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

استاندارد آموزش شغل
خیاط لباس راحتي و پوشاک حمام زنانه

گروه شغلي
صنايع پوشاک
كد ملي آموزش شغل

0 5 1 0 0 4 0 0 0 2
نسخه

شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 7337/7/3 :

شناسه شغل

شناسه گروه

2

7 5 3 1

سطح

ISCO-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل703775075525557 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :صنایع پوشاک
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

شهربانو قادری

2

اکرم محمد حسینی
اکبری

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

کارشناسی

طراحی و دوخت

کارشناسی ارشد

پژوهش هنر

کارشناسی ارشد

طراحی پارچه و لباس

شغل و سمت

سابقه کار

مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

20سال

مدرس دانشکده فنی و حرفه ای
دکتر شریعتی

10سال

3

مطهره خمسه

کارشناسی

تکنولوژی طراحی و دوخت

هنرآموز

 10سال

4

زهرا عظیم زاده

کارشناسی

تکنولوژی طراحی و دوخت

هنرآموز

 10سال

5

فریده سید سیاهی

کارشناسی

طراحی پوشاک

مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

 22سال

2

مهناز نیکبخت

کارشناسی ارشد

طراحی پارچه و لباس

مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

 10سال

7

فرشته ضرغامی مهر

کارشناسی

طراحی و تکنولوژی دوخت

مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

 10سال

0

محبوبه مهاجری

کارشناسی

طراحی پوشاک

مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

 30سال

9

منا منتظری هدشی

کارشناسی ارشد

مرمت اشیاء فرهنگی و

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی

تاریخی

صنایع پوشاک

12سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ  7337/6/75با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي صننايع پوشناک برگنزار گرديند اسنتاندارد
آموزش شغل روپوش و ربدوشامبر دوز،كت و پیژاما ،سربند و پیش بند با كند  703775075525557و اسنتاندارد آمنوزش شنغل
دوزنده پوشاک حمام با كد  703775075735557بررسي و تحت عنوان شغل خیاط لباس راحتي و پوشناک حمنام زناننه بنا كند
 703775075525557مورد تائید قرار گرفت .

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

66063606

تلفن 66063676

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :

1

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم اي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد نردد.
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نام استاندارد آموزش شغل:
خیاط لباس راحتي و پوشاک حمام زنانه
شرح استاندارد آموزش شغل :
خیاط لباس راحتی و پوشاک حمام زنانه یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی های رعایت
ایمنی و بهداشت در محیط کار ،راهاندازی ،سرویس و نگهداری ماشینهای دوخت در کارگاه نیمه صنعتی  ،ترسیم
الگوی لباس راحتی و پوشاک حمام زنانه ،مدل سازی الگوی لباس راحتی و پوشاک حمام زنانه ،دوخت لباس های
راحتی و پوشاک حمام زنانه می باشد .در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل پارچه فروش ،خرازی و فروشنده پوشاک در
ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه ( پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
755

ساعت

طول دوره آموزش

:

ن زمان آموزش نظري

:

 03ساعت

ن زمان آموزش عملي

:

 727ساعت

ن زمان كارورزي

:

ساعت

ن زم ان پروژه

:

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %70 : عملي %60: اخالق حرفهاي %75:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

 لیسانس تکنولوژی طراحی و دوخت با  3سال سابقۀ کار مرتبط فوق دیپلم طراحی و دوخت با  5سال سابقۀ کار مرتبط -دیپلم طراحی و دوخت با  10سال سابقۀ کار مرتبط

3

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
خیاط لباس راحتي و پوشاک حمام زنانه ،ساخت الگوي پايه  ،مدل سازي  ،برش و دوخنت لبناس هناي راحتني و
پوشاک حمام را انجام مي دهد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Tailor of women’s house dress pajamas and bath clothes

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
-نازک دوز زنانه

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي كار :

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



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

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

√
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار

5

10

15

2

راهاندازی ،سرویس و نگهداری ماشینهای دوخت در کارگاه نیمه صنعتی

10

29

39

3

ترسیم الگوی لباس راحتی و پوشاک حمام زنانه

9

27

32

4

مدل سازی الگوی لباس راحتی و پوشاک حمام زنانه

9

27

32

5

دوخت لباس های راحتی و پوشاک حمام زنانه

20

54

74

جمع ساعات

03

5
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
رعايت ايمني و بهداشت در محیط كار

نظری

عملی

جمع

5

10

15

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-جعبه کمک های اولیه

 -عوامل زیانآور محیطی (فیزیکی)

