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

استاندارد آموزش شايستگي
دوخت گان هاي بیمارستاني و لباس ايزوله

گروه شغلي
صنايع پوشاک
كد ملي آموزش شايستگي

0 5 1 0 0 0 0 0 3 1
نسخه

شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 99/4/15 :

شناسه شغل

شناسه گروه

2
سطح
مهارت

7 5 3 1
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شايستگي 753120510000031 :

اعضاء کارگروه برنامهريزی درسي  :صنايع پوشاک
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک تحصیلي

رشته تخصصي

شغل و سمت

سابقه کار

1

صغری سلیمي

کارشناسي ارشد

مديريت بازرگاني

مربي سازمان

16سال

2

مینا واهبي

کارشناسي ارشد

مديريت بازرگاني

کارمند علوم پزشکي

10سال

3

مريم قدرتیان

کارشناسي

کامپیوتر

رئیس مرکز فني و حرفه ای

 20سال

4

فاطمه کريمي

کارداني

طراحي پوشاک

مربي آموزشگاه آزاد

25سال

5

منا منتظری هدشي

کارشناسي ارشد

مرمت اشیاء فرهنگي و

دبیر کارگروه برنامه ريزی درسي

تاريخي

صنايع پوشاک

14سال

6
7
8
9
10

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

66583658

تلفن

66583628

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمندیهای مورد نیاز برای عملکرد م وثر در مح ی ک ار را گوين د در ب ض ي از م وارد اس تاندارد حرف های نی ز گتت ه
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقشهی يادگیری برای رسیدن به شايستگيهای موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
به مجموعهای از وظايف و توانمندیهای خاص که از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بیانیهای شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل ،کارها ارتباط شغل با مشاغل ديگ ر در ي ك ح وزه ش غلي ،مس و یته ا،
شراي کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل.
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شايستگيها و تواناييهايي که از يك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
کارورزی صرفا در مشاغلي است که ب د از آموزش نظری يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت ميگیرد و ضرورت دارد
که در آن مشاغل خاص محی واق ي برای مدتي ت ريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي که فرد در محل آموزش به صورت ت وري ك
با استتاده از عکس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مکان واق ي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نميگردد).
ارزشیابي :
فرآيند جمعآوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه يك شايستگي بدست آمده است يا خیر ،که شامل سه بخش عملي ،کتبي عملي و اخالق حرف های
خواهد بود.
صالحیت حرفهاي مربیان :
حداقل توانمندیهای آموزشي و حرفهای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام کار در محی ها و شراي گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد.
دانش :
حداقل مجموعهای از م لومات نظری و توانمندیهای ذهني الزم برای رسیدن به يك شايستگي يا توانايي که ميتوان د ش امل عل وم پايه(رياض ي،
فیزيك ،شیمي ،زيست شناسي) ،تکنو وژی و زبان فني باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگي بین ذهن و جسم برای رسیدن به يك توانمندی يا شايستگي .م موالً به مهارتهای عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموعهای از رفتارهای عاطتي که برای شايستگي در يك کار مورد نیاز است و شامل مهارتهای غیر فني و اخالق حرفهای ميباشد.
ايمني :
مواردی است که عدم يا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محی کار ميشود.
توجهات زيست محیطي :
مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسیب به محی زيست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شايستگي:
دوخت گان هاي بیمارستاني و لباس ايزوله
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
دوخت گان های بیمارستاني و باس ايزو ه يکي از شايستگي های مربوط به صنايع پوشاک است که شامل کارهای
رعايت ايمني و بهداشت درمحی کار ،راه اندازی،سرويس و نگهداری ماشین های دوخت ،ترسیم ا گو و برش گان های
بیمارستاني  ،دوخت گان های بیمارستاني ،ترسیم ا گو و برش باس ايزو ه ،دوخت باس ايزو ه و بسته بندی گان های
بیمارستاني و باس ايزو ه براساس استاندارد  14350و  ISI:11.120.20سازمان ملي استاندارد ايران در محی
بهداشتي مي باشد.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمائي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و ذهني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 130 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

32

ـ زمان آموزش عملي

:

 98ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

--

ساعت

 --ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %25 : عملي %65: اخالق حرفهاي %10:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

فوق ديپلم طراحي و دوخت با 5سال سابقه کار مرتب-ديپلم طراحي و دوخت با  10سال سابقه کار مرتب
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :

دوخت گان های بیمارستاني و باس ايزو ه شامل ترسیم ا گو ،برش ودوخت که براساس استاندارد 14350سازمان ملي
استاندارد ايران ودر محی بهداشتي مي باشد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :

Medical and isolated clothing

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
راسته دوز-نازكدوززنانه

٭ 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 

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

د  :نیاز به استعالم از وزارت كار 
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استاندارد آموزش شايستگي
 كارهارديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

رعايت ايمني و بهداشت در محی کار

5

10

15

2

راه اندازی ،سرويس و نگهداری ماشین های دوخت

5

10

15

3

ترسیم ا گو و برش گان های بیمارستاني

5

15

20

4

دوخت گان های بیمارستاني

5

25

30

5

ترسیم ا گو و برش باس ايزو ه

6

15

21

6

دوخت باس ايزو ه

5

20

25

7

بسته بندی گان های بیمارستاني و باس ايزو ه

1

3

4

جمع ساعات

32

98

130

استاندارد آموزش
5

 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
رعايت ايمني و بهداشت در محیط كار

نظری

عملي

جمع

5

10

15

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
ج به کمك های او یه

دانش :
-عوامل زيان آور مح ی ک ار و نق ش آن در ب روز ح وادث و

کپسول آتش نشاني
دستکش

بیماريهای شغلي

روپوش

-ج به کمك های او یه

سیستم تهويه

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

ماسك

مخاطرات ناشي از جابه جايي دستي بار از ديدگاه ارگونومیكج به کمك های او یهانواع آتش و روش های استتاده از خاموش کننده های دستيانواع وسايل حتاظت فردی و زوم استتاده از آن هاعوامل موثر در بروز برق گرفتگيمهارت :
استتاده صحیح از ابزار ،مواد،کاال و حمل آن هااستتاده صحیح از ج به کمك های او یهاستتاده صحیح از وسايل حتاظت فردیاستتاده از خاموش کننده های دستيرعايت اصول ارگونومي در هنگ ام ک ار ب ا دس تگاه (ماش یندوخت ورايانه)
نگرش :
جلوگیری از آسیب های ناشي از حوادث شغلي-صرفه جويي در زمان،انرژی و مواد مصرفي
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

رعايت ايمني و بهداشت در محیط كار

عملي

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ايمني و بهداشت :
استتاده از وسايل حتاظت فردی(دستکش  ،روپوش و ماسك)رعايت اصول ارگونومي در هنگام کارتوجهات زيستمحیطي :
-تتکیك مواد زائد و دفع مناسب آن ها
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازي ،سرويس و نگهداري ماشین هاي دوخت

نظری

عملي

جمع

5

10

15

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
انواع ماشین دوخت خانگي

دانش :

(همه کاره و سر دوز)

انواع مواد ضدعتوني کننده و کاربرد آن ها-انواع چیدمان يك کارگاه دوخت (تو یدی"خطي"وشخصي)

انواع ماشین دوخت
صن تي(راسته و سردوز)

-انواع ماشین دوخت خانگي (همه کاره وسردوز)

انواع پايه ماشین دوخت همه

-انواع ماشین دوخت صن تي (راسته دوز و سردوز)

کاره خانگي(ساده،زيپ دوزی و

-انواع سوزن ماشین دوخ ت (راس ته دوز ،هم ه ک اره خ انگي

نوار دوزی)
انواع پايه ماشین دوخت

وسردوز)
انواع نخ ماشین های دوخت (پلي استر،مرسريزه و استرچ)-انواع پايه ماشین دوخت هم ه ک اره خانگي(س اده،زيپ دوزی

صن تي(ساده،زيپ دوزی،گان
دوزی وکش دوزی)
انواع سوزن ماشین
دوخت(راسته دوز ،همه کاره

ونوار دوزی)
-انواع پايه ماشین دوخت صن تي(ساده ،زيپ دوزی،گان دوزی

خانگي و سردوز)
انواع نخ ماشین دوخت(پلي

و کش دوزی)

استر،مرسريزه واسترچ)

روش صحیح نخ کشي انواع ماشین دوخت(راسته دوز،سردوز وهمه کاره خانگي)

ماکو وماسوره
پیچ گوشتي ماشین دوخت

-روش تمیز کاری قسمت های مختل ف ماش ین دوخت(مس یر

پنس

عبور نخ،صتحه سوزن،زير پايه ماشین دوخت،دندانه ه ای ک ار

روغن دان
مايع ضدعتوني کننده

پیش بر،،قاب ماکو و کمپلت)
روش روغن کاری قسمت های مختلف ماشین دوخت(به جزتسمه و دينام)

8

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازي ،سرويس و نگهداري ماشین هاي دوخت

