاخه و خاموش کردن ماشين دوخت

توههات زیست محيطي :
-همع آوري نخ هاي اضافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت

13

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
دوخت انواع لباس زنانه

نظري

عملي

همع

106

350

456

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-سوزن دوخت

دانش :
-انواع قيچي(ساده ،دالبر ،رولتي)

5

 -روش برش لباس (دامن ،پيراهن ،شلوار و مقنعه)

10

-انواع الیي "بهي بافهت ،کاغهذي ،زانفهيكس" ،بافهت دار "پارچهه اي ،

5

سنجاق ها سنجاقيقيچي -نخ ترویرا

ارگانزا")

 -نخ پلي استر

-روش دوخت دامن) کمردار و کمرکش دار(

5

-روش دوخت شلوار) کمردار و کمرکش دار(

5

-روش دوخت کمر (وصل نوار کمر به کمر دامن و شلوار)

5

-روش دوخت لبه باالي دامن یا شلوار بدون نوارکمر

5

 -روش دوخت کمر سجاف دار یا کش دوزي

5

-انواع قزن

 -روش دوخت کش نواري در عرض هاي مختل

5

-انواع اپل

-روش دوخت کش دامن و شلوار به صورت ليفه

5

-دستگاه دگمه منگنه اي

-انواع زیپ) یكطرفه ،دوطرفه ،مخفي و)...

5

-بشكاف

-روش دوخت لبه (دامن ،شلوار ،آستين)

5

-نخ چين دستي

-روش دوخت پيراهن

6

-پایه دوخت دگمه

-انواع دگمه بدون پایه )دو سوراخه ،چهار سوراخه) و پایه دار

5

-پایه دوخت ها دگمه

-روش دوخت دگمه و هادگمه

5

-قيچي مخصوص ها دگمه

-روش الیي کاري سجاف

5

-روش دوخت سجاف لباس ( هلو باز و بسته )

5

-روش دوخت یقه هاي ساده و مسطح (هفت ،چهارگوش باسجاف)

3

-روش دوخت آستين و مچ(ساده ،سرخود ،کيمونو)

5

-روش دوخت هيب ساده روي لباس

5

-روش دوخت مقنعه

2

14

نخ کوكقيچيانواع دگمه-انواع الیي

بازکني
انواع ماشين دوخت)خانگي،راسته دوز صنعتي،
اورلوك(
-ميز برش

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظري

دوخت انواع لباس زنانه

عملي

همع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-پارچه

مهارت :
 -انتخاب قيچي با توهه به نوع کار

5

 -برش لباس (دامن ،پيراهن  ،شلوار و مقنعه)

35

-انتخاب الیي با توهه به نوع کار

10

-دوخت انواع دامن) کمردار و کمرکش دار(

20

-دوخت انواع شلوار) کمردار و کمرکش دار(

20

-دوخت کمر) وصل نوار کمر به کمر دامن و شلوار(

15

-دوخت لبه باالي دامن یا شلوار بدون نوارکمر

15

-دوخت کمر سجاف دار یا کش دوزي

15

-دوخت کش نواري در عرض هاي مختل

10

-دوخت کش دامن و شلوار به صورت ليفه

15

-دوخت زیپ دامن و شلوار

20

-دوخت لبه ) دامن ،شلوار ،آستين(

15

-دوخت پيراهن) دوخت درزها،پاکدوزي درزها و)....

30

-دوخت دگمه و ها دگمه

15

-الیي کاري سجاف

15

-دوخت سجاف لباس (هلو باز و بسته)

25

-دوخت یقه هاي ساده و مسطح ( هفت ،چهارگوش با سجاف)

20

-دوخت آستين و مچ ) ساده ،سرخود ،کيمونو(

25

-دوخت هيب ساده روي لباس

10

-دوخت مقنعه

15

نگرش :
صرفه هویي درمصرف پارچهعدم استفاده از ماشين هاي دوخت در اوج مصرف برق15

مترخط کشدفترچه یادداشت-گچ و صابون خياطي

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظري

دوخت انواع لباس زنانه

عملي

همع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمني و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت فردي( ماسك و روپوش )کنترل خشك بودن سطح زمين از هر گونه روغنپرهيز از بریدن نخ توسط انگشتانرعایت نكات ایمني هنگام استفاده از ماشين هاي دوخت و عدم استفاده از سوزن خم شده  ،اطمينان ازسالم بودن سيم و دو شاخه و خاموش کردن ماشين دوخت
رعایت نكات ایمني هنگام کار با وسایل تيز و برندهرعایت بهداشت فردي و عمومي-رعایت اصول ارگونومي کار