-کپسول آتش نشانی

 -عوامل زیان آور محیط کاار و نقاش آن در باروز حاواد و

رایانه-سیستم تهویه

بیماریهای شغلی

-دستکش یکبار مصرف

 -روش طبقهبندی ابزار کار با مواد ،کاال و حمل آنها

 -روپوش

 مخاطرات ناشی از جابجایی دستی بار از دیدگاه ارگونومیک جعبه کمکهای اولیه انواع آتش و روشهای استفاده از خاموشکنندههای دستی انواع وسایل حفاظت فردی و لزوم استفاده از آنها عوامل موثر در بروز برقگرفتگیمهارت :
 استفاده صحیح از ابزار ،مواد و کاال و حمل آنها استفاده صحیح از جعبه کمکهای اولیه استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی استفاده از خاموشکنندههای دستی رعایت اصول ارگونومی در هنگام کاار باا دساتگاه (ماشایندوخت و رایانه )
نگرش :
 جلوگیری از آسیبهای ناشی از حواد شغلی -صرفهجویی در استفاده از مواد مصرفی ،انرژی و زمان

6

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

رعايت ايمني و بهداشت در محیط كار

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت فردی(دستکش وماسک)رعایت اصول ارگونومی در هنگام کار(نشستن صحیح)توجهات زیستمحیطی :
 -تفکیک مواد زائد و دفع مناسب آنها
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازی  ،سرویس و نگهداری ماشین های دوخت در کارگاه
نیمه 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 چیدمان یک کارگاه دوخت(تولیدی((خطی)) ،شخصی)

روپوش -ماشین دوخت صنعتی

 -انواع ماشین دوخت صنعتی(راستهدوز ،سردوز،میاندوز)

(راستهدوز ،سردوز،میاندوز)

 -انواع ماشین دوخت خانگی(همهکاره ،سردوز،میاندوز)

 -ماشین دوخت خانگی

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

(همهکاره ،سردوز،میاندوز)

سهگوش،سوزن شمارة  9تا ،10راسته دوز،سردوز ،گلدوزی )

 -انواع پایه

 انواع نخ ماشین های دوخت(پلی استر ،نایلونی ،ابریشمی،ابریشم تابیده ،ترویرا )

 میز برش انواع اتو(ساده ،بخار،مخزندار ،پرس خانگی ،بخار

 -روش صحیح نخکشی انواع ماشین دوخت(راسته دوز ،سردوز،

ایستاده)

همه کاره خانگی )

 -بالشتکهای مخصوص

 -انواع ماسوره و ماکو(فلزی ،پالستیکی ،طلقی یا شیشه ای)

اتو(بیضی ،دستی ،استوانهای،

 -انواع پایۀ متناسب باجنس پارچۀ  ،نوع دوخت((ساده یا تزئینی

))

ژانت)
 -ولولت

 -روش رفع عیوب احتمالی در کار با ماشین دوخت

 -پارچۀ مخصوص اتوکشی

 -انواع قیچی برقی(خانگی ،تولیدی)

 -چوب مخصوص کوبیدن

 -انواع قیچی(سادة خانگی ،برش کوچک ،زیکزاگ ،برش ضخیم،

پارچه
 -آبپاش

نخچین دستی ،کوچک نوکتیز ،مخصوص چیدن تور)
 انواع پایۀ ماشین دوخت همه کارة خانگی(ساده دوزی همراه بامیلۀ پنبهدوزی ،دکمهدوزی ،جادکمهدوزی ساده و کشویی،
پسدوزی ،پاکدوزی ،رفو ،رول در دو نوع ،کوک شل )
 انواع پایۀ زیپ ماشین دوخت خانگی(یک طرفه دارای دوجهت،مخفی)
8

 -میز اتو

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

راهاندازي ،سرويس و نگهداري ماشینهاي دوخت

عملی

جمع

در كارگاه نیمه صنعتي
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 انااواع پایااۀ تزئیناای ماشااین دوخاات خااانگی(چیندوزی،تکهدوزی ،چشمهدوزی ،حاشیهدوزی ،قیطاندوزی ،مخصاوص
لبههای چین ،نوار اُریبدوزی ،شکوفهدوزی ،چین پلیسه )
 انواع پایۀ ماشین دوخات صانعتی راساتهدوز جهات دوخاتدرزها و لبتو(ساده ،نیش ،نیمپایه ،یک پایه )
 انواع پایۀ زیپ(دوپایه با فرورفتگی در جهت راسات و چاپ،مخفی )
 انواع پایۀ تزئینای(چین حرفاهای در  3مادل ،چاین پلیساه،مغزیدوزی در اندازههای مختلف ،مغزیدوزی دوبل ،فولادر از
3
1
شمارة تاا
8
8

 ،پایاۀ اولل از شامارة  1تاا  9بارای لابتاو،

3
ظریفدوزی ،تفلون ،ابردوزی ،پایۀ خطکشدار از شمارة
16

1
2

تا

 ،کشدوزی )