نظری

عملي

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
ضدعتوني کردن میز ماشین های دوخت چی دمان کارگ اه دوخت(اس تاندارد ارتت اع میزه ای"برش،ماشین دوخت وصند ي")
راه اندازی ماشین دوخت خانگي(همه کاره و سردوز)راه اندازی ماشین دوخت صن تي(راسته دوز وسردوز)استتاده از سوزن ماشین های دوخت(راسته دوز ،همه ک ارهخانگي وسردوز)
انتخاب نخ ماشین های دوخت (پلي استر،مرسريزه واسترچ)جا انداختن سوزن ماشین دوخت (از نظر جهت قرارگرفتن درمحتظه سوزن و باال رفتن سوزن درون محتظه سوزن)
نخ کردن ماشین دوخت (عبور از مسیرنخ کش ي ،ق راردادنسوزن درباالترين نقطه خود ،عبور نخ در جهت عقرب ه ه ای
ساعت از قسمت کشش نخ و عبور نخ از سوراخ سوزن)
انتخاب و نصب پايه مناسب ماشین های دوخت (ساده ،زيپدوزی ،گان دوزی ،کش دوزی و نوار دوزی)
 تمیز کاری قسمت های مختلف ماشین دوخت(مسیر عب ورنخ،صتحه سوزن،زير پايه ماشین دوخت،دندانه های کار پیش
بر،،قاب ماکو و کمپلت)
 روغن کاری قسمت های مختلف ماش ین دوخت(ب ه ج زتسمه و دينام)
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازي ،سرويس و نگهداري ماشین هاي دوخت

نظری

عملي

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش:
 رعايت اخالق حرفهای عدم استتاده از ماشین های دوخت در ساعات اوج مصرف برق استتاده از مواد ضدعتوني استاندارد صرفهجويي در مصرف نخايمني و بهداشت :
رعايت نکات ايمني هنگام استتاده از ماشین دوخت خاموش کردن ماشین دوخت در صورت کار نکردن با دستگاه و حضور نداشتن در محیکار
 رعايت بهداشت فردی و عمومي هنگام کارتوجهات زيست محیطي :
جمع آوری نخ های اضافي در ظروف مخصوص و استتاده از آن در چرخه بازيافت -جلوگیری از ريختن روغن ماشین دوخت در محی کار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ترسیم الگو و برش گان هاي بیمارستاني

نظری

عملي

جمع

5

15

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
انواع کاغذ ترسیم ا گو (پوستي

دانش :

و گراف)

 انواع کاغذ ترسیم ا گو(پوستي وگراف)انواع ملزومات ترسیم ا گو (خ کش فلزی ،پیستو ه ،مت ر،گونیا ،مداد ،HBپاک کن ،م ل خی اطي  ،چس ب ن واری و
ماتیکي)

خ کش
پیستو ه
متر
گونیا

-انواع ابزار برش (قیچي" برقي عمود ب ر و گ رد ب ر"  ،ن خ

مدادHB

چین و ساده"کوچك وبزرگ")

پاککن
چسب ( نواری و ماتیکي)

-انواع پارچه ( پنبه ای ،کتان و اسپان باند )

کاربن

-روش استتاده از جدول سايز بندی

رو ت

-روش ترسیم ا گ وی روپ وش بیمارس تاني(مردانه ،زنان ه و

قیچي (برقي و ساده)
سنجاق ته گرد

بچگانه)
روش ترس یم ا گ وی ش لوار بیمارس تاني(مردانه ،زنان ه وبچگانه)

مل خیاطي
رو ت
دستکش

-روش ترس یم ا گ وی ک اله  ،روس ری و ک اور کت ش

روپوش

بیمارستاني

میز برش

-روش ت ی ین مق دار اض افه درز در کلی ه قط ات ا گ و

ماسك
پارچه (پنبه ای  ،کتاني و

(روپوش،شلوار،کاله ،روسری وکاور کتش)

اسپان باند)

-روش چیدمان ا گو روی پارچه

مايع ضدعتوني کننده

روش انتقال ا گو روی پارچه(کاربن و رو ت)-روش برش انواع پارچه با توجه به جنس آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

