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

استاندارد آموزش شغل
خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه

گروه شغلي
صنايع پوشاک
كد ملي آموزش شغل
2
نسخه

0 5 1 0 0 3 0 0 0
شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 7937/7/7 :

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 شغل709775075595557 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :صنایع پوشاک
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

زهرا عظیم زاده

کارشناسی

تکنولوژی طراحی و دوخت

هنرآموز

 10سال

2

مطهره خمسه

کارشناسی

تکنولوژی طراحی و دوخت

هنرآموز

 10سال

3

فرشته ضرغامی مهر

کارشناسی

طراحی و تکنولوژی دوخت

مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

 10سال

4

محبوبه مهاجری

کارشناسی

طراحی پوشاک

مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

 30سال

کارشناسی ارشد

طراحی پارچه و لباس

5

6

اکرم محمد حسینی
اکبری
منا منتظری هدشی

کارشناسی ارشد

مدرس دانشکده فنی و حرفه ای
دکتر شریعتی

مرمت اشیاء فرهنگی و

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی

تاریخی

صنایع پوشاک

 10سال

 12سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ  7937/0/79با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي صنايع پوشااک برگازار گردياد .اساتاندارد
آموزش شغل دوزنده پیراهن شومیز مردانه ،زنانه و لباس راحتي با كد  709775075595557بررسي و تحت عنوان شاغل خیااط
پیراهن شومیز مردانه و زنانه با كد  709775075595557مورد 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

55069506

تلفن

55069576

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز برای عملکرد موورر در محویك کوار را گوینود در بعضوی از مووارد اسوتاندارد حرفوهای نیوز گتتوه
میشود.
استاندارد آموزش :
نقشهی یادگیری برای رسیدن به شایستگیهای موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
به مجموعهای از وظایف و توانمندیهای خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار میرود اطالق میشود.
شرح شغل :
بیانیهای شامل مهم ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ،کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگور در یوك حووزه شوغلی ،مسو ولیتهوا،
شرایك کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل.
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یك استاندارد آموزشی.
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شایستگیها و تواناییهایی که از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار میرود.
كارورزي:
کارورزی صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت میگیرد و ضرورت دارد
که در آن مشاغل خاص محیك واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود(.مانند آموزش یك شایستگی که فرد در محل آموزش به صورت ت وریوك
با استتاده از عکس میآموزد و ضرورت دارد مدتی در یك مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمیگردد).
ارزشیابي :
فرآیند جمعآوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یك شایستگی بدست آمده است یا خیر ،که شامل سه بخش عملی ،کتبی عملی و اخالق حرفوهای
خواهد بود.
صالحیت حرفهاي مربیان :
حداقل توانمندیهای آموزشی و حرفهای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار میرود.
شايستگي :
توانایی انجام کار در محیكها و شرایك گوناگون به طور مورر و کارا برابر استاندارد.
دانش :
حداقل مجموعهای از معلومات نظری و توانمندیهای ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایستگی یا توانایی که میتوانود شوامل علووم پایه(ریاضوی،
فیزیك ،شیمی ،زیست شناسی) ،تکنولوژی و زبان فنی باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی .معموالً به مهارتهای عملی ارجاع میشود.
نگرش :
مجموعهای از رفتارهای عاطتی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتهای غیر فنی و اخالق حرفهای میباشد.
ايمني :
مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیك کار میشود.
توجهات زيست محیطي :
مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیك زیست وارد گردد.

2

نام استاندارد آموزش شغل:
خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه
شرح استاندارد آموزش شغل:
خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی های رعایت ایمنی
و بهداشت در محیك کار ،راه اندازی  ،سرویس و نگهداری ماشین های دوخت در کارگاه نیمه صنعتی ،ترسیم الگوی
پیراهن شومیز مردانه ،دوخت پیراهن شومیز مردانه ،ترسیم الگوی پیراهن شومیز زنانه و دوخت پیراهن شومیز 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 :
طول دوره آموزش

:

 755ساعت

ا زمان آموزش نظري

:

 55ساعت

ا زمان آموزش عملي

:

 731ساعت

ا زمان كارورزي

:

ساعت

ا زمان پروژه

:

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %70 : عملي %50: اخالق حرفهاي %75:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

لیسانس تکنولوژی طراحی و دوخت با  3سال سابقۀ کار مرتبكفوق دیپلم طراحی و دوخت با  5سال سابقۀ کار مرتبك -دیپلم طراحی و دوخت با  10سال سابقۀ کار مرتبك
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه ،ساخت الگو ،برش و دوخت پیراهن شومیز مردانه و زنانه را در يك كارگاه نیمه
صنعتي انجام مي دهد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
- Shirts Tailor

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

٭ 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 زيان آور



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

د  :نیاز به استعالم از وزارت كار

√
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگيردیف

ساعت آموزش

عناوین

نظری

عملی

جمع

1

رعایت ایمنی و بهداشت در محیك کار

5

10

15

2

راه اندازی ،سرویس و نگهداری ماشین های دوخت در کارگاه نیمه صنعتی

10

22

32

4

ترسیم الگوی پیراهن شومیز مردانه

2

27

36

6

دوخت پیراهن شومیز مردانه

13

41

54

7

ترسیم الگوی پیراهن شومیز زنانه

11

33

44

2

دوخت پیراهن شومیز زنانه

10

54

72

55

731

755

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
رعايت ايمني و بهداشت در محیط كار

نظري

عملي

جمع

0

75

70

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کپسول آتش نشانی

دانش :

جعبه کمك های اولیه

 عوامل زیان آور محیطی (فیزیکی) عوامل زیان آور محیك کوار و نقوش آن در بوروز حووادث وبیماری های شغلی

رایانه
سیستم تهویه
دستکش یکبار مصرف

 -روش طبقه بندی ابزار کار با مواد ،کاال و حمل آن ها

روپوش

 مخاطرات ناشی از جابجایی دستی بار از دیدگاه ارگونومیك جعبه کمك های اولیه انواع آتش و روش هوای اسوتتاده از خواموش کننوده هوایدستی
 انواع وسایل حتاظت فردی و لزوم استتاده از آن هاعوامل مورر در بروز برق گرفتگیمهارت :
 استتاده صحیح از ابزار ،مواد و کاال و حمل آن ها استتاده صحیح از جعبه کمك های اولیه استتاده صحیح از وسایل حتاظت فردی استتاده از خاموش کننده های دستیرعایت اصول ارگونومی در هنگوام کوار بوا دسوتگاه (ماشویندوخت و رایانه )
نگرش :
 جلوگیری از آسیب های ناشی از حوادث شغلی -صرفه جویی در استتاده از مواد مصرفی ،انرژی و زمان
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

عملي

جمع

رعايت ايمني و بهداشت در محیط كار
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
استتاده از وسایل حتاظت فردی(دستکش وماسك)رعایت اصول ارگونومی در هنگام کار(نشستن صحیح)توجهات زیستمحیطی :
 -تتکیك مواد زائد و دفع مناسب آن ها
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازي ،سارويس و نگهاداري ماشاین هااي
دوخت در كارگاه نیمه صنعتي

نظري

عملي

جمع

75

73

93

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه

 -انواع چیدمان یك کارگاه دوخت(تولیدی"خطی" ،شخصی)

روپوش

 انواع ماشین دوخت صنعتی (راستهدوز ،سردوز،میان دوز) -انواع ماشین دوخت خانگی (همهکاره ،سردوز،میان دوز)

ماشین دوخت صنعتی
(راستهدوز ،سردوز،میان دوز)
ماشین دوخت خانگی

 -انووواع سوووزنهووای ماشووین دوخووت (سرسوووخته ،دوقلووو،

(همهکاره ،سردوز،میان دوز)

ژوردوزی ،سه گوش،سوزن شمارة  2تا ،10راسته دوز،سوردوز،

میز برش
انواع اتو (ساده ،بخار

گلدوزی )
 انواع نخ ماشین های دوخت (پلی استر ،نایلونی ،ابریشومی،ابریشم تابیده و ترویرا )

"مخزندار" ،پرس خانگی )
بالشتكهای مخصوص اتو
(بیضی ،دستی ،استوانهای،

 -روش صحیح نخکشوی انوواع ماشوین دوخوت(راسوته دوز،

ژانت)

سردوز ،همه کاره خانگی )

ولولت

 انواع ماسوره و ماکو (فلزی ،پالستیکی ،طلقی یا شیشه ای) -انواع پایۀ متناسب باجنس پارچه  ،نووع دوخوت"سواده یوا

پارچه مخصوص اتوکشی
چوب مخصوص کوبیدن
پارچه

تزئینی"