 انواع پایه گاندوزی از شمارة  20تا  50جهت پاکدوزی درزها روش تمیزکاری قسمت های مختلاف ماشاین دوخت(مسایرعبور نخ ،صفحه سوزن زیر پایۀ ماشین دوخت ،دندانه های کار
پیشبر ،قاب ماکو )
 روش روغنکاری قسمتهای ماشین دوخت ( به جز تسمه ودینام )

9

 کف اتوی نسوز پالستیکی وفلزی
 میز کارآموز مانکن آینۀ قدی پیچگوشتی بلند و کوتاه برس پُرز پاککن روغندان قیچی(دسته خمیده ،خیاطی،چرم ،زیگزاگ ،گلدوزی،
رولتی)
 صفحۀ برش درفش تیغ برش یا موکتبُر بشکاف(درز  ،دوخت) وزنههای برش انواع پایۀ ماشین دوختهمهکارة خانگی(ساده دوزی
همراه با میلۀ پنبهدوزی،
دکمهدوزی ،جادکمهدوزی،
ساده و کشویی ،پسدوزی،
پاکدوزی ،رفو ،رول در دو نوع،
کوک شل ،زیپ یک طرفه
دارای دو جهت ،مخفی،
چیندوزی ،تکهدوزی،
چشمهدوزی ،حاشیهدوزی،
قیطاندوزی ،مخصوص
لبههای چین ،نوار اُریبدوزی،
شکوفهدوزی ،چین پلیسه،
غلتکدار ،مخصوص چرم)

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راهاندازي ،سرويس و نگهداري ماشینهاي دوخت در

نظری

عملی

جمع

كارگاه نیمه صنعتي
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :

 -انواع پایۀ ماشین دوخت

 -چیدمان کارگاه (استاندارد ارتفاع میزهاای((بارش ،اتاو ،ماشاین

صنعتی(نیش ،نیمپایه ،یک پایه)
 -زیپ(در دو جهت راست و

دوخت و صندلی)))

چپ ،مخفی )

 -راهاندازی ماشین دوخت صنعتی(راستهدوز ،سردوز،میاندوز)

 -پایۀ تزئینی(چین حرفهای

 -استفاده از سوزن های ماشین دوخت متناسب با جنس پارچه و

در  3مدل ،چین پلیسه ،مغزی

نوع دوخت(سرسوخته  ،دوقلاو ،ژوردوزی ،ساهگاوش و ساوزن از

دوزی در اندازههای مختلف،

شمارة  9تا  ،10راسته دوز،سردوز ،گلدوزی )

مغزیدوزی دوبل ،فولدر از

 -جا انداختن سوزن ماشین دوخت (از نظر جهات قرارگارفتن در

3 1
شمارة  8تا  ، 4پایۀ اولل از

محفظۀ سوزن و باالرفتن سوزن درون محفظۀ سوزن)

شمارة  1تا  ،9ظریفدوزی،

 -انتخاب نخ ماشین های دوخت(پلی استر  ،ناایلونی ،ابریشامی،

تفلون ،ابردوزی ،پاپۀ

ابریشم تابیده  ،ترویرا )

3
خطکشدار از شمارة  16تا

 نخ کردن ماشین دوخت(عبور از مسیر نخ کشی ،قراردادن سوزندر باالترین نقطۀ خود ،عبور نخ در جهت عقرباههاای سااعت از

1
) 2

قسمت کشش نخ ،عبور نخ از سوراخ سوزن)

 -انواع سوزن ماشین دوخت

 -تنظیم کشش نخ رو متناسب با ضخامت پارچاه ،ضاخامت ناخ

(سرسوخته  ،دوقلو ،ژوردوزی،

دوخت ،نوع دوخت ،جنس پارچه

سهگوش ،سوزن از شمارة  9تا
،10راسته دوز  ،سردوز ،

 -تنظیم کشش نخ ماسوره و بیرون کشیدن نخ دوخت

گلدوزی )

 انتخاب پایۀ مناسب با جنس پارچاه ،ناوع دوخات سااده و یااتزئینی)
 -استفاده از جدول رفع عیوب احتمالی در کار با ماشین دوخت

11

 -انواع الیی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راهاندازي ،سرويس و نگهداري ماشینهاي دوخت در

نظری

عملی

جمع

كارگاه نیمه صنعتي
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :

 -انواع نخ ماشین دوخت (پلی

 -استفاده از انواع قیچی برقی(خانگی ،تولیدی)