توههات زیست محيطي :
همع آوري پارچه هاي اضافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت-همع آوري نخ هاي اضافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت

16

 برگه استاندارد تجهيزاترديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

ماشين دوخت چندكاره خانگي

ساده ،نيمه يا تمام اتوماتيک

11دستگاه

2

ميز ماشين دوخت

متناسب با نوع ماشين دوخت

11عدد

3

ماشين دوخت صنعتي

راسته دوز

 3دستگاه

4

ميز ماشين دوخت صنعتي

متناسب با ماشين دوخت

 3عدد

5

ماشين دوخت سردوز) اورلوك)

سه نخ

 2دستگاه

6

ميز ماشين دوخت سردوز

متناسب با ماشين دوخت

 2دستگاه

7

اتو بخار دستي

كوچک

 2دستگاه

8

اتو پرس

خانگي

 1دستگاه

9

آينه

تمام قد

 1عدد

7

ميز اتو

كوچک متحرك با ژانت

 2عدد

8

ميز اتو

بزرگ  ،ثابت

1عدد

9

بالشتک اتو

در فرم هاي مختلف
(استوانهاي ،گرد و بيضي)

از هر كدام  1عدد

انواع پايه ماشين دوخت چند

پيچ رُل ،دگمه ،جادگمه ،لبه دوز،

كاره خانگي

نواردوز ،ربان دوز و)...

انواع پايه ماشين دوخت صنعتي

پيچ رُل  ،دگمه ،جادگمه ،لبه دوز،

راسته دوز

نواردوز ،ربان دوز و)...

12

پاراوان

قابل جمع شدن

 1عدد

13

كمد مخصوص دانش آموزان

 6درب

 1عدد

14

تخته وايت برد

 100×70سانتي متر

 1عدد

15

ميز مخصوص هنرآموز

چوبي يا فلزي

 1عدد

16

صندلي مخصوص هنرآموز

پشتي بلند و دسته دار

 1عدد

17

صندلي دانش آموز

پشتي كوتاه و بدون دسته

 11عدد

18

ميز برش

 150×300سانتي متر

 1عدد

10

11

17

از هر كدام  1عدد

از هر كدام  3عدد

توضيحات

 برگه استاندارد تجهيزاترديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

19

مانكن خياطي

سايزهاي 46 ،42 ،36

از هركدام 1عدد

20

دستگاه دگمه منگنه اي

معمولي

 1دستگاه

21

كپسول آتش نشاني

پودر خشک  6كيلويي

 1دستگاه

22

جعبه كمک هاي اوليه

سري كامل تجهيزات

 1جعبه

23

سيستم تهويه

مطبوع

 1دستگاه

24

سوزن نخ كن

اتوماتيک

 1دستگاه

25

رايانه

P4

 1دستگاه

توجه :
-

تجهيزات براي يک كارگاه به ظرفيت  11نفر در نظر گرفته شود.

18

توضيحات

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقيق

1

قرقره

نخي ،پلي استر ،ابريشمي و ....