آبپاش

 -روش رفع عیوب احتمالی در کار با ماشین دوخت

میز اتو
کف اتوی نسوز( پالستیکی و

 انواع قیچی برقی(خانگی ،تولیدی) انواع قیچی(سادة خانگی ،برش کوچوك ،زیکوزاگ ،بورشضخیم ،نخ چین دستی ،کوچك نوک تیوز ،مخصووص چیودن
تور)

فلزی)
مانکن
آینۀ قدی
پیچگوشتی (بلند و کوتاه)
برس پُرز پاککن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازي ،سرويس و نگهاداري ماشاین هااي

نظري

عملي

جمع

دوخت در كارگاه نیمه صنعتي
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

روغندان

دانش:
 انواع پایۀ ماشین دوخت هموه کوارة خانگی(سواده دوزیهمراه با میلۀ پنبهدوزی ،دکمهدوزی ،جادکمهدوزی سواده و
کشویی ،پس دوزی ،پاکدوزی ،رفو ،رول در دو نووع ،کووک

قیچی(دسته خمیده ،چرم،
زیکزاگ ،گلدوزی ،رولتی)
صتحۀ برش
درفش

شل )

تیغ برش یا موکتبُر

 -انواع پایۀ زیپ ماشین دوخوت خانگی(یوك طرفوه دارای

بشکاف(درز  ،دوخت)
وزنههای برش

دوجهت ،مختی)
 انووواع پایووۀ تزئینووی ماشووین دوخووت خووانگی(چیندوزی،تکوووهدوزی ،چشووومهدوزی ،حاشووویهدوزی ،قیطووواندوزی،

انواع پایۀ ماشین دوخت
همهکارة خانگی (ساده دوزی
همراه با میلۀ پنبهدوزی،

مخصوص لبههای چین ،نوار اُریبدوزی ،شکوفهدوزی ،چین

دکمهدوزی ،جادکمهدوزی،

پلیسه )

ساده و کشویی ،پسدوزی،

 -انواع پایۀ ماشین دوخت صنعتی راستهدوز جهوت دوخوت

پاکدوزی ،رفو ،رول در دو نوع
کوک شل ،زیپ یك طرفه

درزها و لبتو(ساده ،نیش ،نیمپایه ،یك پایه )
 انواع پایۀ زیپ(دوپایه با فرورفتگی در جهت راست و چپ،مختی )

دارای دو جهت ،مختی،
چیندوزی ،تکهدوزی،
چشمهدوزی ،حاشیهدوزی،

 -انواع پایۀ تزئینی(چین حرفهای در  3مدل ،چوین پلیسوه،

قیطاندوزی ،مخصوص

مغزی دوزی در اندازه های مختلف ،مغزی دوزی دوبل ،فولدر

لبههای چین ،نوار اُریبدوزی،

3
1
از شمارة  8تا  ، 8پایۀ اوّل از شمارة  1تا  2برای لوبتوو،

شکوفهدوزی ،چین پلیسه،

3
ظریفدوزی ،تتلون ،ابردوزی ،پایۀ خكکشدار از شمارة 16

غلتكدار ،مخصوص چرم )
انواع پایه ماشین دوخت
صنعتی (نیش ،نیمپایه ،یك
پایه)

1
تا  ، 2کشدوزی )
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازي ،سرويس و نگهاداري ماشاین هااي

نظري

عملي

جمع

دوخت در كارگاه نیمه صنعتي
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

زیپ(در دو جهت راست و

دانش:
 -انواع پایه گان دوزی از شمارة  20تا  50جهت پاکودوزی

چپ ،مختی )
پایۀ تزئینی (چین حرفهای در

درزها

 3مدل ،چین پلیسه ،مغزی

 -روش تمیزکاری قسومت هوای مختلوف ماشوین دوخوت

دوزی در اندازههای مختلف،

(مسیر عبور نخ ،صتحه سووزن زیور پایوۀ ماشوین دوخوت،

مغزیدوزی دوبل ،فولدراز

دندانههای کار پیشبر ،قاب ماکو )
 روش روغنکاری قسمتهای ماشوین دوخوت ( بوه جوزتسمه و دینام )

1 3
 ،پایه اول از  4تا 8

شماره
شمارة  1تا  ،2ظریفدوزی،

مهارت :

تتلون ،ابردوزی ،خك کش

 چیدمان کارگاه (استاندارد ارتتواع میزهوای"بورش ،اتوو،ماشین دوخت" و صندلی)
-راه اندازی ماشوین دوخوت صونعتی ( راسوته دوز ،سوردوز،

3 1
دار )  2تا  16از شماره

انواع سوزن ماشین دوخت
(سرسوخته  ،دوقلو ،ژوردوزی،

میان دوز)

سهگوش ،سوزن از شمارة 2

 -استتاده از سوزن های ماشین دوخت متناسب بوا جونس

تا ،10راسته دوز  ،سردوز ،

پارچه و نوع دوخت (سرسوخته  ،دوقلو ،ژوردوزی ،سهگوش

گلدوزی )

و سوزن از شمارة  2تا  ،10راسته دوز،سردوز ،گلدوزی )

انواع الیی

 جا انداختن سوزن ماشین دوخت (از نظر جهت قرارگرفتندر محتظۀ سوزن و باالرفتن سوزن درون محتظۀ سوزن)
 -انتخاب نخ ماشین های دوخوت (پلوی اسوتر  ،نوایلونی ،

انواع نخ ماشین دوخت
(پلی استر ،نایلونی ،ابریشمی،
ابریشم تابیده ،ترویرا )
انواع کش(قیطانی و کش در
عرضهای مختلف)

ابریشمی ،ابریشم تابیده و ترویرا )
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازي ،سرويس و نگهاداري ماشاین هااي

نظري

عملي

جمع

دوخت در كارگاه نیمه صنعتي
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
 نخکردن ماشین دوخت(عبور از مسیر نخکشی ،قوراردادنسوزن در باالترین نقطۀ خود ،عبور نخ در جهت عقربههای
ساعت از قسمت کشش نخ ،عبور نخ از سوراخ سوزن)
 تنظیم کشش نخ رو متناسب با ضخامت پارچه ،ضخامتنخ دوخت ،نوع دوخت ،جنس پارچه
 تنظیم کشش نخ ماسوره و بیرون کشیدن نخ دوخت انتخاب پایۀ مناسب با جنس پارچه ،نوع دوخت ساده و یاتزئینی)
 استتاده از جدول رفع عیوب احتمالی در کوار بوا ماشویندوخت
 استتاده از انواع قیچی برقی(خانگی ،تولیدی) انتخاب قیچی متناسب با جنس پارچه(سادة خانگی ،برشکوچك ،زیگزاگ ،برش ضخیم ،نوخچوین دسوتی ،کوچوك
نوکتیز ،مخصوص چیدن تور)
 نصب پایۀ ماشین دوخت همه کوارة خانگی(سواده دوزیهمراه با میلۀ پنبه دوزی ،دکمه دوزی ،جادکمه دوزی ساده و
کشویی ،پسدوزی ،پاکدوزی ،رفو ،رول در دو نووع ،کووک
شل )
 نصب پایۀ زیپ ماشین دوخت خانگی(یکطرفوه دارای دوجهت ،مختی)
11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازي ،سرويس و نگهاداري ماشاین هااي

نظري

عملي

جمع

دوخت در كارگاه نیمه صنعتي
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
 نصب پایوۀ تزئینوی ماشوین دوخوت خوانگی(چیندوزی،تکووهدوزی ،چشوومهدوزی ،حاشوویهدوزی ،قیطوواندوزی،
مخصوص لبههای چوین ،نووار اُریوبدوزی ،شوکوفهدوزی،
چین پلیسه )
 نصب پایۀ ماشین دوخت صنعتی راستهدوز (ساده ،نویش،نیمپایه ،یك پایه )
 نصب پایۀ زیپ (دوپایه در جهت راست و چپ ،مختی ) نصب پایۀ تزئینی(چین حرفهای در  3مدل ،چین پلیسوه،مغزیدوزی در اندازههای مختلف ،مغزیدوزی دوبل ،فولدر
3
1
از شمارة  8تا  ، 8پایۀ اوّل از شمارة  1تا  2برای لبتوو،

ظریف دوزی ،تتلون ،ابردوزی ،پایۀ خوكکوشدار از شومارة
3
1
 16تا  ، 2کشدوزی )