استر ،نایلونی ،ابریشمی،

 انتخاب قیچی متناسب با جانس پارچاه(ساادة خاانگی ،بارشکوچک ،زیگزاگ ،برش ضخیم ،نخچین دستی ،کوچک نوکتیاز،
مخصوص چیدن تور)
 نصب پایۀ ماشین دوخت همه کارة خانگی(ساده دوزی همراه بامیلااۀ پنبااهدوزی ،دکمااهدوزی ،جادکمااهدوزی ساااده و کشااویی،
پسدوزی ،پاکدوزی ،رفو ،رول در دو نوع ،کوک شل )
 نصب پایۀ زیپ ماشین دوخت خانگی(یکطرفه دارای دو جهت،مخفی)
 نصب پایۀ تزئینی ماشین دوخت خانگی(چیندوزی ،تکاهدوزی،چشمهدوزی ،حاشیهدوزی ،قیطاندوزی ،مخصوص لبههای چین،
نوار اُریبدوزی ،شکوفهدوزی ،چین پلیسه )
 نصب پایاۀ ماشاین دوخات صانعتی راساتهدوز (سااده ،نایش،نیمپایه ،یک پایه )
 نصب پایۀ زیپ(دوپایه در جهت راست و چپ ،مخفی ) نصااب پایااۀ تزئیناای(چین حرفااهای در  3ماادل ،چااین پلیسااه،مغزی دوزی در اندازه های مختلف ،مغازی دوزی دوبال ،فولادر از
3
1
شاامارة تااا
8
8

 ،پایااۀ اولل از شاامارة  1تااا  9باارای لاابتااو،

3
1
ظریفدوزی ،تفلون ،ابردوزی ،پایۀ خطکشدار از شمارة تا
2 16

 ،کشدوزی )
11

ابریشم تابیده ،ترویرا )
 انواع کش(قیطانی و کشدر عرضهای مختلف)

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راهاندازي ،سرويس و نگهداري ماشینهاي دوخت در

نظری

عملی

جمع

كارگاه نیمه صنعتي
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 نصب پایهگاندوزی جهت پاکدوزی درزها تمیزکاری قسمت های مختلف ماشین دوخت(مسیر عبور نخ ،صفحهسوزن زیر پایۀ ماشین دوخت ،دندانههای کار پیشبر ،قاب ماکو)
 -روغنکاری قسمتهای مختلف ماشین دوخت(به جز تسمه ودینام)

 استفاده از جدول عیوب ماشین دوخت تعویض المپ انواع ماشین دوخت تعویض سوزن انواع ماشین دوخت تعویض روغن انواع ماشین دوختنگرش :
رعایت اخالق حرفه ای عدم استفاده از ماشینهای دوخت در زمان اوج مصرف برقصرفه جویی در مصرف نخایمنی و بهداشت :
 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت خاموش کردن ماشین دوخت در صورت کار نکاردن باا دساتگاه و حضاور نداشاتن درمحیط کار
توجهات زیست محیطی :
 جلوگیری از ریختن روغن ماشین دوخت در محیط کار -جمعآوری نخهای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ترسیم الگوي لباس راحتي و پوشاک حمام زنانه

نظری

عملی

جمع

9

27

32

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 -میز برش

 -انواع کاغذ ترسیم الگو (گراف ،سفید ،پوستی )

 -انواع خط کش(خط کش

-انواع ابزار ترسیم الگو (خطکش ،Tفلازی  20ساانت ،گونیاا،

ساده ،موازنه )
 -پیستوله

پیستوله  ،منحنی )

 -گونیا

-ملزومات ترسیم الگو (مداد ،HBسنجاق ،جاسنجاقی ،پااک-

-انواع کاغذ ترسیم

کن ،پانچ ،چسب "نواری و ماتیکی" مدادرنگی ،متر )

الگو(پوستی ،گراف  ،سفید)

روش اندازه گیری قسمت های مختلف اندام (اصلی ،فرعی) -روش انتخاب رنگ مناسب شخص با توجه باه انادام ،سان،

مداد HBپاک کن -متر

رنگ پوست

 -رولت خیاطی

 -عالئم قراردادی ترسیم الگو

 -انواع چسب

 -روش ترسیم الگوی باالتنه لباس راحتی

(ماتیکی ،مایع ،نواری)
 -ماژیک

 -روش تعیین محل دکمه خور

 -قیچی کاغذ

-روش ترسیم الگوی انواع آستین (سرخود و جدا)

 -رایانه

 -روش ترسیم الگوی انواع مچ( پاکتی" سرخود و جدا")

 -روپوش

-روش ترسیم الگوی انواع یقه(ساده،خطی،سرخود،جدا ومسطح)

 روش ترسیم الگوی انواع سجاف لباس راحتی روش ترسیم الگوی انواع پیراهن راحتی زنانه روش ترسیم الگوی اساس روبدشامبر زنانه روش ترسیم الگوی اساس بلوز راحتی زنانه روش ترسیم الگوی شلوار راحتی زنانه -روش ترسیم الگوی انواع پوشاک حمام زنانه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ترسیم الگوي لباس راحتي و پوشاک حمام زنانه

