معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شغل

سريدوز سرويس خواب

گروه شغلي
صنايع پوشاک
كد ملي آموزش شغل
2
نسخه

0 5 1 0 0 3 0 0 0
شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 2931/22/22 :

شناسه گروه

2

7 5 3 4

سطح

Isco-08

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل 019327127797772 :
اعضاء كارگروه برنامهريزي درسي :صنايع پوشاک
آخرين مدرک

رديف

نام و نام خانوادگي

2

زهرا شریفی

كارشناسی

تحصیلي

رشته تخصصي

مهندس فناوری

شغل و سمت

سابقه
كار

مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

 9سال

2

فاطمه شریفی

دیپلم

علومتجربی

مربی آموزشگاه آزاد طراحی و دوخت

 13سال

9

فاطمه برخوردار

كاردانی

هوشبری

مربی آموزشگاه آزاد طراحی و دوخت

 11سال

3

معصومه طاهری سرشت

كارشناسی

مربی آموزشگاه آزاد طراحی و دوخت

 22سال

1

شهناز بيرجندی

كارشناسی

مربی آموزشگاه آزاد طراحی و دوخت

 35سال

1

مهناز قرقانی

كاردانی

طراحی پوشاك

مربی آموزشگاه آزاد طراحی و دوخت

 12سال

0

منا منتظری هدشی

كارشناسی ارشد

مرمت اشياء

رئيس گروه برنامه ریزی درسی صنایع

فرهنگی و تاریخی

پوشاك

اطالعات

تکنولوژی طراحی و
دوخت
تکنولوژی طراحی و
دوخت

 11سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ  31/3/22با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي صنايع پوشاک برگزار گرديد استاندارد آمووزش
شغل سري دوز سرويس خواب با كد  019327127797772بررسي و تحت عنووا شوغل سوري دوز سورويس خوواب بوا كود
 019327127797772مورد تائید قرار گرفت .

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازما آموزش فني و حرفهاي كشور بووده و هرگونوه سووء
استفاده مادي و معنوي از آ موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهرا  ،خیابا آزادي ،نبش خیابا خوش جنوبي ،سازما آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

11129112

تلفن 11129122

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :

1

تعاريف :
استاندارد شغل:
مشخصات شایستگیها و توانمندیهای موردنياز برای عملکرد مؤثر در محيط كار را گویند در بعضی از موارد استاندارد حرفهای نيز گفته میشود
استاندارد آموزش:
نقشهی یادگيری برای رسيدن به شایستگیهای موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل:
به مجموعهای از وظایف و توانمندیهای خاص كه از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار میرود اطالق میشود.
شرح شغل:
بيانيهای شامل مهمترین عناصر یك شغل از قبيل جایگاه یا عنوان شغل ،كارها ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یك حوزه شغلی ،مسئوليتها ،شرایط
كاری و استاندارد عملکرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش:
حداقل زمان و جلسات مورد نياز برای رسيدن به یك استاندارد آموزشی.
ويژگي كارآموز ورودي:
حداقل شایستگیها و تواناییهایی كه از یك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار میرود.
كارورزي:
كارورزی صرفاً در مشاغلی است كه بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی بهصورت محدود یا با ماكت صورت میگيرد و ضررورت دارد
كه در آن مشاغل خاص محيط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود(مانند آموزش یك شایستگی كه فرد در محل آموزش بهصرورت تئوریرك
یا با استفاده از عکس میآموزد و ضرورت دارد مدتی در یك مکان واقعی آموزش عملی ببيند و شامل بسياری از مشاغل نمیگرد).
ارزشیابي:
فرآیند جمعآوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یك شایستگی بهدستآمده است یا خير ،كه شامل سه بخش عملی ،كتبی عملی و اخالق حرفرهای
خواهد بود.
صالحیت حرفهاي مربیا :
حداقل توانمندیهای آموزشی و حرفهای كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار میرود.
شايستگي:
توانایی انجام كار در محيطها و شرایط گوناگون به طور مؤثر و كارا برابر استاندارد.
دانش:
حداقل مجموعهای از معلومات نظری و توانمندیهای ذهنی الزم برای رسيدن به یك شایستگی یا توانایی .كه میتواند شامل علوم پایره (ریاضری،
فيزیك ،شيمی ،زیستشناسی) ،تکنولوژی و زبان فنی باشد.
مهارت:
حداقل هماهنگی بين ذهن و جسم برای رسيدن به یك توانمندی یا شایستگی .معموالً به مهارتهای عملی ارجاع میشود.
نگرش:
مجموعهای از رفتارهای عاطفی كه برای شایستگی در یك كار مورد نياز است و شامل مهارتهای غير فنی و اخالق حرفهایمیباشد.
ايمني:
مواردی است كه عدم یا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار میشود.
توجهات زيستمحیطي:
مالحظاتی است كه در هر شغل باید رعایت و عمل شود كه كمترین آسيب به محيطزیست وارد گردد.