 نصب پایهگاندوزی جهت پاکدوزی درزها تمیزکاری قسمت های مختلف ماشین دوخت(مسیر عبورنخ ،صتحه سوزن زیر پایۀ ماشین دوخت ،دندانههوای کوار
پیشبر ،قاب ماکو )
 روغنکاری قسمت های مختلف ماشین دوخت (بوه جوزتسمه و دینام )
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازي ،سرويس و نگهاداري ماشاین هااي

نظري

عملي

جمع

دوخت در كارگاه نیمه صنعتي
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
 استتاده از جدول عیوب ماشین دوخت تعویض المپ انواع ماشین دوخت تعویض سوزن انواع ماشین دوخت تعویض روغن انواع ماشین دوختنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایعدم استتاده از ماشینهای دوخت در زمان اوج مصرف برقصرفه جویی در مصرف نخایمنی و بهداشت :
 رعایت نکات ایمنی هنگام استتاده از ماشین های دوخت خاموش کردن ماشین دوخت در صورت کار نکردن با دستگاه و حضور نداشتن درمحیك کار
توجهات زیست محیطی :
 جلوگیری از ریختن روغن ماشین دوخت در محیك کار -جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استتاده از آن در چرخه بازیافت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ترسیم الگوي پیراهن شومیز مردانه

نظري

عملي

جمع

3

77

95

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز برش

دانش :

انواع خك کش(ساده ،موازنه )

انواع کاغذ ترسیم الگو( گراف ،ستید ،پوستی )انواع ابزار ترسیم الگو (خك کوش"  ،Tفلوزی ،سواده،موازنه"گونیا ،پیستوله ،منحنی )

پیستوله
گونیا
انواع کاغذ ترسیم الگو(پوستی،

-انواع ملزومات ترسیم الگو ( مداد ،سنجاق ،جاسنجاقی ،پوانچ،

گراف  ،ستید )

پاک کن،انواع چسب ،مدادرنگی ،متر ،قالب الگو ،قیچی کاغذ،

مداد

وزنه نگهدارنده الگو ،ماشین حساب ،نووار انودازه گیوری ،ابوزار

مداد رنگی
پاک کن

اضافه درز )

متر

-ویژگی اندام اسوتاندارد(دور" سوینه  ،باسون و کمور" ،کوارور

رولت خیاطی

"پشت و جلو" ،قد باالتنه پشوت ،بلنودی کوف حلقوه آسوتین،

پانچ

دورگردن ،قدآستین ،پهنای کامل شانه)

قالب الگو
سنجاق ته گرد

روش استتاده از جدول سایز بندی در ترسیم الگوروش ترسیم عالئم قراردادی الگو جهت شناسایی قطعات آنروش ترسیم الگوی پیراهن شومیز مردانه متناسب با مدل-روش ترسیم الگوی انواع فرم یوک متناسب با مودل پیوراهن

انواع چسب
(ماتیکی ،مایع ،نواری)
ماژیك
قیچی کاغذ
وزنه نگهدارنده

شومیز مردانه
روش ترسیم الگوی انواع برش در باالتنه متناسوب بوا مودلپیراهن شومیز مردانه

ماشین حساب
شابلون(مقوایی ،فلزی)
رایانه

روش ترسیم الگوی انواع فرم آستین( کوتاه و بلند) متناسب باپیراهن شومیز مردانه

14

روپوش

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

عملي

جمع

ترسیم الگوي پیراهن شومیز مردانه
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
روش تعیین محل و اندازه ی بلیطی آسوتین متناسوب بوا مودلپیراهن شومیز مردانه
روش ترسیم الگوی انواع فرم بلیطی آسوتین متناسوب بوا مودلپیراهن شومیز مردانه
روش ترسیم الگوی انواع فرم یقه پیراهن شومیز مردانه (شومیز،ایستاده ،انگلیسی ،بالی )
روش ترسیم الگوی انواع فرم جیب (خارجی و داخلی) متناسوببا مدل پیراهن شومیز مردانه
روش تعیین مقدار دکمه خورمتناسب بوا مودل پیوراهن شوومیزمردانه
روش ترسیم الگوی انواع فرم دکمه خور متناسب با مدل پیراهنشومیز مردانه
روش ترسوویم الگوووی انووواع سووجاف متناسووب بووا فوورم دکمووهخورپیراهن شومیز مردانه
روش ترسیم الگوی انواع فرم مچ متناسب با مدل پیراهن شومیزمردانه
روش کپی برداری از قطعات الگو(جیب ،مچ و یقه) جهت تهیوهشابلون
روش تعیین مقدار اضافه درز در کلیوه قطعوات الگووی پیوراهنشومیز مردانه
روش جمع آوری قطعات الگو جهت بایگانی15

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

عملي

جمع

ترسیم الگوي پیراهن شومیز مردانه
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
انتخاب کاغذ ترسیم الگو( گراف ،ستید ،پوستی )انتخاب ابوزار ترسویم الگوو (خوك کوش" ،Tفلوزی  ،سواده،موازنه" ،گونیا ،پیستوله ،منحنی )
انتخاب ملزومات ترسیم الگو(مداد ،سنجاق ،جاسنجاقی ،پاککن ،پانچ ،چسب" نواری،مایع ،ماتیکی" ،مدادرنگی ،متر ،قالب
الگو ،قیچی کاغذ ،وزنه نگهدارنده الگو  ،ماشوین حسواب ،نووار
اندازه گیری ،ابزار اضافه درز )
ترسیم الگوی پیراهن شومیز مردانه (گشاد ،نیمه تنگ ،تنگ)ترسیم عالئم قراردادی الگو جهوت شناسوایی قطعوات الگوو(موازنه ،راستا ،خطوط مرکزی" پیش و پشت" )
ترسیم الگوی انواع فرم یوک (مسوتقیم ،منحنوی ،زاویوه دار)متناسب با مدل پیراهن شومیز مردانه
 ترسیم الگوی انواع برش ( عمودی ،افقی ،منحنوی و زاویوهدار " همراه با پیلی")متناسب با مدل پیراهن شومیز مردانه
ترسیم الگوی انواع فرم آستین (کوتاه"ساده و پواکتی" ،بلنودهمراه با مچ و پاگن دار) متناسب با مدل پیراهن شومیز مردانه
تعیین محل( وسك" پشت ،جلو" و خوك وسوك) و انودازه یفرم بلیطی با توجه به مدل در الگوی آستین پیوراهن شوومیز
مردانه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

عملي

جمع

ترسیم الگوي پیراهن شومیز مردانه
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
 ترسیم الگوی انواع فرم بلیطی آستین (یکسره و جدا"پهن وباریك")با توجه به مدل پیراهن شومیز مردانه
ترسوویم الگوووی انووواع فوورم یقووه پیووراهن شووومیز مردانووه(شومیز"پایه جدا و پایه سرخود" ،ایسوتاده"دیپلموات" ،بوالی ،
انگلیسی  ،شکاری ) متناسب با مدل آن
ترسیم الگوی انواع جیب داخلی ("همراه با نقاب ،بدون نقاب،بندینك")و خارجی ( ساده"منحنی و زاویوه دار") متناسوب بوا
مدل پیراهن شومیز مردانه
 تعیین مقدار دکمه خورمتناسب با مدل پیراهن شومیز مردانهترسیم الگوی انواع فرم دکمه خور (ساده ،نوار جدا و مختی)متناسب با مدل پیراهن شومیز مردانه
 ترسیم الگوی انواع سجاف (اسوتاندارد ،نووار جودا هموراه بواسجاف ،دکمه مختی و دکمه بندینك)متناسب بوا فورم دکموه
خور پیراهن شومیز مردانه
ترسوویم الگوووی انووواع فوورم مووچ (یووك دکمووه ،دودکمووه،فرانسوی"دوبل" ،مچ بوا گوشوه هوای "هاللوی ،زاویوه دار")
متناسب با مدل پیراهن شومیز مردانه
 کپی برداری از قطعات الگو(جیب ،موچ و یقوه) جهوت تهیوهشابلون
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

عملي

جمع

ترسیم الگوي پیراهن شومیز مردانه
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
ترسیم مقدار اضافه درز در کلیه قطعات الگوو (یقوه ،باالتنوه"پیش و پشت" ،آستین ،مچ )
درج مشخصات روی هر یك از قطعوات الگو(سوایز ،ردیوف ،تاریخ )
فایل بندی الگو (قرار دادن در یك پاکت ،کشیدن طرح رویپاکت ،تاریخ )
وارد کووردن شووماره پاکووت در دفتوور انوودیکاتور بووه همووراهمشخصات
نگرش :
رعایت اخالق حرفه ایصرفه جویی در مصرف کاغذ الگوصرفه جویی در زمانایمنی و بهداشت :
استتاده از وسایل حتاظت فردی(روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگوتوجهات زیست محیطی :
-جمع آوری کاغذهای باطله درظروف مخصوص و استتاده از آن درچرخه بازیافت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
دوخت پیراهن شومیز مردانه