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 انتخاب کاغذ ترسیم الگو(گراف ،سفید ،پوستی )انتخاب ابزار ترسیم الگو (خطکش ،Tفلزی  20سانت ،گونیاا،پیستوله  ،منحنی )
انتخاب ملزومات ترسیم الگو (مداد ،HBسنجاق ،جاسنجاقی،پاککن ،پانچ ،چسب "نواری -ماتیکی" مدادرنگی ،متر )
 اندازهگیری قسمتهای مختلف اندام (اصلی و فرعی) تبدیل اندازه فرد به اندازه جدول سایزبندی انتخاب رنگ مناسب شخص با توجه باه انادام ،سان ،رناگپوست
 استفاده از جدول سایزبندی در ترسیم الگو استفاده از عالئم قراردادی ترسیم الگو ترسیم الگوی باالتنه لباس راحتی زنانه ترسیم محل دکمه خور ترسیم الگوی انواع آستین (جدا و سرخود "کیموناو ،رگاالن،سرشانه افتاده" ) متناسب با لباس راحتی زنانه
 ترسیم الگوی انواع مچ( پاکتی" سرخود و جدا") ترسیم الگوی انواع یقاه (سااده" خطای ،گارد ،چهاارگوش،هفت"  ،سرخود "آرشال ،آمریکایی ،انگلیسی ،ایساتاده"  ،جادا
"شکاری ،فرنچی" و مسطح "ملوانی ،بب" متناسب با لبااس
راحتی زنانه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ترسیم الگوي لباس راحتي و پوشاک حمام زنانه

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 ترسیم الگوی انواع سجاف لباس (جلوباز"سارخود و جادا" وجلو بسته) متناسب با لباس راحتی زنانه
 ترسیم الگوی انواع پیراهن راحتی زنانه (کمار جادا ،یکساره،برش زیرسینه ،ترک )
 ترسیم الگوی اساس انواع روبدشامبر زنانه (یکساره  ،بلاوز وشلوار)
 ترسیم الگوی اساس بلوز راحتی زنانه( جلو "بسته و باز") ترساایم الگااوی شاالوار راحتاای زنانااه(کوتاه ،گشاااد و خیلاایگشاد"پیژاما")
 ترسیم الگوی انواع حوله تن پوش حماام (کااله دار و بادونکاله)
 ترسیم الگوی انواع سربند حمام ( کاله ،روسری ) ترسیم الگوی انواع پاپوش حمام ( جلو "بسته و بااز" ،نقاابدار )
 ترسیم الگوی لیف حمامنگرش :
رعایت اخالق حرفه ای صرفهجویی در مصرف کاغذ الگو-صرفه جویی در زمان

15

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ترسیم الگوي لباس راحتي و پوشاک حمام زنانه

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
 استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگوتوجهات زیست محیطی :
-جمع آوری کاغذهای باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت

16

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
مدل سازي الگوي لباس راحتي و پوشاک حمام
زنانه

نظری

عملی

جمع

9

27

32

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 -میز برش

-روش مدل سازی روبدشامبر زنانه

 انواع خط کش(خط کشساده ،موازنه )

-روش مدل سازی پیراهن راحتی زنانه

 -پیستوله

-روش مدل سازی بلوز راحتی زنانه

 -گونیا

-روش مدل سازی شلوار راحتی زنانه

-انواع کاغذ ترسیم

-روش مدل سازی انواع پوشاک حمام زنانه ( حوله تن پوش،

الگو(پوستی ،گراف  ،سفید)
-مداد HB

سربند ،پاپوش ،لیف )

-پاک کن

مهارت :

 -متر

 -مدل سازی روبدشامبر زنانه (بدون یقه ،یقه دار ،آستین ساده،

 -رولت خیاطی

آستین کیمونو )

 -انواع چسب

 -مدل سازی پیراهن راحتی زنانه ( یکساره ،بارش دار ،چاین

(ماتیکی ،مایع ،نواری)
 -ماژیک

دار)

 -قیچی کاغذ

 -مدل سازی بلوز راحتی زنانه ( جلو "باز و بساته" ،چاین دار،

 -رایانه

برش دار )

 -روپوش

 مدل سازی شلوار راحتی زنانه ( کمر کشای ،کمار لیفاه ای،شلوارک "ساده ،چین دار" )
 مدل سازی انواع حوله تن پاوش حماام (کااله دار و بادونکاله ،جلو "باز و بسته")
 مدل سازی انواع سر بند حمام ( کاله ،روسری ) -مدل سازی انواع پاپوش حمام ( جلو "بسته و باز" ،نقاب دار)
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
مدل سازي الگوي لباس راحتي و پوشاک حمام زنانه

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
رعایت اخالق حرفه ای صرفهجویی در مصرف کاغذ الگوصرفه جویی در زمانایمنی و بهداشت :
 استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام مدلسازیتوجهات زیست محیطی :
-جمع آوری کاغذهای باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت

18

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
دوخت لباس هاي راحتي و پوشاک حمام زنانه

نظری

عملی

جمع

20

54

74

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-رایانه

 -انواع پارچه (طبیعی و نیمه مصنوعی)

-روپوش

 -انواع قیچی (ساده "کوچک و بازرگ" ،زیکازاگ ،ناخچاین

انواع ماشین دوخت خانگی(همه کاره و سردوز)  ،صنعتی

دستی و )...