2

نام استاندارد آموزش شغل:
سریدوز سرویس خواب
شرح استاندارد آموزش شغل :
سریدوز سرویس خواب یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاك است كه شایستگیهایی از قبيل رعایت ایمنی و بهداشت
در محيط كار ،راهاندازی ،سرویس و نگهداری ماشينهای دوخت در كارگاه نيمه صنعتی ،انجام دوخت اوليه سرویس خواب،
ترسيم الگوی سرویس خواب كودك و نوجوان ،دوخت سرویس خواب كودك و نوجوان ،ترسيم الگوی سرویس خواب
بزرگسال ،دوخت سرویس خواب بزرگسال را در بر می گيرد در ضمن این شغل با مشاغلی از قبيل پارچه فروش و خرازی در
ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي:
حداقل میزا تحصیالت :پایان دوره متوسطه اول ( پایان دوره راهنمایی)
حداقل توانايي جسمي :سالمت كامل جسمانی و روانی
مهارتهايپیشنیاز اين استاندارد :ندارد
طول دوره آموزش:
طول دوره آموزش

 211 :ساعت

و زما آموزش نظري

 12 :ساعت

و زما آموزش عملي

 279 :ساعت

و كارورزي

 _ :ساعت

و زما پروژه

 _ :ساعت

بودجهبندي ارزشیابي (به درصد)
آزمو نظري%7/21 :آزمو عملي%7/11 :اخالق حرفهاي%7/27 :صالحیتهاي حرفهاي مربیا :

 ليسانس تکنولوژی طراحی و دوخت با  3سال سابقه كار مرتبطفوقدیپلم طراحی و دوخت با  5سال سابقه كار مرتبط-دیپلم طراحی دوخت با  10سال سابقه كار مرتبط

3

٭ تعريف دقیق استاندارد (اصطالحي):

سریدوز سرویس خواب ،الگوسازی  ،برش و دوخت انواع سرویس خواب كودك  ،نوجوان و بزرگسال را انجام می دهد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد (و اصطالحات مشابه جهاني):
- sewing series of bed set

٭مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد:
ندارد

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي كار:
الف :جزو مشاغل عادي و كم آسیب



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

ب :جزو مشاغل نسبتاً سخت



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

ج :جزو مشاغل سخت و زيا آور



د :نیاز به استعالم از وزارت كار



طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

رعایت ایمنی و بهداشت در محيط كار

5

10

15

2

راهاندازی ،سرویس و نگهداری ماشينهای دوخت در كارگاه نيمه صنعتی

10

29

39

3

انجام دوخت اوليه سرویس خواب

1

14

22

4

ترسيم الگوی سرویس خواب كودك و نوجوان

4

5

9

5

دوخت سرویس خواب كودك و نوجوان

10

21

31

2

ترسيم الگوی سرویس خواب بزرگسال

5

7

12

7

دوخت سرویس خواب بزرگسال

10

17

27

52

155 103

جمع ساعات

5

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزشی

زمان آموزش

عنوا :

نظری عملی

رعایت ایمنی و بهداشت در محيط كار

5

10

جمع
15

دانش ،مهارت،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

جعبه كمك های اوليه

دانش:

كپسول آتش نشانی

-عوامل زیانآور محيطی (فيزیکی)

رایانه

-عوامررل زی رانآور محرريط كررار و نقررش آن در بررروز حرروادث و

سيستم تهویه

بيماریهای شغلی

دستکش یك بار مصرف
روپوش

روش طبقهبندی ابزار كار ،مواد ،كاال و حمل آنهامخاطرات ناشی از جابهجایی دستی بار از دیدگاه ارگونوميكجعبه كمكهای اوليهانواع آتش و روشهای استفاده از خاموشكنندههای دستیانواع وسایل حفاظت فردی و لزوم استفادهی از آنهاعوامل مؤثر در بروز برقگرفتگیمهارت:
استفاده صحيح از ابزار ،مواد و كاال و حمل آنهااستفاده صحيح از جعبه كمكهای اوليهاستفاده صحيح از وسایل حفاظت فردیاستفاده از خاموشكنندههای دستیرعایت اصول ارگونومی در هنگام كار با دستگاه (ماشين دوخت،رایانه و )...

6

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشیزمان آموزش

عنوا :
نظری

رعایت ایمنی و بهداشت در محيط كار

عملی

جمع

دانش ،مهارت،نگرش،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش:
 جلوگيری از آسيبهای ناشی از حوادث شغلی صرفهجویی در زمان ،انرژی و مواد مصرفیایمنی و بهداشت:
 استفاده از وسایل حفاظت فردی (دستکش و روپوش)توجهات زیستمحيطی:
 -تفکيك مواد زائد و دفع مناسب آنها

7

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوا :
راه اندازی  ،سرویس و نگهداری ماشين های دوخت در كارگاه
نيمه صنعتی

نظری

عملی

جمع

10

29

39

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه

 -انواع چيدمان یك كارگاه دوخت(توليدی((خطی)) ،شخصی)

روپوش
ماشين دوخت صنعتی

 -انواع ماشين دوخت صنعتی(راستهدوز ،سردوز،مياندوز)

(راستهدوز ،سردوز،مياندوز)

 -انواع ماشين دوخت خانگی(همهكاره ،سردوز،مياندوز)

ماشين دوخت خانگی

 -انواع سوزنهای ماشين دوخت(سرسوخته ،دوقلو ،ژوردوزی،

(همهكاره ،سردوز،مياندوز)

سهگوش،سوزن شمارة  9تا ،11راسته دوز،سردوز ،گلدوزی و ) ...

انواع پایه

 انواع نخ ماشينهای دوخت(پلی استر ،نایلونی ،ابریشمی ،ابریشمتابيده ،ترویرا و )...