نظري

عملي

جمع

79

17

01

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز برش

دانش :

رایانه

انواع پارچه(طبیعی ،مصنوعی و نیمه مصنوعی)انواع ابزار برش(قیچی ساده ،زیکزاگ  ،نخ چین دستی )-انواع ابزار اندازه گیری(متر ،خك کش مدرج )

روپوش
انواع خك کش(ساده ،موازنه)
پیستوله

-روش انتخاب ملزومات دوخت( نخ ،سوزن دستی ،نوخ چوین،

گونیا

سوزن ته گرد )

متر

روش محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز متناسب با مدل پیوراهنشومیز مردانه

انواع پارچه(تترون ،پشمی،
کتان )
انواع الیی(پارچه ای ،آهاردار)

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

رولت خیاطی

روش برش انواع پارچه با توجه به جنس آن(خواب دار ،کتان)روش چیدمان الگو روی پارچه با توجه به عالئم قراردادی آن(نقاط موازنه ،راستای الگو ،پشت و روی پارچه ،خطوط مرکزی،
دوالی باز و بسته پارچه )

انگشتانه
پانچ
قالب الگو
سنجاق ته گرد
قیچی"کوچك و بزرگ"

-روش انتخاب الیی متناسب با جنس پارچه

وزنه نگهدارنده الگو

-روش برش انواع الیی قسمت های مختلف متناسب با مودل

نخ چین
بشکاف

پیراهن شومیز مردانه

نوار اریب

-روش برش پیراهن شومیز مردانه متناسب با مدل آن

مغزی

روش برش قسومت هوای مختلوف پیوراهن شوومیز مردانوهمتناسب با طرح پارچه و مدل آن (ساده ،گلودار ،چهارخانوه ،راه
راه )
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روغن ماشین دوخت

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

عملي

جمع

دوخت پیراهن شومیز مردانه
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انواع ماشین دوخت

دانش:
-روش برش انواع فرم یوک با توجه به بورش  ،جونس ،طورح و

خانگی(همه کاره خانگی و
سردوز)

مدل پیراهن شومیز مردانه

انواع ماشین دوخت صنعتی

روش برش انواع فرم آستین (کوتواه و بلنود) متناسوب بوا مودلپیراهن شومیز مردانه

(راسته دوز  ،سردوز و میان
دوز)

-روش برش انواع فرم بلیطی آستین متناسب بوا جونس ،طورح و

انواع سوزن ماشین های
دوخت(دوقلو ،ساده)

مدل پیراهن شومیز مردانه
روش انتخاب شابلون متناسب با مدل پیراهن شومیز مردانه-روش برش انواع فرم یقوه متناسوب بوا جونس  ،طورح و مودل

انواع نخ ماشین
دوخت(مرسریزه ،نایلونی )
انواع پایه ماشین دوخت

پیراهن شومیز مردانه

(دکمه ،جادکمه ،زیپ ،پیچ

-روش برش انواع فرم مچ متناسب با جنس  ،طرح و مدل پیراهن

رل ،پیلی ،پس دوزی ،مغزی
دوزی)

شومیز مردانه
-روش برش انواع فرم جیب(داخلی و خارجی) متناسب با جنس ،

اتو(ساده ،پرس  ،بخار )
بالشتك های مخصوص

طرح و مدل پیراهن شومیز مردانه

اتو(بیضی ،استوانه ،ژانت )

-روش برش انواع فرم دکمه خور متناسب با جنس  ،طرح و مدل

پارچه مخصوص اتوکشی

پیراهن شومیز مردانه

چوب مخصوص کوبیدن

روش برش انواع سجاف متناسب با جنس  ،طرح و مدل پیراهنشومیز مردانه

کف اتو نسوز( پالستیکی و
فلزی)
انواع پایه ماشین دوخت

-روش انتقال الگو روی پارچه

صنعتی (نیش ،نیمپایه ،یك

-روش جمع آوری قطعات الگو جهت بایگانی

پایه )

-روش دوخت انواع برش متناسب با مدل پیراهن شومیز مردانه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

عملي

جمع

دوخت پیراهن شومیز مردانه
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
روش دوخت انواع درز متناسب با مدل پیراهن شومیز مردانهروش دوخت انواع مغزی در قسمت های مختلف پیراهن شومیزمردانه متناسب با مدل آن
روش چرخ کاری روی قسومت هوای مختلوف پیوراهن شوومیزمردانه متناسب با مدل آن
روش دوخت انواع پیلی قسمت هوای مختلوف پیوراهن شوومیزمردانه متناسب با مدل آن
روش پاکدوزی قسمت های مختلف پیراهن شومیز مردانهروش دوخت انواع فرم یوک متناسب با بورش ،جونس ،طورح ومدل پیراهن شومیز مردانه
روش استتاده از شابلون متناسب با مدل پیراهن شومیز مردانهروش دوخت انواع فرم جیب( داخلی و خارجی) متناسب با مودلپیراهن شومیز مردانه
روش نصب الیی قسمت های مختلف متناسب با جنس ،طرح ومدل پیراهن شومیز مردانه
روش دوخت انواع فرم دکمه خور متناسب با جنس ،طرح و مدلپیراهن شومیز مردانه
روش دوخت انواع سجاف متناسب با جنس ،طرح و مدل پیراهنشومیز مردانه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

عملي

جمع

دوخت پیراهن شومیز مردانه
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
روش دوخت انواع فرم یقوه متناسوب بوا جونس ،طورح و مودلپیراهن شومیز مردانه
روش دوخت نوار مقاوم یا قرار دادن نووار پالسوتیکی در گوشوهیقه
روش دوخت انواع فرم بلیطی آستین متناسب با جنس ،طورح ومدل پیراهن شومیز مردانه
روش دوخت انواع فرم موچ متناسوب بوا جونس ،طورح و مودلپیراهن شومیز مردانه
روش وصل انواع فرم آستین به باالتنه متناسب با جنس ،طرح ومدل پیراهن شومیز مردانه
روش دوخت درز زیر آستین پیراهن شومیز مردانهروش لبه دوزی پایین پیراهن شومیز مردانه متناسب با مدل آنروش دوخت جادکمه متناسب با فرم دکموه در پیوراهن شوومیزمردانه
روش دوخت انواع دکمه متناسب با فرم دکمه در پیراهن شومیزمردانه
روش اتوکاری قسمت های مختلف پیوراهن شوومیز مردانوه درتمامی مراحل دوخت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

دوخت پیراهن شومیز مردانه

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
انتخاب پارچه متناسب با مدل پیراهن شومیز مردانهانتخاب ابزار برش (قیچی ساده"کوچك و بزرگ" ،زیکزاگ ،نخچین دستی )
انتخاب ابزار اندازه گیری(متر ،خك کش مدرج )انتخاب ملزومات دوخت( نخ ،سوزن دستی ،سوزن ته گرد )محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز متناسب با مودل پیوراهن شوومیزمردانه
آماده کردن پارچه قبل از برش(آب رفت و اتو کاری)برش انواع پارچه با توجه به نقوش و طرح آن(نقوش "سر باال وپایین" ،راه راه  ،چهارخانه ) متناسب با مدل پیراهن شومیز مردانه
برش انواع پارچه بوا توجوه بوه جونس آن(خوواب دار و کتوان )متناسب با مدل پیراهن شومیز مردانه
چیدمان الگو روی پارچه با توجه به عالئم قراردادی آن ( موازنه،راستای الگو ،پشت و روی پارچه ،خطووط مرکوزی دوالی بواز و
بسته پارچه )
 انتخاب الیی متناسب با جنس پارچه (پارچه ای و آهاردار ) برش انواع الیی قسمت های مختلف متناسب با مدل پیوراهنشومیز مردانه( یقه ،مچ ،جیب )
 برش پیراهن شومیز مردانه متناسب با مدل آن(گشاد ،نیم تنگ،تنگ)
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