(راسته و سردوز)

 -انواع وسایل اندازهگیری (متر ،خطکش مدرج )

-انواع سوزن ماشینهای دوخت

-روش برش انواع پارچه با توجه به نقوش و طرح آن (نقاوش

(راستهدوز صنعتی ،سردوز
صنعتی ،سرسوخته ،دوقلو ،ساده)

باال ،پایین ،حاشیه دار ،راه راه ،چهار خانه )
-روش برش پارچه با توجه باه جانس آن (خاواب دار ،کتاان،

انواع نخ ماشین های دوخت(مرسریزه ،نایلونی ،ابریشمی)

کشی ،حریر )

-انواع پایه ماشین های دوخت

-روش انتقال الگو روی پارچه (کوک شل ،کاربن  ،چارت زدن

( دکمه ،جادکمه ،پیچرل ،چین،

پارچه ،مداد مخصوص )

پیلی ،پسدوزی ،سردوز )

روش چیدمان الگو روی پارچه با توجه باه عالئام قاراردادی(نقاط موازنه ،راستای الگو ،پشت و روی پارچه ،خطوط مرکزی،
دو الی بسته و باز پارچه )

انواع الیی (کاغذی ،پارچهای)انواع کش (نیمسانتی ،یکسانتی ،دو سانتی ،توردار و
پلیسه )

 روش دوخت کش در شلوار و لباس راحتی زنانه روش دوخت لیفه در شلوار و لباس راحتی زنانه روش نصب انواع الییروش برش انواع پیلی و چاک روش دوخت انواع پیلی و چاکروش برش انواع باالتنه لباس راحتی و پوشاک حمام زنانه-روش دوخت انواع باالتنه لباس راحتی و پوشاک حمام زنانه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

دوخت لباس هاي راحتي و پوشاک حمام زنانه

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نخچین

دانش :

قیچی کوچک

-روش برش انواع آستین (سرخود و جدا)

بشکاف

-روش دوخت انواع آستین (سرخود و جدا)

اتو

 -روش برش انواع مچ( پاکتی" سرخود و جدا")

ژانت

 -روش دوخت انواع مچ( پاکتی" سرخود و جدا")

بالشتک

روش برش انواع یقه(ساده ،خطی ،سرخود ،جدا و مسطح) روش دوخت انواع یقه (ساده ،خطی ،سرخود ،جدا و مسطح)روش برش انواع سجاف لباس (جلو" باز و بسته")روش دوخت انواع سجاف لباس (جلو" باز و بسته")روش برش انواع جیب (داخلی و خارجی)روش دوخت انواع جیب (داخلی و خارجی)روش تعیین محل دکمه و جادکمه روی لباسروش دوخت دکمه و جادکمه روی لباس روش برش شلوار راحتی زنانه روش دوخت شلوار راحتی زنانه روش دوخت تور و ناوار تزئینای در قسامت هاای مختلافمتناسب با مدل لباس راحتی زنانه
 روش دوخت انواع پوشاک حمام زنانه -روش اتوکاری قسمت های مختلف لباس راحتی زنانه
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رولت
تور
نوار ترئینی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
دوخت لباس هاي راحتي و پوشاک حمام زنانه

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
انتخاب انواع وسایل اندازه گیری (متر ،خط کش و )...انتخاب انواع قیچی (ساده "کوچک و بزرگ" ،زیکزاگ ،نخچیندستی)
انتخاب پارچه با توجه به نوع لباسمحاسبه مقدار پارچه مورد نیازآماده کردن پارچه قبل از برشبرش انواع پارچه با توجه باه نقاوش و طارح آن (نقاوش بااال،پایین ،حاشیه دار ،راه راه ،چهار خانه ) متناسب باا لبااس راحتای
زنانه
برش پارچه با توجه به جنس آن(خواب دار ،کتان ،کشی ،حریر )متناسب با لباس راحتی زنانه
 انتقال الگو روی پارچه (کوک شل ،کاربن  ،چرت زدن پارچاه،مداد مخصوص )
چیدمان الگو روی پارچه با توجاه باه عالئام قاراردادی (نقااطموازنه ،راستای الگو ،پشت و روی پارچه ،خطوط مرکزی ،دو الی
بسته و باز پارچه )
 دوخت کش در شلوار و لباس راحتی ( باریک و پهن) دوخت لیفه در شلوار و لباس راحتی( باریک و پهن) نصب انواع الیی (پارچهای ،کاغذی ) دوخت انواع دکمه و جادکمه (دکمه "ساوراخ دار و پایاه دار"،جادکمه "با دست و ماشین دوخت")
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