ميز برش
انواع اتو(ساده ،بخار ،مخزندار،
پرس خانگی ،بخار ایستاده)

 -روش صحيح نخكشی انواع ماشين دوخت(راسته دوز،سردوز،

بالشتكهای مخصوص

همه كاره خانگی )

اتو(بيضی ،دستی ،استوانهای،

 -انواع ماسوره و ماكو(فلزی ،پالستيکی ،طلقی یا شيشه ای)

ژانت)

 -انواع پایة متناسب باجنس پارچة  ،نوع دوخت((ساده یا تزئينی

))

ولولت
پارچة مخصوص اتوكشی

 -روش رفع عيوب احتمالی در كار با ماشين دوخت

چوب مخصوص كوبيدن پارچه

 -انواع قيچی برقی(خانگی ،توليدی)

آبپاش

 -انواع قيچی(سادة خانگی ،برش كوچك ،زیگزاگ ،برش ضخيم،

ميز اتو

نخچين دستی ،كوچك نوكتيز ،مخصوص چيدن تور)
 انواع پایة ماشين دوخت همه كارة خانگی(ساده دوزی همراه باميلة پنبهدوزی ،دكمهدوزی ،جادكمهدوزی ساده و كشویی،
پسدوزی ،پاكدوزی ،رفو ،رول در دو نوع ،كوك شل و )...
 انواع پایة زیپ ماشين دوخت خانگی(یك طرفه دارای دوجهت،مخفی)
8

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوا :
راه اندازی  ،سرویس و نگهداری ماشين های دوخت در كارگاه

نظری

عملی

جمع

نيمه صنعتی
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

كف اتوی نسوز پالستيکی و

 -انواع پایة تزئينی ماشين دوخت خانگی(چيندوزی ،تکهدوزی،

فلزی

چشمهدوزی ،حاشيهدوزی ،قيطاندوزی ،مخصوص لبههای چين،
نوار اُریبدوزی ،شکوفهدوزی ،چين پليسه و )...

ميز كارآموز
مانکن
آینة قدی

 -انواع پایة ماشين دوخت صنعتی راستهدوز جهت دوخت درزها و

پيچگوشتی بلند و كوتاه

لبتو(ساده ،نيش ،نيمپایه ،یك پایه و )...

برس پُرز پاككن

 -انواع پایة زیپ(دوپایه با فرورفتگی در جهت راست و چپ،

روغندان
قيچی(دسته خميده ،خياطی،

مخفی )...

چرم ،زیگزاگ ،گلدوزی،

 -انواع پایة تزئينی(چين حرفهای در  3مدل ،چين پليسه،

رولتی)

مغزیدوزی در اندازههای مختلف ،مغزیدوزی دوبل ،فولدر از

صفحة برش

3
1
تا
شمارة
8
8

 ،پایة اوّل از شمارة  1تا  9برای لبتو،

درفش
تيغ برش یا موكتبُر

3
1
تا
ظریفدوزی ،تفلون ،ابردوزی ،پایة خطكشدار از شمارة
2 16

 ،كشدوزی و )...
 -انواع پایهگاندوزی از شمارة  20تا  50جهت پاكدوزی درزها

بشکاف(درز  ،دوخت)
وزنههای برش
انواع پایة ماشين دوخت
همهكارة خانگی(ساده دوزی

 -روش تميزكاری قسمتهای مختلف ماشين دوخت(مسير عبور

همراه با ميلة پنبهدوزی،

نخ ،صفحه سوزن زیر پایة ماشين دوخت ،دندانههای كار پيشبر،

دكمهدوزی ،جادكمهدوزی،

قاب ماكو و )...

ساده و كشویی ،پسدوزی،

 روش روغنكاری قسمتهای ماشين دوخت ( به جز تسمه ودینام )

9

پاكدوزی ،رفو ،رول در دو )

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشعنوا :

زمان آموزش

راه اندازی  ،سرویس و نگهداری ماشين های دوخت در كارگاه
نيمه صنعتی

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :

نوع ،كوك شل ،زیپ یك

 -چيدمان كارگاه (استاندارد ارتفاع ميزهرای((بررش ،اترو ،ماشرين

طرفه دارای دو جهت ،مخفی،
چيندوزی ،تکهدوزی،

دوخت و صندلی)))

چشمهدوزی ،حاشيهدوزی،

 راهاندازی ماشين دوخت صنعتی(راستهدوز ،سردوز،مياندوز) راهاندازی ماشين دوخت خانگی(همهكاره ،سردوز،مياندوز) -استفاده از سوزن های ماشين دوخت متناسب با جنس پارچره و

قيطاندوزی ،مخصوص
لبههای چين ،نوار اُریبدوزی،
شکوفهدوزی ،چين پليسه،
غلتكدار ،مخصوص چرم )...

نوع دوخت(سرسوخته  ،دوقلرو ،ژوردوزی ،سره گروش و سروزن از

انواع پایة ماشين دوخت

شمارة  9تا  ،11راسته دوز،سردوز ،گلدوزی و ) ...

صنعتی(نيش ،نيمپایه ،یك پایه)

 -جا انداختن سوزن ماشين دوخت (از نظرر جهرت قرارگررفتن در

زیپ(در دو جهت راست و چپ،
مخفی )...

محفظة سوزن و باالرفتن سوزن درون محفظة سوزن)
 -انتخاب نخ ماشين های دوخت(پلی اسرتر  ،نرایلونی ،ابریشرمی،

پایة تزئينی(چين حرفهای در 3
مدل ،چين پليسه ،مغزی دوزی

ابریشم تابيده  ،ترویرا و ) ...

در اندازههای مختلف،

 -نخكردن ماشين دوخت(عبور از مسير نخكشی ،قراردادن سروزن

مغزیدوزی دوبل ،فولدر از

در باالترین نقطة خود ،عبور نخ در جهرت عقربرههرای سراعت از

3 1
شمارة تا
4 8

 ،پایة اوّل از

قسمت كشش نخ ،عبور نخ از سوراخ سوزن)

شمارة  1تا  ،9ظریفدوزی،

 -تنظيم كشش نخ رو متناسب با ضخامت پارچره ،ضرخامت نرخ

تفلون ،ابردوزی ،پاپة

دوخت ،نوع دوخت ،جنس پارچه

3
خطكشدار از شمارة
16
1
)
2

11

تا

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشعنوا :

زمان آموزش

راه اندازی  ،سرویس و نگهداری ماشين های دوخت در كارگاه

نظری

عملی

جمع

نيمه صنعتی
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :

انواع سوزن ماشين دوخت

 -تنظيم كشش نخ ماسوره و بيرون كشيدن نخ دوخت

(سرسوخته  ،دوقلو ،ژوردوزی،

 -انتخاب پایة مناسب با جنس پارچه ،نوع دوخرت سراده و یرا

سهگوش ،سوزن از شمارة  9تا
،11راسته دوز  ،سردوز ،

تزئينی)

گلدوزی و ) ...