عملي

جمع

دوخت پیراهن شومیز مردانه
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
برش قسمت های مختلف پیراهن های شومیز مردانه متناسب باطرح پارچه و مدل آن(ساده ،گلدار ،چهارخانه ،راه راه )
برش انواع فرم یوک (مستقیم ،منحنی و زاویه دار) متناسوب بواجنس  ،طرح و مدل پیراهن شومیز مردانه
برش انواع فرم آستین پیراهن شومیز مردانه( کوتاه و بلند"همراهبا مچ" ،پاگن دار ) متناسب با جنس ،طرح و مدل آن
برش انواع فرم بلیطی آستین( یکسره و جودا"پهون و باریوك")متناسب با جنس  ،طرح و مدل پیراهن شومیز مردانه
 انتخاب شابلون متناسب با مدل پیراهن شومیز مردانه(مقوایی وفلزی)
برش انواع فرم یقه پیراهن شومیز مردانه(شومیز"پایه دار و پایهسرخود" ،ایستاده"دیپلمات" ،بالی ،انگلیسی  ،شکاری ) متناسوب
با جنس  ،طرح و مدل آن
 برش انواع فرم مچ پیراهن شومیز مردانه(یك دکمه ،دو دکموه،فرانسوی"دوبل" ،سجاف دار ،پاکتی ،مچ با گوشه های "هاللی و
زاویه دار" ) متناسب با جنس  ،طرح و مدل آن
برش انواع فرم جیب داخلی("همراه بوا نقواب ،بودون نقواب" وبندینك) و خارجی(ساده"منحنی و زاویه دار") متناسب با جنس ،
طرح و مدل پیراهن شومیز مردانه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

عملي

جمع

دوخت پیراهن شومیز مردانه
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 برش انوواع فورم دکموه خور(سواده ،نوارجودا ،مختوی و دکموهبندینك) متناسب با جنس  ،طرح و مدل پیراهن شومیز مردانه
برش انواع سجاف(استاندارد ،نوارجدا هموراه بوا سوجاف ،دکموهمختی ،دکمه بندینك) متناسب با جنس  ،طورح و مودل پیوراهن
شومیز مردانه
انتقال الگو روی پارچه (چرت زدن ،مداد مخصوص)درج مشخصات روی هر یوك از قطعوات الگوو( سوایز ،ردیوف،تاریخ)
فایل بندی الگو( قرار دادن در یك پاکوت ،کشویدن طورح رویپاکت ،تاریخ )
وارد کردن شماره پاکت در دفتر اندیکاتور به همراه مشخصاتدوخت پیراهن شومیز مردانه متناسب بوا مودل آن(گشواد ،نیموهگشاد ،تنگ)
دوخت انواع بورش متناسوب بوا مودل پیوراهن شوومیز مردانوه(عمودی ،افقی ،منحنی ،زاویه دار )
دوخت انواع درز متناسب با مدل پیراهن شومیز مردانه(مسوتقیم،منحنی ،زاویه دار )
 دوخت انواع مغزی(ساده ،برجسوته) در قسومت هوای مختلوفپیراهن شومیز مردانه متناسب با مدل آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

دوخت پیراهن شومیز مردانه

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 چرخ کاری روی قسمت های مختلف پیوراهن شوومیز مردانوهمتناسب با مدل
دوخت انواع پیلی(یکطرفه و دوطرفه) متناسب با مودل پیوراهنشومیز مردانه
پاکدوزی قسمت های مختلف پیراهن شومیز مردانوه در تموامیمراحل دوخت
دوخت انواع فرم یوک(ساده ،دوبل) متناسب بوا بورش ،جونس ومدل پیراهن شومیز مردانه
انتخاب شابلون(مقوایی و فلزی) متناسب با فرم(جیب ،یقه و مچ)پیراهن شومیز مردانه
دوخت انواع فرم جیب داخلی("هموراه بوا نقواب ،بودون نقواب،بندینك") و خارجی(سواده" منحنوی و زاویوه دار") متناسوب بوا
جنس ،طرح و مدل پیراهن شومیز مردانه
نصب الیی به قسمت های مختلف پیراهن شومیز مردانه (یقوه،مچ ،سجاف ) متناسب با جنس و مدل آن
دوخت انواع فرم دکمه خور (ساده ،منحنی ،نوار جدا و ترکیبوی)متناسب با جنس ،طرح و مدل پیراهن شومیز مردانه
دوخت انواع فرم یقه پیراهن شومیز مردانه (شومیز"پایوه جودا وسرخود" ،ایستاده"دیپلمات" ،بالی ،انگلیسی ،شکاری )
-دوخت نوار مقاوم یا قرار دادن نوار پالستیکی در گوشه یقه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

عملي

جمع

دوخت پیراهن شومیز مردانه
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
دوخت انواع فرم بلیطی آستین (یکسره و جدا"پهن و باریوك")متناسب با جنس ،طرح و مدل پیراهن شومیز مردانه
دوخت انواع فرم مچ (یك دکمه ،دو دکمه ،فرانسووی"دوبول"،سجاف دار ،پاکتی ،مچ با گوشه های " هاللی و زاویه دار" ،دکمه
بندینك) متناسب با جنس ،طرح و مدل پیراهن شومیز مردانه
وصل انواع فرم آستین جدا به باالتنه (کوتواه"سواده و پواکتی"،بلند"همراه با مچ" ،پاگن دار ) متناسب بوا جونس ،طورح و مودل
پیراهن شومیز مردانه
دوخت درز زیر آستین پیراهن شومیز مردانهلبه دوزی پایین پیراهن شومیز مردانه (سواده ،منحنوی و زاویوهدار"چاک دار و بدون چاک") متناسب با مدل آن
دوخت جادکمه متناسب با فرم دکمه در پیراهن شومیز مردانهدوخت انواع دکمه متناسب با فرم آن(تخت ،پایه دار ،فلزی ) درپیراهن شومیز مردانه
اتوکاری قسمت های مختلف پیراهن شومیز مردانهنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایصرفه جویی در مصرف نخ و پارچه -صرفه جویی درزمان
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

عملي

جمع

دوخت پیراهن شومیز مردانه
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
 استتاده از وسایل حتاظت فردی (روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام برش پارچه رعایت اصول ارگونومی هنگام استتاده از ماشین های دوخت و اتو رعایت نکات ایمنی هنگام برش پارچه رعایت نکات ایمنی هنگام استتاده از ماشین های دوخت واتوتوجهات زیست محیطی :
 جمع آوری نخ و پارچه هوای اضوافی درظوروف مخصووص و اسوتتاده از آن درچرخوهبازیافت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ترسیم الگوي پیراهن شومیز زنانه

نظري

عملي

جمع

77

99

11

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز برش

دانش :

انواع خك کش(ساده ،موازنه)

انواع کاغذ ترسیم الگو( گراف ،ستید ،پوستی )انواع ابزار ترسیم الگو (خك کش"  ،Tفلزی ،ساده ،موازنوه"،گونیا ،پیستوله ،منحنی )

پیستوله
گونیا
انواع کاغذ ترسیم الگو(پوستی،

-انواع ملزومات ترسیم الگو(مداد ،سونجاق ،جاسونجاقی ،پوانچ

گراف  ،ستید )

پاک کن،انواع چسب  ،مدادرنگی ،متر ،قالب الگو ،قیچی کاغذ،

مداد

وزنه نگهدارنده الگو ،ماشین حساب ،نووار انودازه گیوری ،ابوزار

مداد رنگی
پاک کن

اضافه درز )

متر

-ویژگی اندام اسوتاندارد(دور" سوینه  ،باسون و کمور" ،کوارور

رولت خیاطی

"پشت و جلو" ،قد باالتنه پشوت ،بلنودی کوف حلقوه آسوتین،

پانچ

دورگردن ،قدآستین ،پهنای کامل شانه)

قالب الگو
سنجاق ته گرد

روش استتاده از جدول سایز بندی در ترسیم الگوروش ترسیم عالئم قراردادی الگو جهت شناسایی قطعات آنروش ترسیم الگوی پیراهن شومیز زنانه متناسب با مدل-روش ترسیم الگوی انواع فرم یوک متناسب با مودل پیوراهن

انواع چسب
(ماتیکی ،مایع ،نواری)
ماژیك
قیچی کاغذ
وزنه نگهدارنده

شومیز زنانه
روش ترسیم الگوی انواع برش در باالتنه متناسوب بوا مودلپیراهن شومیز زنانه

ماشین حساب
رایانه
روپوش

روش ترسیم الگوی انواع فرم آستین( کوتاه و بلند) متناسب باپیراهن شومیز زنانه
روش تعیین محل و اندازه ی بلیطی آستین متناسب با مودلپیراهن شومیز زنانه
29