دوخت لباس هاي راحتي و پوشاک حمام زنانه

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
 برش انواع پیلی و چاک (یکطرفاه ،دو طرفاه ،چااک پیلای ) درلباس های راحتی زنانه
 دوخت انواع پیلی و چاک (یکطرفه  ،دو طرفه ،چاک پیلای ) درلباس های راحتی زنانه
 برش انواع باالتنه لباس راحتی زنانه دوخت انواع باالتنه لباس راحتی زنانه برش انواع آستین (جادا و سارخود "کیموناو ،رگاالن ،سرشاانهافتاده " ) متناسب با لباس راحتی زنانه
 دوخت انواع آستین (جدا و سرخود "کیموناو ،رگاالن ،سرشاانهافتاده" ) متناسب با لباس راحتی زنانه
 برش انواع مچ( پاکتی" سرخود و جدا") دوخت انواع مچ( پاکتی" سرخود و جدا") برش انواع یقه (ساده" خطی ،گرد ،چهارگوش ،هفت"  ،سرخود"آرشال ،آمریکایی ،انگلیسی ،ایستاده"  ،جدا "شکاری ،فرنچای "
و مسطح "ملوانی ،بب " متناسب با لباس راحتی زنانه
 دوخت انواع یقاه (سااده" خطای ،گارد ،چهاارگوش ،هفات" ،سرخود "آرشال ،آمریکایی ،انگلیسی ،ایساتاده"  ،جادا "شاکاری،
فرنچی" ومسطح "ملوانی ،بب " متناسب با لباس راحتی زنانه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

دوخت لباس هاي راحتي و پوشاک حمام زنانه

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
 برش انواع سجاف (جلوباز" سرخود و جدا" و جلو بسته) متناساببا لباس راحتی زنانه
 دوخت انواع سجاف لباس (جلوباز" سرخود و جدا" و جلاو بساته)متناسب با لباس راحتی زنانه
 برش انواع پیراهن راحتی زنانه ( یکسره ،برش دار ،چین دار ) دوخت انواع پیراهن راحتی زنانه ( یکسره ،برش دار ،چین دار ) برش انواع روبدشامبر زنانه (بادون یقاه ،یقاه دار ،آساتین سااده،آستین کیمونو )
 دوخت انواع روبدشامبر زنانه (بدون یقاه ،یقاه دار ،آساتین سااده،آستین کیمونو )
 برش انواع بلوز راحتی زنانه(جلو "باز و بسته" ،چین دار ،برش دار) دوخت انواع بلوز راحتی زنانه (جلو "باز و بسته" ،چاین دار ،بارشدار )
برش انواع جیب متناسب با لباس راحتی زنانهدوخت انواع جیب متناسب با لباس راحتی زنانهتعیین محل دکمه و جادکمه لباس راحتی زنانه دوخت انواع دکمه و جادکمه متناسب با لباس راحتی زنانه برش شلوار راحتی زنانه( کمر کشی ،کمر لیفه ای ،شلوارک "سادهو چین دار" )
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

دوخت لباس هاي راحتي و پوشاک حمام زنانه

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
 دوخت شلوار راحتی زنانه( کمار کشای ،کمار لیفاه ای ،شالوارک"ساده ،چین دار" )
 دوخت مغزی در قسمت هاای مختلاف لباس(شالوار" درز پهلاو ،دمپا"  ،باالتنه" بین سجاف و لبه ،دور یقه ،لبه آستین" )
 دوخت تور در قسمت های مختلف متناسب با مدل لبااس راحتایزنانه
 دوخت نوار تزئینی در قسمت های مختلف متناسب با مدل لبااسراحتی زنانه
 برش انواع حوله تن پوش حمام (کاله دار و بدون کاله) دوخت انواع حوله تن پوش حمام (کاله دار و بدون کاله) برش انواع حوله استخری و دستی دوخت انواع حوله استخری و دستی برش انواع سربند حمام ( کاله ،روسری ) دوخت انواع سربند حمام ( کاله ،روسری ) برش انواع پاپوش حمام ( جلو بسته ،باز ،نقاب دار ) دوخت انواع پاپوش حمام ( جلو بسته ،باز ،نقاب دار ) برش لیف حمام دوخت لیف حمام -اتوکاری قسمت های مختلف لباس راحتی زنانه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

دوخت لباس هاي راحتي و پوشاک حمام زنانه

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
رعایت اخالق حرفه ای صرفهجویی در مصرف پارچهصرفه جویی در زمانایمنی و بهداشت :
 استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برشرعایت اصول ارگونومی هنگام برش پارچهرعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین های دوخت و اتو رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین های دوخت و اتوتوجهات زیست محیطی :
-جمع آوری نخ و پارچه های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