 -استفاده از جدول رفع عيوب احتمالی در كار با ماشين دوخت

انواع الیی

 -استفاده از انواع قيچی برقی(خانگی ،توليدی)

انواع نخ ماشين دوخت (پلی

 انتخاب قيچی متناسب با جنس پارچه(سرادة خرانگی ،بررشكوچك ،زیگرزاگ ،بررش ضرخيم ،نرخچرين دسرتی ،كوچرك
نوكتيز ،مخصوص چيدن تور)

استر ،نایلونی ،ابریشمی،
ابریشم تابيده ،ترویرا و ) ...
انواع كش(قيطانی و كش در
عرضهای مختلف)

 نصب پایة ماشرين دوخرت همره كرارة خانگی(سراده دوزیهمراه با ميلة پنبرهدوزی ،دكمرهدوزی ،جادكمرهدوزی سراده و
كشویی ،پسدوزی ،پاكدوزی ،رفو ،رول در دو نوع ،كوك شل
و )...
 نصب پایة زیپ ماشين دوخت خانگی(یکطرفه دارای دوجهت ،مخفی)
 نصب پایة تزئينی ماشين دوخت خانگی(چيندوزی،تکهدوزی ،چشمهدوزی ،حاشيهدوزی ،قيطاندوزی ،مخصوص
لبههای چين ،نوار اُریبدوزی ،شکوفهدوزی ،چين پليسه و )...
 نصب پایة ماشين دوخت صنعتی راستهدوز (ساده ،نيش،نيمپایه ،یك پایه و )...
 -نصب پایة زیپ(دوپایه در جهت راست و چپ ،مخفی و )...

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوا :
راه اندازی  ،سرویس و نگهداری ماشين های دوخت در كارگاه

نظری

عملی

جمع

نيمه صنعتی
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 نصب پایة تزئينی(چين حرفهای در  3مدل ،چين پليسه،مغزیدوزی در اندازههای مختلف ،مغزیدوزی دوبل ،فولدر از
3
1
تا
شمارة
8
8

 ،پایة اوّل از شمارة  1تا  9برای لبتو،

3
ظریفدوزی ،تفلون ،ابردوزی ،پایة خطكشدار از شمارة
16

1
2

تا

 ،كشدوزی و )...

 نصب پایهگاندوزی جهت پاكدوزی درزها تميزكاری قسمتهای مختلف ماشين دوخت(مسير عبور نخ،صفحه سوزن زیر پایة ماشين دوخت ،دندانههای كار پيشبر،
قاب ماكو و )...
 روغنكاری قسمتهای مختلف ماشين دوخت (به جز تسمهو دینام )
 استفاده از جدول عيوب ماشين دوخت تعویض المپ انواع ماشين دوخت تعویض سوزن انواع ماشين دوخت تعویض روغن انواع ماشين دوختنگرش :
رعایت اخالق حرفه ای عدم استفاده از ماشينهای دوخت در زمان اوج مصرف برق-صرفه جویی در مصرف نخ

12

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشعنوا :

زمان آموزش

راه اندازی  ،سرویس و نگهداری ماشين های دوخت در كارگاه

نظری عملی

جمع

نيمه صنعتی
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشين های دوختخاموش كردن ماشين دوخت در صورت كار نکردن با دستگاه و حضور نداشتن در محيطكار
توجهات زیست محيطی :
 جلو گيری از ریختن روغن ماشين دوخت در محيط كار-جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه باز یافت

13

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشیزمان آموزش

عنوا :
انجام دوخت اوليه سرویس خواب

نظری

عملی

جمع

1

14

22

دانش ،مهارت،نگرش،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

روپوش

-انواع نخ دوخت دسرتی (پلریاسرتر ،مرسرریزه ،عمامره ،دمسره،

سوزن ته گرد
رولت

ابریشمی)

نخ كوك

-روش دوخت كوك با دست (كوك ساده ،بخيه ،بخيره تزیينری،

تور

كوك شل ،دندانموشی ،رومی ،مورب ،زنجيره و )...

چسب اسکاچی

-روش دوخت درز (ساده ،دو درزه یا فرانسروی ،دوبلره شکسرته،

كش

دوبله خوابيده ،منحنی ،زاویه ،گوشه درزها)

قيطان
انواع الیی

-روش پاكدوزی با دست و چرخ

نخ دمسه

-روش پسدوزی (تودوزی یا لبهدوزی) با دست ،زانفيکس ،پريچ

سوزن دوخت دستی و

رل یا لب تو ،مخفی یا لغزشی ،زیگزاگ ،تور یا نو ارگان

ماشينی

-انواع زیپ (فلزی ،پالستيکی ،متری ،مخفی ،جداشونده)

نخ چين
قيچی

-روش دوخت نوار اریب ،بندینك ،مغزی و قيطان

بشکاف

-روش دوخت دكمه و جادكمه

ماشين دوخت (همهكاره

-روش دوخت چين و پيلی (دستی ،ماشينی)

خانگی ،سریدوز  ،راستهدوز

-روش اتصال الیی (كاغذی ،پارچهای ،دورو یا زانفيکس)

و مياندوز صنعتی)

-روش دوخت تور (یك لبه ،دو لبه ،روبان كش ،كتانی ،دانترل و

نخ پلیاستر

)...