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

عملي

جمع

ترسیم الگوي پیراهن شومیز زنانه
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
روش ترسیم الگوی انواع فرم بلیطی آستین متناسب بوا مودلپیراهن شومیز زنانه
روش ترسیم الگوی انواع فرم یقه پیراهن شومیز زنانه (شومیز،ایستاده ،انگلیسی ،بالی )
روش ترسیم الگوی انواع فرم جیب (داخلی و خارجی)متناسببا مدل پیراهن شومیز زنانه
روش تعیین مقدار دکمه خورمتناسب با مودل پیوراهن شوومیززنانه
روش ترسیم الگوی انواع فرم دکموه خوور متناسوب بوا مودلپیراهن شومیز زنانه
روش ترسیم الگوی انواع سجاف متناسب با فورم دکموه خوورپیراهن شومیز زنانه
روش ترسیم الگوی انواع فرم مچ متناسوب بوا مودل پیوراهنشومیز زنانه
روش کپی برداری از قطعات الگو(جیب ،مچ و یقه) جهت تهیهشابلون
روش تبدیل الگوی اساس باالتنه بدون ساسوون بوه پیوراهنشومیز زنانه
روش ترسیم الگوی چوین ،پیلوی و حلوزون در قسومت هوایمختلف پیراهن شومیز زنانه متناسب با مدل
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

عملي

جمع

ترسیم الگوي پیراهن شومیز زنانه
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
روش تعیین مقدار اضافه درز در کلیه قطعات الگووی پیوراهنشومیز زنانه
روش جمع آوری قطعات الگو جهت بایگانیمهارت :
انتخاب کاغذ ترسیم الگو( گراف ،ستید ،پوستی )انتخاب ابزار ترسیم الگو (خك کش" ،Tفلزی  ،ساده" ،موازنه،گونیا ،پیستوله ،منحنی )
انتخاب ملزومات ترسیم الگو(مداد ،سنجاق ،جاسنجاقی ،پوانچ،پاک کن ،چسب" نواری،مایع ،ماتیکی" ،مدادرنگی ،متر ،قوالب
الگو ،قیچی کاغذ ،وزنه نگهدارنده الگو  ،ماشوین حسواب ،نووار
اندازه گیری ،ابزار اضافه درز )
ترسیم الگوی پیراهن شومیز زنانه (گشاد ،نیمه تنگ ،تنگ)ترسیم عالئم قوراردادی الگوو جهوت شناساسویی قطعوات آنمتناسب با مدل(موازنه ،راستا ،خطوط مرکزی" پیش و پشت")
ترسیم الگوی انواع فرم یووک (مسوتقیم ،منحنوی ،زاویوه دار)متناسب با مدل پیراهن شومیز زنانه
 ترسیم الگوی انواع برش ( عمودی ،افقی ،منحنی و زاویه دار" همراه با پیلی")متناسب با مدل پیراهن شومیز زنانه
ترسیم الگوی انواع فرم آستین (کوتاه و بلند" چین در کوا ،مچ و یا هردو" ،پاگن دار )
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

عملي

جمع

ترسیم الگوي پیراهن شومیز زنانه
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
تعیین محل (وسك"پشت و جلو"و خك وسك) و اندازه ی فرمبلیطی با توجه به مدل در الگوی آستین پیراهن شومیز زنانه
 ترسیم الگوی انواع فرم بلیطی آستین (یکسره و جدا"پهن وباریك")با توجه به مدل پیراهن شومیز زنانه
ترسیم الگوی انواع فرم یقه پیراهن شومیز زنانه (شومیز"پایوهجدا و سرخود" ،ایستاده"دیپلمات" ،بالی  ،انگلیسی  ،شوکاری)
متناسب با مدل آن
ترسیم الگوی انواع جیب داخلی ("همراه با نقاب ،بدون نقاب،بندینك")و خارجی ( ساده"منحنوی و زاویوه دار") متناسوب بوا
مدل پیراهن شومیز زنانه
 تعیین مقدار دکمه خورمتناسب با مدل پیراهن شومیز زنانهترسیم الگوی انواع فرم دکمه خور (ساده ،نوار جدا و مختوی)متناسب با مدل پیراهن شومیز زنانه
 ترسیم الگوی انواع سوجاف (اسوتاندارد ،نووار جودا هموراه بواسجاف ،دکمه مختی و دکمه بندینك)متناسب با فرم دکمه خور
پیراهن شومیز زنانه
ترسیم الگوی انواع فورم موچ (یوك دکموه ،دودکموه ،دکموهبنوودینك ،فرانسوووی"دوبوول" ،لیتووه ای ،سووجاف دار ،مووچ بووا
گوشه های "هاللی ،زاویه دار") متناسب با مدل پیراهن شومیز
زنانه

32

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

ترسیم الگوي پیراهن شومیز زنانه

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
کپی برداری از قطعات الگو(جیب ،مچ و یقه) جهت تهیه شابلون تبدیل الگوی اساس باالتنه بدون ساسون بوه پیوراهن شوومیززنانه
ترسیم الگوی چین ،پیلوی و حلوزون در قسومت هوای مختلوفپیراهن شومیز زنانه (برش ،آستین ،باالتنه ،دکمه خور ) متناسب با
مدل
ترسیم مقدار اضافه درز در کلیه قطعات الگو (یقه ،باالتنه "پیشو پشت" ،آستین ،مچ )
درج مشخصات روی هر یك از قطعوات الگوو (سوایز ،ردیوف ،تاریخ )
فایل بندی الگو (قرار دادن در یك پاکوت ،کشویدن طورح رویپاکت ،تاریخ )
وارد کردن شماره پاکت در دفتر اندیکاتور به همراه مشخصاتنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایصرفه جویی در مصرف کاغذ الگوصرفه جویی در زمانایمنی و بهداشت :
استتاده از وسایل حتاظت فردی(روپوش)رعایت اصول اگونومی هنگام ترسیم الگوتوجهات زیست محیطی :
-جمع آوری کاغذهای باطله درظروف مخصوص و استتاده از آن درچرخه بازیافت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
دوخت پیراهن شومیز زنانه

نظري

عملي

جمع

76

01

77

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز برش

دانش :

رایانه

انواع پارچه (طبیعی ،مصنوعی و نیمه مصنوعی)انواع ابزار برش (قیچی ساده ،زیکزاگ  ،نخ چین دستی )-انواع ابزار اندازه گیری (متر ،خك کش مدرج )

روپوش
انواع خك کش(ساده ،موازنه)
پیستوله

-روش انتخاب ملزومات دوخت ( نخ ،سوزن دستی ،نخ چوین،

گونیا

سوزن ته گرد )

متر

روش محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز متناسب با مدل پیوراهنشومیز زنانه

انواع پارچه(تترون ،پشمی،
ابریشمی ،کتان )
انواع الیی (پارچه ای ،آهاردار )

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

رولت خیاطی

-روش برش انواع پارچه با توجه به جنس آن(خواب دار ،کتان)

انگشتانه

-روش چیدمان الگو روی پارچه با توجه به عالئم قراردادی آن

پانچ

(نقاط موازنه ،راستای الگو ،راستای الگو ،پشوت و روی پارچوه،
خطوط مرکزی  ،دوالی باز و بسته پارچه )

قالب الگو
سنجاق ته گرد
قیچی"کوچك و بزرگ"

-روش انتخاب الیی متناسب با جنس پارچه

وزنه نگهدارنده الگو

-روش برش انواع الیی قسمت های مختلف متناسب با مودل

نخ چین

پیراهن شومیز زنانه

بشکاف
نوار اریب

-روش برش پیراهن شومیز زنانه متناسب با مدل آن

مغزی

روش برش قسمت های مختلف پیراهن شومیز زنانه متناسببا طرح پارچه و مدل آن (ساده ،گلدار ،چهارخانه ،راه راه )
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روغن ماشین دوخت

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظري

دوخت پیراهن شومیز زنانه

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انواع ماشین دوخت

دانش:
-روش برش انواع چین ،پیلی و حلزون در قسمت های مختلف

خانگی(همه کاره خانگی و
سردوز)

پیراهن شومیز زنانه متناسب با مدل آن

انواع ماشین دوخت صنعتی

-روش برش انواع فرم یوک با توجه به برش  ،جنس ،طورح و

(راسته دوز  ،سردوز و میان
دوز)

مدل پیراهن شومیز زنانه

انواع سوزن ماشین های

-روش برش انواع فرم آستین (کوتاه و بلند) متناسوب بوا مودل

دوخت(دوقلو ،ساده)
انواع نخ ماشین

پیراهن شومیز زنانه
روش برش انواع فرم بلیطی آستین متناسب با جنس ،طورح ومدل پیراهن شومیز زنانه

دوخت(مرسریزه ،ابریشمی،
نایلونی )
انواع پایه ماشین دوخت

روش انتخاب شابلون متناسب با مدل پیراهن شومیز زنانهروش برش انواع فرم یقه متناسب بوا جونس  ،طورح و مودلپیراهن شومیز زنانه