2

دوك

در  5رنگ

3

نخ دوخت دستي

كوك ،عمامه نخي ،ابريشم تابيده
در رنگ هاي مختلف

تعداد
از هر كدام يک بسته
از هر كدام  1عدد
از هر كدام يک قرقره

4

پارچه

نخي،تترون ،ترگال ،فالمنت،پوپلين

از هر كدام  5متر

5

اليي چسب

زانفيكس ،كاغذي ،پارچه اي

از هر كدام  3متر

6

روغن

مخصوص ماشين دوخت

يک ليتر

7

تخته پاك كن

وايت برد

 2عدد

8

ماژيک وايت برد

قرمز،آبي،سبز

از هر كدام دو عدد

9

صابون يا گچ خياطي

مدادي يا قالبي

 11عدد

10

سوزن ماشين دوخت چند

از شمارههاي(  11الي  ،)14سرگرد

كاره خانگي و صنعتي

و سر تخت

11

12

سوزن دوخت دستي

(شارپ ،بيتوين (در شماره هاي
مختلف

پارچه مخصوص اتو كشي بدون پرز دهي ،رنگ روشن و نسوز

از هر كدام يک بسته

از هر كدام يک بسته
 3قطعه

13

روكش ميز اتو

نسوز

 3عدد

14

ماسک

يكبار مصرف

 1بسته

15

روپوش

نخي

 11دست

16

دستكش

يكبار مصرف

 1بسته

17

اپل

در قطرهاي مختلف

از هر كدام  1بسته

18

سوزن

ته گرد

 10بسته

19

چسب

نواري ،كاغذي ،ماتيكي

از هر كدام  1جين

20

دگمه

پايه دار ،بدون پايه ،دو سوراخه و
چهار سوراخه ،قالب هاي دگمه
فشاري (منگنه اي)
توجه :
 -مواد براي يک كارگاه به ظرفيت  11نفر در نظر گرفته شود .
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از هركدام دو جين

توضيحات

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

21

قزن

ريز و درشت

از هر كدام دو جين

22

زيپ

ساده ،مخفي در اندازه و رنگهاي مختلف

از هر كدام  11عدد

23

كش

قيطوني ،نيم سانت الي  5سانتي ،در
رنگهاي مختلف

از هر كدام يک حلقه

24

الگوي آماده

كاغذي و مقوايي

از هر كدام 1عدد

25

كاربن

مخصوص پارچه در رنگهاي مختلف

از هر رنگ  6عدد

26

مواد شوينده

مايع

 1ليتر

توجه :
 -مواد براي يک كارگاه به ظرفيت  11نفر در نظر گرفته شود .

20

توضيحات

-

برگه استاندارد ابزار

رديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

خط كش

در اندازه  30 ، 50 ،100سانتي متر

از هر كدام  3عدد

2

قيچي

معمولي

 5عدد

3

قيچي

دالبر

 1عدد

5

بشكاف

معمولي

11عدد

6

جا سنجاقي

اسفنجي داراي محفظه

11عدد

7

انگشتانه

معمولي

11عدد

8

روغن دان

فلزي

1عدد

9

نخ چين

معمولي

 11عدد

10

متر خياطي

معمولي سر فلزي

 3عدد

11

سوزن نخ كن

دستي

 5عدد

12

برس

مخصوص ماشين دوخت

4عدد

13

پيچ گوشتي

مخصوص ماشين دوخت

 4عدد

14

ماسوره

15

گونيا

مخصوص ماشين دوخت صنعتي و
همه كاره خانگي
)مدرج ،منحني ،ساده(

توهه :
-ابزار براي یك کارگاه به ظرفيت  11نفر در نظر گرفته شود .
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از هر كدام  24عدد
از هر كدام  3عدد

توضيحات

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوان منبع يا نرم افزار

مولف

مترجم

سال نشر

1

خود آموز راسته دوزي

بدریان ،شكوه

---

1382

2

راسته دوزي

3

آموزش چرخهاي خياطي

گلرنگ ،بهروز

خياطي (دوخت سرویس

فخرالسادات ميرابراهيمي

آشپزخانه)

و همكاران

خياطي (دوخت سرویس

الدن کرم بسي و

حوله)

همكاران

خياطي (دوخت پرده و

فخرالسادات ميرابراهيمي

ملحفه)

و همكاران

محل نشر

ناشر يا توليد كننده

انتشارات ههان نو

حسين زاده عصار ،
----

فرشته و محمدي القار،

انتشارات تورنگ

1387

معصومه و اکرم تشكري

4

5

6

----

1379

تهران

----

1392

تهران

----

1392

تهران

----

1392

تهران

انتشارات غزل
سازمان آموزش و
پرورش استثنایي
سازمان آموزش و
پرورش استثنایي
سازمان آموزش و
پرورش استثنایي

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام كتاب يا جزوه

سال نشر

مولف  /مولفين

1

نازك دوزي زنانه (درهه  )2هلد اول

1390

فاطمه صنعتي

2

آموزش خياطي مقدماتي 1

1393

3

آموزش خياطي مقدماتي2

1393

الدن کرم بسي و
همكاران
فریده ریيسي و
همكاران

مترجم/
مترجمين

محل نشر

ناشر

توضيحات

تهران
تهران

تهران

فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

آموزش گام به گام خياطي http://www.Kook.ir

1

آسان هنر

2

آموزش دوخت و الگو ساده

3

22