پارچه
انواع زیپ

-روش دوخت ریشه (ساده و آویز دار)

انواع مغزی

روش دوخت كش (نيم سانتی ،یكسراعتی ،دو سرانتی ،ترودار،پليسه)
انواع چسبهای اسکاچی (جداشونده ،نر و ماده)14

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشیزمان آموزش

عنوا :
نظری

انجام دوخت اوليه سرویس خواب

عملی

جمع

دانش ،مهارت،نگرش،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :

دكمه

-انتخاب نخ دوخت دستی (پلیاستر ،مرسرریزه ،عمامره ،دمسره،

انواع پایهی مخصوص
ماشينهای دوخت

ابریشمی)

(راستهدوزی،دكمه ،جادكمه،

-دوخت كوك با دست (كوك ساده ،بخيه ،بخيه تزیينری ،كروك

سریدوز ،لب تو یا پيچ رُل

شل ،دندانموشی ،رومی ،مورب ،زنجيره و )...

و )...

دوخت درز (ساده ،دو درزه یا فرانسوی ،دوبلره شکسرته ،دوبلرهخوابيده ،منحنی ،زاویه ،گوشه درزها)
پاكدوزی با دست و ماشين دوختپسدوزی (تودوزی یا لبهدوزی با دست ،زانفيکس ،پريچ رل یرالب تو ،مخفی یا لغزشی ،زیگزاگ ،تور یا نو ارگان)
دوخت زیپ (یكطرفه ،دوطرفه ،مخفی)دوخت نوار اریب (ساده و برجسته) ،بندینك فرانسوی ،مغرزی وقيطان
دوخت دكمه و جادكمهدوخت چين و پيلی (دستی ،ماشينی)
اتصال الیی (كاغذی ،پارچهای ،دورو یا زانفيکس)دوخت تور (یك لبه ،دو لبه ،روبان كشی ،كتانی ،دانتل و )...دوخت ریشه (ساده و آویز دار)دوخت كش (نيم سانتی ،یك سانتی ،تودار ،پليسه)-دوخت چسبهای اسکاچی (جداشونده ،نر و ماده)

15

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشیزمان آموزش

عنوا :
نظری

انجام دوخت اوليه سرویس خواب

عملی

جمع

دانش ،مهارت،نگرش،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش:
رعایت اخالق حرفهایصرفهجویی در مصرف پارچه و نخصرفه جویی در زمانعدم استفاده از ماشينهای دوخت در ساعات اوج مصرف برقایمنی و بهداشت:
استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشين دوخترعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشينهای دوختتوجهات زیستمحيطی:
-جمعآوری نخ و پارچه های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت

16

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشیزمان آموزش

عنوا :
ترسيم الگوی سرویس خواب كودك و نوجوان

نظری

عملی

جمع

4

5

9

دانش ،مهارت،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

قيچی كاغذ

-انواع كاغذ ترسيم الگو (سفيد ،گراف ،پوستی و )...

رایانه
روپوش

-ملزومات ترسيم الگو (متر ،خطكش ،گونيای خياطی و )...

سوزن ته گرد

-روش اندازه گيری سرویس خواب كودك و نوجروان برا اسرتفاده از

مداد

اندازههای استاندارد

خودكار

-انواع طرح با توجه به سرویس خواب كودك و نوجوان

پاككن
گونيا

-روش ترسيم الگوی سرویس خواب كودك

خطكش

-روش ترسيم الگوی سرویس خواب نوجوان

متر

مهارت :

چسب (نواری،مایع ،ماتيکی)

-انتخاب كاغذ ترسيم الگو (سفيد ،گراف ،پوستی و )...

كاغذ الگو (گراف ،سفيد،

انتخاب ملزومات ترسيم الگو (متر ،خطكش ،گونيای خياطی و )...-اندازهگيری قسمتهای مختلف سرویس خواب كودك و نوجوان

پوستی و )...
كاربن
رولت

-انرردازهگيررری سرررویس خررواب كررودك و نوجرروان بررا اسررتفاده از

تختخواب كودك

اندازههای استاندارد

تختخواب نوجوان

انتخاب طرح با توجه به سرویس خواب كودك و نوجوانترسيم الگوی سرویس خواب كودكترسيم الگوی سرویس خواب نوجواننگرش:
رعایت اخالق حرفه ایصرفهجویی در مصرف كاغذ الگو-صرفهجویی در زمان

17

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشیزمان آموزش

عنوا :
نظری

ترسيم الگوی سرویس خواب كودك و نوجوان

عملی

جمع

دانش ،مهارت،نگرش،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت:
استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسيم الگوتوجهات زیستمحيطی:
-جمعآوری كاغذهای باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت

18

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشیزمان آموزش

عنوا :

نظری عملی

دوخت سرویس خواب كودك و نوجوان

10

21

جمع
31

دانش ،مهارت،نگرش،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

پارچه (نخی ،ساتن ،پانامرا،

-انواع پارچه (نخی ،ساتن ،پاناما ،دانتل ،مخمل ،حریر ،تافته ،آستری و)...

دانتل ،مخمل ،حریر ،تافته،
آستری)

-روش محاسبه مقدار پارچه با توجه به عرض و طول آن

روبان

-روش انتقال الگو روی پارچه

نخ (پلیاستر ،عمامه ،دمسه)

-روش برش سرویس خواب كودك

پارچرره تکررهدوزی (نمرردی،

-روش برش سرویس خواب نوجوان

فوتر ،ساتن و )...