(دکمه ،جادکمه ،زیپ ،پیچ
رل ،پیلی ،پس دوزی ،مغزی
دوزی )
اتو(ساده ،پرس،بخار)

-روش برش انواع فرم مچ متناسوب بوا جونس  ،طورح و مودل

بالشتك های مخصوص اتو
(بیضی ،استوانه ،ژانت )

پیراهن شومیز زنانه

پارچه مخصوص اتوکشی

-روش برش انواع فرم جیوب (داخلوی و خوارجی) متناسوب بوا

چوب مخصوص کوبیدن
کف اتو نسوز( پالستیکی و

جنس  ،طرح و مدل پیراهن شومیز زنانه

فلزی)

-روش برش انواع فرم دکمه خور متناسب بوا جونس  ،طورح و

انواع پایه ماشین دوخت
صنعتی (نیش ،نیمپایه ،یك

مدل پیراهن شومیز زنانه
روش برش انواع سجاف متناسوب بوا جونس  ،طورح و مودلپیراهن شومیز زنانه

پایه )
قیطان
منجوق

روش انتقال الگو روی پارچه35

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظري

دوخت پیراهن شومیز زنانه

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
روش جمع آوری قطعات الگو جهت بایگانیروش دوخت انواع برش متناسب با مدل پیراهن شومیز زنانهروش دوخت انواع درز متناسب با مدل پیراهن شومیز زنانهروش دوخت انواع مغوزی در قسومت هوای مختلوف پیوراهنشومیز زنانه
روش دوخت انواع چین،پیلی وحلزون در قسمت های مختلفپیراهن شومیز زنانه متناسب با مدل
روش چرخ کاری روی قسمت های مختلوف پیوراهن شوومیززنانه متناسب با مدل
روش دوخت انواع تزیینات متناسب بوا مودل پیوراهن شوومیززنانه
روش پاکدوزی قسمت های مختلف پیراهن شومیز زنانهروش دوخت انواع فرم یوک متناسب با برش ،جنس ،طورح ومدل پیراهن شومیز زنانه
روش استتاده از شابلون متناسب با مدل پیراهن شومیز زنانهروش دوخت انواع فرم جیب( داخلوی و خوارجی) متناسوب بوامدل پیراهن شومیز زنانه
روش نصب الیی قسمت های مختلف متناسب با جنس ،طرحو مدل پیراهن شومیز زنانه
روش دوخت انواع فرم دکمه خور متناسب بوا جونس ،طورح ومدل پیراهن شومیز زنانه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظري

دوخت پیراهن شومیز زنانه

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
روش دوخت انواع سجاف متناسوب بوا جونس ،طورح و مودلپیراهن شومیز زنانه
روش دوخت انواع فرم یقه متناسب بوا جونس ،طورح و مودلپیراهن شومیز زنانه
روش دوخت انواع فرم بلیطی آستین متناسب با جنس ،طرح ومدل پیراهن شومیز زنانه
روش دوخت انواع فرم مچ متناسب بوا جونس ،طورح و مودلپیراهن شومیز زنانه
روش وصل انواع فرم آستین به باالتنه متناسب با جنس ،طرحو مدل پیراهن شومیز زنانه
روش دوخت درز زیر آستین پیراهن شومیز زنانهروش لبه دوزی پایین پیراهن شومیز زنانه متناسب با مدل آنروش دوخت جادکمه متناسب با فرم دکمه در پیراهن شوومیززنانه
روش دوخت انواع دکمه متناسوب بوا فورم دکموه در پیوراهنشومیز زنانه
روش اتوکاری قسمت های مختلف پیوراهن شوومیز زنانوه درتمامی مراحل دوخت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

دوخت پیراهن شومیز زنانه

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
انتخاب پارچه متناسب با مدل پیراهن شومیز زنانهانتخاب ابزار برش (قیچی ساده"کوچك و بزرگ" ،زیکزاگ ،نخچین دستی )
انتخاب ابزار اندازه گیری (متر ،خك کش مدرج )انتخاب ملزومات دوخت ( نخ ،سوزن دستی ،سوزن ته گرد )محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز متناسب با مودل پیوراهن شوومیززنانه
آماده کردن پارچه قبل از برش (آب رفت و اتو کاری)برش انواع پارچه با توجه به نقوش و طرح آن (نقوش "سر بواالو پایین" ،راه راه  ،چهارخانه ) متناسب با مدل پیراهن شومیز زنانه
برش انواع پارچه با توجوه بوه جونس آن (خوواب دار و کتوان )متناسب با مدل پیراهن شومیز زنانه
 برش انواع چین ،پیلی و حلزون در قسمت های مختلف پیراهنشومیز زنانه (برش ،آستین ،باالتنه ،دکمه خور ) متناسب با مدل
چیدمان الگو روی پارچه با توجه به عالئم قراردادی آن (موازنه،راستای الگو ،پشت و روی پارچه ،خطووط مرکوزی دوالی بواز و
بسته پارچه )
 انتخاب الیی متناسب با جنس پارچه (پارچه ای و آهاردار ) برش انواع الیی قسمت های مختلف متناسب با مدل پیوراهنشومیز زنانه ( یقه ،مچ ،جیب )
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

دوخت پیراهن شومیز زنانه

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 برش پیراهن شومیز زنانه متناسب با مدل آن(گشاد ،نیم تنوگ،تنگ)
برش قسمت های مختلف پیراهن شومیز زنانه متناسب با طورحپارچه و مدل آن(ساده ،گلدار ،چهارخانه ،راه راه )
برش انواع فرم یوک (مستقیم ،منحنی و زاویه دار) متناسوب بواجنس  ،طرح و مدل پیراهن شومیز زنانه
برش انواع فرم آستین پیراهن شومیز زنانه( کوتاه و بلند"هموراهبا مچ"،چین و پیلی"کا  ،مچ و یا هردو" ،پاگن دار ) متناسب بوا
جنس ،طرح و مدل آن
برش انواع فرم بلیطی آستین( یکسره و جودا"پهون و باریوك")متناسب با جنس  ،طرح و مدل پیراهن شومیز زنانه
 انتخاب شابلون متناسب با مدل پیراهن شومیز زنانه (مقووایی وفلزی)
برش انواع فرم یقه پیوراهن شوومیز زنانه(شوومیز"پایوه جودا وسرخود" ،ایستاده"دیپلمات" ،بالی ،انگلیسی  ،شکاری ) متناسوب
با جنس  ،طرح و مدل آن
 برش انواع فرم مچ پیراهن شومیز زنانه(یك دکموه ،دو دکموه،فرانسوی"دوبل" ،سجاف دار ،پاکتی ،مچ با گوشه های "هاللی و
زاویه دار" ) متناسب با جنس  ،طرح و مدل آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

دوخت پیراهن شومیز زنانه

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
برش انواع فرم جیب داخلی("همراه بوا نقواب ،بودون نقواب" وبندینك) و خارجی(ساده"منحنی و زاویه دار") متناسب با جنس ،
طرح و مدل پیراهن شومیز زنانه
 برش انوواع فورم دکموه خور(سواده ،نوارجودا ،مختوی و دکموهبندینك) متناسب با جنس  ،طرح و مدل پیراهن شومیز زنانه
برش انواع سجاف(استاندارد ،نوارجدا هموراه بوا سوجاف ،دکموهمختی ،دکمه بندینك) متناسب با جنس  ،طورح و مودل پیوراهن
شومیز زنانه
انتقال الگو روی پارچه(چرت زدن ،مداد مخصوص )درج مشخصات روی هر یوك از قطعوات الگوو( سوایز ،ردیوف،تاریخ)
فایل بندی الگو( قرار دادن در یك پاکوت ،کشویدن طورح رویپاکت ،تاریخ )
وارد کردن شماره پاکت در دفتر اندیکاتور به همراه مشخصاتدوخت پیراهن شومیز زنانه متناسوب بوا مودل آن(گشواد ،نیموهگشاد ،تنگ)
دوخت انواع برش متناسب با مدل پیراهن شومیز زنانه (عمودی،افقی ،منحنی ،زاویه دار )
دوخت انواع درز متناسب با مدل پیراهن شومیز زنانه (مسوتقیم،منحنی ،زاویه دار )
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