ماشین دوخت

همه کارة خانگی

 5دستگاه

2

ماشین دوخت سردوز

 4نخ تمام اتوماتیک

1دستگاه

3

ماشین دوخت صنعتی

راسته دوز

 3دستگاه

4

ماشین دوخت صنعتی سردوز

 4نخ

 1دستگاه

5

ماشین دوخت صنعتی میاندوز

 5نخ

 1دستگاه

2

اتو

ساده ،بخار(مخزن دار)  ،سرد

7

میز اتو

پایهدار

0

ملزومات اتو

ژانت ،پارچۀ مخصوص اتوکشی،کف اتویی نسوز

از هرکدام  1عدد

9

کپسول آتش نشانی

پودر خشک  2کیلویی

1دستگاه

10

صندلی کارآموز

متحرک با ارتفاع قابل تغییر

 15عدد

11

تختۀ وایت برد

100 cm × 200 cm

 1عدد

12

میز مربی

چوبی

 1عدد

13

آینه

تمام قد

 2عدد

14

رایانه

P4

 1دستگاه

15

میز کارآموز

00 cm × 150 cm

5عدد

12

میز رایانه

متناسب با رایانه

1عدد

17

10

پایه مخصوص ماشین دوخت
خانگی
پایه مخصوص ماشین دوخت

دکمه ،جادکمه ،پنبه دوزی ،پیچ رل،نواراریب

از هر کدام 1
دستگاه
 2عدد

از هر کدام  5عدد

ساده ،چین ،ضخیم دوز

از هر کدام  5عدد

19

جعبۀ کمک های اوللیه

سری کامل تجهیزات استاندارد

 1جعبه

20

سیستم تهویه

مطبوع

 1دستگاه

صنعتی

توجه :
 -تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  70نفر در نظر گرفته شود.
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توضیحات

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

پارچه

پنبه ای  ،کتان ،حوله ای ،تریکو ،ابریشم

از هر کدام 2متر

2

نخ ماشین دوخت

سردوز در رنگ های مختلف

از هر کدام  4دوک

3

نخ ماشین دوخت

راسته دوز در رنگ های مختلف

از هر کدام  2دوک

4

سوزن ماشین دوخت

معمولی ،دوقلو ،راسته

از هر کدام  1بسته

5

سوزن دوخت دستی

شارپ ،بیتوین

از هر کدام  1بسته

2

کاغذ

پوستی،گراف،سفید

از هر کدام  15برگ

7

ماژیک وایت برد

در رنگ های مختلف

از هر کدام  2عدد

0

الیی چسب

حریر,کاغذی و پارچه ای

از هر کدام  2متر

9

روغن

دوخت ماشین مخصوص

 1لیتر

10

چسب

نواری ،مایع وماتیکی

از هر کدام  5عدد

11

دستکش

یکبار مصرف

15عدد

12

نخ دوخت دستی

مرسریزه ،عمامه ،دمسه ،ابریشم

از هرکدام  5قرقره

13

روپوش

نخی

 1دست

14

وسایل عالمت گذاری

مل ،صابون عالمت گذاری

از هر کدام  15عدد

15

دکمه

12

سوزن ته گرد

دوسوراخه  ،چهار سوراخه ،پایه دار در اندازه ها
و فرم های مختلف
بلند وتیزبرای پارچه

 3بسته

17

مداد

HB

 15عدد

10

کش

در عرض های مختلف

از هر کدام  1متر

19

ملزومات تزئینی

قیطان ،نوار ،روبان

از هر کدام  5متر

20

تخته پاک کن

وایت برد

 1عدد

21

تور

باریک و پهن

از هر کدام  5متر

توجه :
 -مواد براي يك كارگاه به ظرفیت  70نفر محاسبه شود.
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از هر کدام 5عدد

توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

نخ چین

فلزی

 15عدد

2

بشکاف

کوچک

 15عدد

3

روغن دان

کوچک و متوسط

4

جاسوزنی

پرشده از خاک اره

از هر کدام 1
عدد
15عدد

5

برس

مخصوص ماشین دوخت

5عدد

2

پیچ گوشتی ماشین دوخت

کوچک و بزرگ

7

قیچی

کاغذ و پارچه در فرم های مختلف

ماسوره

مخصوص ماشین دوخت
همه کاره خانگی و راسته دوز

از هر کدام 5
عدد
از هر کدام5
عدد
از هر کدام 5
عدد

9

متر

فلزی یا پالستیکی

15عدد

10

پنس

مخصوص ماشین دوخت

 5عدد

11

انگشتانه

فلزی یا پالستیکی

 15عدد

12

آهن ربا

متوسط

1عدد

13

رولت

دندانه دار وبدون دندانه

از هر کدام
5عدد

0

توجه :
 -ابزار براي يك كارگاه به ظرفیت  70نفر در نظر گرفته شود .
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توضیحات