روش آمادهسازی رویهی سرویس خواب كودك و نوجوان با توجه بهطرح

قيچی پارچه
رایانه
روپوش

-انررواع تزئينررات (تکررهدوزی ،روبرراندوزی ،اپليکررهدوزی ،پارچررهسررازی،

زیررررپ ( 20سرررراعت50،

گلدوزی و  )...با توجه به طرح و مدل

ساعت ،متری)

-روش حجمسازی سرویس خواب كودك با دو روش ثابت و متحرك

سر زیپ (شماره  4 ،3و )5

-روش حجمسازی سرویس خواب نوجوان با دو روش ثابت و متحرك

چسب اسکاچی
دكمرره (دو سرروراخه ،چهررار

-روش حجمدار كردن با استفاده از پشمشيشه ،ابر ،الياف

سرروراخه ،پایررهدار ،ریلرری،

-روش حجمسازی با استفاده از پشمشيشه ،ابر و الياف با دست و چرخ

قابلمهای ،پرسی ،صدفی)

-روش دوخت آستر به دو روش متحرك و ثابت

سوزن ته گرد
انواع سوزن ماشين دوخرت

-روش دوخت زیپ به آستر روتختی

(راسرررررتهدوز صرررررنعتی،

-روش دوخت چسب اسکاچی با توجه به مدل سرویس خواب كودك و

همهكاره ،سری دوز)

نوجوان

سوزن دوخت دستی

-روش دوخت دكمه ،جادكمه و بندینك با توجه به مدل سرویس خواب

مداد

كودك و نوجوان

خودكار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشیزمان آموزش

عنوا :
نظری

دوخت سرویس خواب كودك و نوجوان

عملی

جمع

دانش ،مهارت،نگرش،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

پاككن

دانش:

گونيا

-انواع اتو ( ساده  ،بخار  ،پرس)

خطكش

-انواع ملزومات اتوكاری (ميز اتو ،بالشتك  ،ژانت  ،پارچه واسط و )...

متر

-روش اتوكاری قسمت های مختلف سرویس خواب كودك و نوجوان

چسب (نواری،مایع ،ماتيکی)
كاغرذ الگررو (گرراف ،سررفيد،

مهارت:

پوستی و )...

-انتخاب پارچه (نخی ،سراتن ،پانامرا ،دانترل ،مخمرل ،حریرر ،تافتره،

كاربن

آستری و  ) ...با توجه به مدل

رولت

-تعيين مقدار پارچه با توجه به عرض آن

پشمشيشه
ابر

-انتقال الگو روی پارچه

تختخواب كودك

-برش سرویس خواب كودك

تختخواب نوجوان

-برش سرویس خواب نوجوان

ملزومات اتوكاری (ميز اترو ،

-آمادهسازی رویهی سرویس خواب كودك و نوجوان با توجه به طرح

بالشتك ،ژانت ،پارچه واسط

-دوخت تزئينات (تکه دوزی ،روبان دوزی ،اپليکه دوزی ،پارچرهسرازی،

و )...
انررواع اتررو (سرراده ،بخررار ،

گلدوزی و  )...با توجه به طرح و مدل
حجم سازی سرویس خواب كودك با دو روش ثابت و متحركحجم سازی سرویس خواب نوجوان با دو روش ثابت و متحركحجمدار كردن با استفاده از پشمشيشه  ،ابر ،اليافحجمسازی با استفاده از پشمشيشه  ،ابر و الياف با دست و چرخ-دوخت آستر به دو روش متحرك و ثابت
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پرس)

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشیزمان آموزش

عنوا :
نظری

دوخت سرویس خواب كودك و نوجوان

عملی

جمع

دانش ،مهارت،نگرش،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
دوخت زیپ به آستر روتختیدوختن چسب اسکاچی با توجه به مدل سرویس خوابدوخت دكمه ،جادكمه و بندینك با توجه به مدل سرویس خوابانتخاب اتو ( ساده  ،بخار  ،پرس) با توجه به نوع پارچهانتخاب ملزومات اتوكاری (ميز اتو ،بالشتك،ژانت ،پارچه واسط و )... اتوكاری قسمت های مختلف سرویس خواب كودك و نوجواننگرش:
رعایت اخالق حرفه ایصرفهجویی در مصرف پارچه و نخصرفهجویی در زمانعدم استفاده از ماشين های دوخت در ساعات اوج مصرف برقایمنی و بهداشت:
استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام برش پارچهرعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قيچی برشرعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشين دوخترعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشين دوختتوجهات زیستمحيطی:
جمعآوری نخ و پارچههای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافتمدیریت انرژی21

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزشی

عنوا :

زمان آموزش

ترسيم الگوی سرویس خواب بزرگسال

نظری

عملی

جمع

5

7

12

دانش ،مهارت،نگرش،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

قيچی كاغذ

-انواع كاغذ ترسيم الگو (سفيد  ،گراف ،پوستی و )...

روپوش
سوزن

-ملزومات ترسيم الگو (متر ،خطكش ،گونيای خياطی و )...

خودكار

-روش اندازهگيری سرویس خواب بزرگسال با توجه بهاندازه استاندارد

پاككن

-انواع روبالشی و متکا با توجه به اندازههای استاندارد

گونيا

-انواع طرح با توجه به سرویس خواب بزرگسال

خطكش
متر

-روش ترسيم الگوی متکا ،تشك ،روبالشی ،ملحفه و كوسن

چسب (نواری،مایع ،ماتيکی)

-روش ترسيم الگوی روتختی یك نفره و دو نفره بزرگسال با توجه بره

كاغذ الگو (گراف ،سفيد،

اندازههای استاندارد

پوستی و )...

مهارت:

كاربن
رولت

انتخاب كاغذ ترسيم الگو (سفيد  ،گراف ،پوستی و )...-انتخاب ملزومات ترسيم الگو (متر ،خطكش ،گونيای خياطی و )...