دوخت پیراهن شومیز زنانه

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 دوخت انواع مغزی (ساده ،برجسوته)در قسومت هوای مختلوفپیراهن شومیز زنانه
 دوخت انواع چین،پیلی وحلزون در قسمت های مختلف پیراهنشومیز زنانه متناسب با مدل آن
چرخ کاری روی قسمت های مختلف پیراهن شومیز زنانه(جیب،یقه ،مچ ) متناسب با مدل
 دوخت انواع تزیینات (قیطان ،منجوق ) متناسب با مدل پیراهنشومیز زنانه
پاکدوزی قسمت های مختلف پیراهن شومیز مردانوه در تموامیمراحل دوخت
دوخت انواع فرم یوک(ساده ،دوبل) متناسب بوا بورش ،جونس ومدل پیراهن شومیز زنانه
انتخاب شابلون(مقوایی و فلزی) متناسب با فرم(جیب ،یقه و مچ)پیراهن شومیز زنانه
دوخت انواع فرم جیب داخلی("هموراه بوا نقواب ،بودون نقواب،بندینك") و خارجی(سواده" منحنوی و زاویوه دار") متناسوب بوا
جنس ،طرح و مدل پیراهن شومیز زنانه
نصب الیی به قسمت های مختلف پیوراهن شوومیز زنانه(یقوه،مچ ،سجاف ) متناسب با جنس و مدل آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

دوخت پیراهن شومیز زنانه

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
دوخت انواع فرم دکمه خور(ساده ،منحنی ،نوار جودا و ترکیبوی)متناسب با جنس ،طرح و مدل پیراهن شومیز زنانه
دوخت انواع فرم یقه پیراهن شومیز زنانه(شومیز"پایه جدا و پایهسرخود"  ،ایستاده"دیپلمات" ،بالی ،انگلیسی ،شکاری )
دوخت انواع فرم بلیطی آستین (یکسره و جدا"پهن و باریك")متناسب با جنس ،طرح و مدل پیراهن شومیز زنانه
دوخت انواع فرم مچ(یك دکمه ،دو دکموه ،فرانسووی"دوبول"،سجاف دار ،پاکتی ،مچ با گوشه های " هاللی و زاویه دار" ،دکمه
بندینك) متناسب با جنس ،طرح و مدل پیراهن شومیز زنانه
وصل انواع فرم آستین جدا به باالتنه (کوتواه"سواده و پواکتی"،بلند"همراه با مچ" ،پاگن دار ) متناسب بوا جونس ،طورح و مودل
پیراهن شومیز زنانه
دوخت درز زیر آستین پیراهن شومیز زنانهلبه دوزی پایین پیراهن شوومیز زنانوه (سواده ،منحنوی و زاویوهدار"چاک دار و بدون چاک") متناسب با مدل آن
دوخت جادکمه متناسب با فرم دکمه در پیراهن شومیز زنانهدوخت انواع دکمه متناسب با فرم آن(تخت ،پایه دار ،فلزی ) درپیراهن شومیز زنانه
-اتوکاری قسمت های مختلف پیراهن شومیز زنانه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

دوخت پیراهن شومیز زنانه

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
رعایت اخالق حرفه ایصرفه جویی در مصرف نخ و پارچه صرفه جویی درزمانایمنی و بهداشت :
 استتاده از وسایل حتاظت فردی (روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام برش پارچه رعایت اصول ارگونومی هنگام استتاده از ماشین های دوخت و اتو رعایت نکات ایمنی هنگام برش پارچه رعایت نکات ایمنی هنگام استتاده از ماشین های دوخت واتوتوجهات زیست محیطی :
 -جمع آوری نخ و پارچه های اضافی درظروف مخصوص و استتاده از آن درچرخه بازیافت
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

ماشین دوخت

همه کاره خانگی

 5دستگاه

2

ماشین دوخت سردوز

 4نخ اتوماتیك

 1دستگاه

3

ماشین دوخت صنعتی

راسته دوز

 3دستگاه

4

ماشین دوخت صنعتی سردوز

 4نخ

 1دستگاه

5

ماشین دوخت صنعتی میاندوز

 5نخ

 1دستگاه

6

اتو

ساده ،بخار(مخزن دار) ،سرد و پرس

از هر کدام  1دستگاه

7

میز اتو

پایه دار

 2عدد

0

ملزومات اتو

ژانت ،پارچه مخصوص اتو کشی ،کف اتوی
نسوز

از هر کدام  1عدد

2

کپسول آتش نشانی

پودر خشك  6کیلویی

 1دستگاه

10

صندلی کارآموز

متحرک با ارتتاع قابل تغییر

 15عدد

11

تخته وایت برد

100cm×200Cm

 1عدد

12

میز مربی

چوبی

 1عدد

13

صندلی مربی

چرمی

 1عدد

14

آینه

تمام قد

2عدد

15

رایانه

P4

 1دستگاه

16

میز رایانه

متناسب با رایانه

 1عدد

17

میز کارآموز

00×cm150Cm

 5عدد

دکمه ،جادکمه ،پیچ رل ،پلیسه  ،نوار اریب

از هر کدام  5عدد

ساده ،چین ،گان دوزی

از هر کدام  5عدد

20

جعبه کمك های اولیه

سری کامل تجهیزات

 1جعبه

21

سیستم تهویه

مطبوع

 1دستگاه

10

12

پایه مخصوص ماشین دوخت
خانگی
پایه مخصوص ماشین دوخت
صنعتی

توجه:
 -تجهیزات برای یك کارگاه به ظرفیت  15نتر در نظر گرفته شود.
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توضیحات

برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

پارچه

ابریشمی ،پشمی ،کتان

از هر کدام 2متر

2

نخ ماشین دوخت سردوز صنعتی

دوک در رنگ های مختلف

از هر کدام  4دوک

قرقره در رنگ های مختلف

از هر کدام 6قرقره

4

سوزن ماسین دوخت

معمولی ،دوقلو ،راسته

از هر کدام  1بسته

5

سوزن دوخت دستی

شار  ،بیتوین

از هر کدام  1بسته

6

کاغذ

پوستی ،گراف ،ستید

از هرکدام  15برگ

7

ماژیك وایت برد

در رنگ های مختلف

از هرکدام  2عدد

0

الیی چسب

پارچه ای  ،آهاردار

از هرکدام  2متر

2

روغن

مخصوص ماشین دوخت

 1لیتر

10

چسب

نواری ،ماتیکی ،مایع

از هر کدام  5عدد

11

دستکش

یکبار مصرف

 15عدد

12

نخ دوخت دستی

مرسریزه ،عمامه ،دمسه ،ابریشم

از هر کدام  5قرقره

13

روپوش

نخی

 1دست

14

وسایل عالمت گذاری

مداد مخصوص ،مل

از هر کدام  15عدد

15

دکمه

تخت ،پایه دار ،فلزی

از هر کدام  5عدد

16

سوزن ته گرد

بلند و تیز برای پارچه

 3بسته

17

مداد

رنگی

 15بسته

10

مداد

سیاه HB

 15عدد

12

کش

در عرض و فرم های مختلف

از هرکدام  1متر

20

تور

باریك و پهن

از هر کدام  5متر

21

ملزومات تزیینی

قیطان ،نوار ،مغزی ،روبان

از هر کدام  5متر

22

تخته پاک کن

وایت برد

 1عدد

23

پاک کن

کوچك

 5عدد

3

نخ ماشین دوخت راسته دوز
صنعتی

توجه :
 -مواد برای یك کارگاه به ظرفیت  15نتر محاسبه شود.
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توضیحات

برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

انگشتانه

فلزی یا پالستیکی

 15عدد

2

آهنربا

متوسك

 1عدد

3

نخ چین

فلزی

 15عدد

4

بشکاف

کوچك

 15عدد

5

خكکش

فلزی و شیشهای

از هرکدام  0عدد

6

روغندان

کوچك و متوسك

از هرکدام  1عدد

7

رولت

دندانهدار و بدون دندانه

از هرکدام  5عدد

0

جاسوزنی

پرشده از خاکاره

 15عدد

2

برس

مخصوص ماشین دوخت

 5عدد

10

پنس

مخصوص ماشین دوخت

 5عدد

11

پیچگوشتی ماشین دوخت

کوچك و بزرگ

از هرکدام  5عدد

12

قیچی

کاغذ و پارچه در فرم های مختلف

از هرکدام  5عدد

13

گونیا

ساده و منحنی

از هرکدام 5عدد

14

ماسوره

مخصوص ماشین دوخت همهکاره خانگی و
راستهدوز

از هرکدام  5عدد

15

متر

پالستیکی یا پارچهای

 15عدد

16

ماشین حساب

کوچك

 5عدد

17

قالب الگو

فلزی

 30عدد

10

وزنه نگهدارنده

فلزی

 10بسته

12

پانچ

فلزی

 3عدد

توجه :
-ابزار برای یك کارگاه به ظرفیت  15نتر در نظر گرفته شود.
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توضیحات