تختخواب یك نفره
تختخواب دو نفره

-اندازهگيری انواع مختلف سرویس خواب بزرگسال

ملزومات اتوكاری (ميز اتو ،

-انتخاب انواع روبالشی و متکا با توجه به اندازههای استاندارد

بالشتك ،ژانت ،پارچه واسط

-انتخاب طرح روتختی یك نفره و دونفره بزرگسال

و )...
انواع اتو (ساده ،بخار ،

ترسيم الگوی متکا ،تشك ،روبالشی ،ملحفه و كوسنترسيم الگوی روتختری یرك نفرره و دونفرره بزرگسرال برا توجره برهاندازههای استاندارد
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پرس)

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزشی

عنوا :

زمان آموزش

ترسيم الگوی سرویس خواب بزرگسال

نظری

عملی

جمع

دانش ،مهارت،نگرش،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش:
رعایت اخالق حرفه ایصرفهجویی در مصرف كاغذ الگوصرفهجویی در زمانایمنی و بهداشت:
استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسيم الگوتوجهات زیستمحيطی:
-جمعآوری كاغذهای باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشیزمان آموزش

عنوا :
دوخت سرویس خواب بزرگسال

نظری

عملی

جمع

10

17

27

دانش ،مهارت،نگرش،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

پارچه (نخی ،سراتن ،پانامرا،

-انواع پارچه (نخی ،ساتن ،پاناما ،دانتل ،مخمل ،حریر ،تافته ،آستری

دانتل ،مخمل ،حریر ،تافتره،
آستری)

و ) ...

روبان

-روش محاسبه مقدار پارچه با توجه به عرض و طول آن

نخ (پلیاستر ،عمامه ،دمسه)

-روش انتقال الگو روی پارچه

پارچرره تکررهدوزی (نمرردی،

-روش برش انواع متکا ،تشك ،روبالشی ،ملحفه و كوسن با توجه به

فوتر ،ساتن و )...
قيچی كاغذ

اندازههای استاندارد
-روش برش روتختی یك نفره و دو نفره بزرگسال با توجه به

قيچی پارچه
رایانه

اندازههای استاندارد

روپوش

-روش آمادهسازی رویه روتختی بزرگسال با توجه به طرح و مدل

زیپ ( 50ساعت ،متری)

-روش دوخت تزئينات (تکهدوزی ،روباندوزی ،اپليکهدوزی،

سر زیپ (شماره  4 ،3و )5
چسب اسکاچی

پارچهسازی ،گلدوزی و  )...با توجه به طرح و مدل
-روش حجمسازی سرویس خواب بزرگسال به دو روش ثابت و

دكمرره (دو سرروراخه ،چهررار
سرروراخه ،پایررهدار ،ریلرری،

متحرك

قابلمهای ،پرسی ،صدفی)

-روش حجمسازی با استفاده از پشمشيشه ،ابر و الياف با دست و

سوزن ته گرد

چرخ

انواع سوزن ماشرين دوخرت
(راسته دوز ،صرنعتی ،همره

-روش دوخت انواع متکا ،تشك ،روبالشی ،ملحفه و كوسن

كاره  ،سردوز)

-روش دوخت آستر به دو روش متحرك و ثابت

سوزن دوخت

-روش دوخت زیپ به آستر روتختی

مداد

روش دوخت چسب اسکاچی با توجه به مدل سرویس خواببزرگسال
24

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشیزمان آموزش

عنوا :
نظری

دوخت سرویس خواب بزرگسال

عملی

جمع

دانش ،مهارت،نگرش،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

خودكار

-روش دوخت دكمه ،جادكمه و بندینك با توجه به مدل سرویس

پاك كن
گونيا

خواب بزرگسال

خط كش

-انواع اتو (ساده  ،بخار  ،پرس)

متر

انواع ملزومات اتوكاری (ميز اتو ،بالشتك،ژانت ،پارچه واسط و )...-روش اتوكاری قسمت های مختلف سرویس خواب بزرگسال

چسب (نواری،مایع،ماتيکی)
كاغرذ الگررو( گرراف ،سررفيد،
پوستی و )...

مهارت :

كاربن

-انتخاب پارچه (نخی ،ساتن ،پاناما ،دانتل ،مخمل ،حریر ،تافته،

رولت

آستری و  ) ...با توجه به مدل

پشم شيشه
ابر

-تعيين مقدار پارچه با توجه به عرض آن

تختخواب یك نفره

-انتقال الگو روی پارچه

تختخواب دو نفره

برش روتختی یك نفره و دو نفره بزرگسال با توجه به اندازههایاستاندارد
آمادهسازی رویهی روتختی بزرگسال با توجه به طرح و مدلدوخت انواع تزئينات (تکهدوزی ،روباندوزی ،اپليکهدوزی،پارچهسازی ،گلدوزی و  )...با توجه به طرح و مدل
حجمسازی سرویس خواب بزرگسال با دو روش ثابت و متحركحجمسازی با استفاده از پشمشيشه ،ابر و الياف با دست و چرخ-دوخت انواع متکا ،تشك ،روبالشی ،ملحفه و كوسن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشیزمان آموزش

عنوا :
نظری

دوخت سرویس خواب بزرگسال

عملی

جمع

دانش ،مهارت،نگرش،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
دوخت آستر به دو روش متحرك و ثابتدوخت زیپ به آستر روتختیدوختن چسب اسکاچی با توجه به مدل سرویس خواب بزرگسالدوخت دكمه ،جادكمه و بندینك با توجه به مدل سرویس خواببزرگسال
انتخاب اتو (ساده  ،بخار  ،پرس) با توجه به نوع پارچهانتخاب ملزومات اتوكاری(ميزاتو ،بالشتك،ژانت،پارچه واسط و)... اتوكاری قسمت های مختلف سرویس خواب بزرگسالنگرش:
رعایت اخالق حرفه ایصرفهجویی در مصرف پارچه و نخصرفهجویی در زمانعدم استفاده از ماشين های دوخت در ساعات اوج مصرف برقایمنی و بهداشت:
استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام برش پارچهرعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قيچی برشرعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشين دوخترعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشين دوختتوجهات زیستمحيطی:
جمعآوری نخ و پارچههای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت-مدیریت انرژی
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 برگه استاندارد تجهيزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

ماشين دوخت صنعتی

سریدوز

 3دستگاه

2

ماشين دوخت صنعتی

راستهدوز

 5دستگاه

3

ماشين دوخت صنعتی

ميان دوز

 1دستگاه

4

ميز كارآموز

 10*150سانتیمتر

 5عدد

5

اتو

بخار ،پرس و سرد

از هركدام  3دستگاه

2

كپسول آتشنشانی

پودر خشك  2كيلویی

 1دستگاه

7

تخته وایت برد

 100*200سانتیمتر

 1عدد

1

ماشين دوخت

همهكاره خانگی

 5دستگاه

9

رایانه

P4

 1دستگاه

10

صندلی مخصوص رایانه

گردان با پشتی مناسب

 1عدد

11

صندلی كارآموز

متحرك با ارتفاع قابلتغيير

 15عدد

12

صندلی مربی

چرمی

 1عدد

13

ميز مربی

چوبی

 1عدد

14

كمد كارآموز

قفسه  2خانهای

 2عدد

15

ملزومات اتو

(بالشتك ،اتو ،ژانت ،آبپاش و )...

از هركدام  3عدد

12

پایههای مخصوص ماشين دوخت

(نوار دوز ،دكمه ،جادكمه و )...

از هركدام  10عدد

17

جعبه كمكهای اوليه

سری كامل تجهيزات استاندارد

 1جعبه

11

سيستم تهویه

مطبوع

 1دستگاه

توجه:
 -تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  21نفر در نظر گرفتهشده است.
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توضیحات

 برگه استاندارد موادرديف

نام

1

پارچه

مشخصات فني و دقیق
(نخی ،ساتن ،پاناما ،حریر ،مخمل ،كتان ،تافته ،تترون،
ترمه ،متقال و )...

تعداد
از هركدام  10متر

2

پارچه نمدی

در رنگهای مختلف

از هر رنگ نيم متر

3

پشمشيشه

قطر  3ساعت

 15متر

4

تور و نوار

تزئينی  1تا  10سانتیمتر

از هركدام  2متر

5

چسب

نواری ،مایع ،ماتيکی ،حرارتی ،همهكاره یا آهن

از هركدام  5عدد

2

دكمه

دو سوراخه ،چهار سوراخه ،تزیينی ،پایهدار در
اندازههای مختلف

از هركدام  5عدد

7

روپوش

نخی

 1دست

1

روغن

مخصوص ماشين دوخت

 1ليتر

9

زیپ

(مخفی ،معمولی ،در اندازههای طولی  50سانت)

از هركدام  5عدد

10

وسایل عالمتگذاری

(مل ،صابون عالمتگذاری و)..

از هركدام 15عدد

11

كاغذ

(پوستی ،گراف)

از هركدام  10برگ

12

الییچسب

(بافتدار" ،حریر ،مویی" دوختی و چسبی ،ببافت،
زانفيکس ،معمولی)

از هركدام  2متر

13

مداد

HB

 15عدد

14

مغزی

(ساده ،برجسته)

از هركدام  25متر

15

طناب تزیينی و قيطان

در اندازههای مختلف

از هركدام  30متر

12

مقوا

متوسط

 30برگ

17

مواد تزئينی

سنگ ،مهره ،دكمه ،قيطان ،گل پارچهای ،روبان و ...

از هركدام یك بسته

11

نخ ماشين دوخت

سریدوز صنعتی در رنگهای مختلف

از هركدام  5دوك

19

نخ ماشين دوخت

راستهدوز در رنگهای مختلف

از هركدام  5دوك

20

سوزن دوخت دستی

شارپ در شمارههای مختلف

از هركدام  1بسته

21

سوزن ماشين دوخت

(سردوز ،راستهدوز ،همهكاره خانگی "دوقلو ،سر
سوخته و )"...

از هركدام  1بسته

22

ماژیك وایت برد

در رنگهای مختلف

از هركدام  2عدد

23

تراش

كوچك

 15عدد

28

توضیحات

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

24

تختهپاككن

وایت برد

 1عدد

25

سوزن ته گرد

بلند و تيز برای پارچههای معمولی و كاغذ

از هركدام  1بسته

22

كاربن مخصوص پارچه

در رنگهای مختلف

از هركدام  1بسته

27

الياف

پشمشيشه

 30كيلو

21

دستکش

یکبار مصرف

 15عدد

توجه:
مواد براي يك كارگاه با ظرفیت  21نفر كارآموز محاسبه شود.

29

توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

انگشتانه

فلزی یا پالستيکی

 15عدد

2

آهنربا

متوسط

یك عدد

3

نخ چين

فلزی

 15عدد

4

بشکاف

كوچك

 15عدد

5

خطكش

فلزی و شيشهای

از هركدام  1عدد

2

روغندان

كوچك و متوسط

از هركدام یك عدد

7

رولت

دندانهدار و بدون دندانه

از هركدام  5عدد

1

جاسوزنی

پرشده از خاكاره

 15عدد

9

برس

مخصوص ماشين دوخت

 15عدد

10

پنس

مخصوص ماشين دوخت

 5عدد

11

پيچگوشتی ماشين دوخت

كوچك و بزرگ

از هركدام  5عدد

12

قيچی

كاغذ و پارچه در فرم های مختلف

از هركدام  5عدد

13

گونيا

ساده و منحنی

از هركدام 5عدد

14

ماسوره

15

متر

مخصوص ماشين دوخت همهكاره و
راستهدوز
پالستيکی یا پارچهای

توجه:
 -ابزار براي يك كارگاه به ظرفیت  21نفر در نظر گرفته شود.

31

از هركدام  30عدد
 15عدد

توضیحات