ترسیم الگو و برش گان هاي بیمارستاني

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
انتخاب کاغذ ترسیم ا گو(پوستي و گراف)انتخاب ملزومات ترسیم ا گو(خ کش فلزی،پیستو ه ،متر،گونیا ،مداد ،HBپ اک ک ن ،م ل خیاطي،چس ب ن واری و
ماتیکي)
انتخاب ابزار برش (قیچي" برقي عمود بر و گرد بر"  ،ن خچین و ساده"کوچك وبزرگ")
انتخاب پارچه ( پنبه ای ،کتان و اسپان باند)استتاده از جدول سايزبندیضدعتوني کردن میز برش و ابزارکار ترسیم ا گوی روپوش بیمارستاني(مردانه،زنانه و بچه گانه) ترسیم ا گوی شلوار بیمارستاني(مردانه ،زنانه و بچگانه)ترسیم ا گوی کاله  ،روسری وکاور کتش بیمارستانيت یین مقدار اض افه درز در کلی ه قط ات ا گ و (روپ وش،شلوار،کاله،روسری وکاور کتش)
چیدمان ا گو روی پارچهانتقال ا گو روی پارچه(کاربن و رو ت)برش پارچه با توجه به جنس آننگرش:
رعايت اخالق حرفه ایصرفهجويي در مصرف کاغذ ا گواستتاده از مواد ضدعتوني استانداردصرفه جويي در مصرف پارچه12

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

ترسیم الگو و برش گان هاي بیمارستاني

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ايمني و بهداشت :
استتاده از وسايل حتاظت فردی (روپوش ،ماسك و دستکش)رعايت اصول ارگونومي هنگام ترسیم ا گو رعايت بهداشت فردی و عمومي هنگام کار رعايت نکات ايمني هنگام استتاده از قیچي برشرعايت اصول ارگونومي هنگام برش پارچهتوجهات زيست محیطي :
جمع آوری کاغذهای باطله درظروف مخصوص و استتاده از آن در چرخه بازيافت -جمع آوری پارچه های اضافي در ظروف مخصوص و استتاده از آن در چرخه بازيافت
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دوخت گان هاي بیمارستاني

نظری

عملي

جمع

5

25

30

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انواع ماشین دوخت

دانش :
روش دوخت درزهای پهلو و سرشانه روپوش بیمارستاني-روش اتصال آستین به باالتنه

(همه کار ه خانگي و
سر دوز)
انواع ماشین دوخت

-روش دوخت نوار دور يقه

صن تي(راسته و سردوز)

-روش دوخت کش به مچ آستین

انواع پايه ماشین دوخت همه

-روش دوخت شلوار(زنانه ،مردانه و بچه گانه)

کاره خانگي(ساده ،زيپ دوزی
و نوار دوزی)

-روش دوخت فاق شلوار

انواع پايه ماشین دوخت

-روش دوخت کش در کمر شلوار

صن تي(ساده،زيپ دوزی،گان

-روش دوخت کش درکاور کتش

دوزی وکش دوزی)

-روش دوخت کش در کاله

انواع سوزن ماشین
دوخت(راسته وسردوز)

-روش دوخت روسری

انواع نخ ماشین دوخت(پلي

مهارت:

استر ،مرسريزه و استرچ)

 -ضدعتوني کردن میز ماشین های دوخت

روغن دان
پارچه

-دوخت درزهای پهلو و سرشانه روپوش بیمارستاني

دستکش

 -اتصال آستین به باالتنه

ماسك

-دوخت نوار دور يقه

روپوش

 -دوخت کش به مچ آستین

کش
مايع ضدعتوني کننده

 دوخت شلوار (زنانه ،مردانه و بچه گانه) دوخت فاق شلوار دوخت کش در کمر شلوار دوخت کش درکاور کتشدوخت روسریدوخت کش در کاله14

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

دوخت گان هاي بیمارستاني

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایصرفه جويي در مصرف نخعدم استتاده از ماشین های دوخت درساعات اوج مصرف برقاستتاده از مواد ضدعتوني استانداردصرفه جويي در زمانايمني و بهداشت :
رعايت اصول ارگونومي هنگام استتاه از ماشین دوختاستتاده از وسايل حتاظت فردی(روپوش ،ماسك ودستکش) رعايت بهداشت فردی و عمومي هنگام کارتوجهات زيست محیطي :
-جمع آوری نخ های اضافي در ظروف مخصوص و استتاده از آن در چرخه بازيافت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ترسیم الگو و برش لباس ايزوله

نظری

عملي

جمع

6

15

21

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
انواع کاغذ ترسیم ا گو (پوستي

دانش :

و گراف)

-انواع پارچه اسپان باند(ساده و مینت شده 60گرمي)

خ کش

-روش استتاده از جدول سايزبندی

پیستو ه
متر

-روش ترسیم ا گوی باس ايزو ه(يکسره)

گونیا

 -روش ترسیم ا گوی کاله باس ايزو ه

مدادHB

-روش ت یین مقداراضافه درز در کلیه قط ات ا گو

پاککن
چسب ( نواری و ماتیکي)

-روش چیدمان ا گو روی پارچه

کاربن

-روش انتقال ا گو روی پارچه(کاربن ورو ت)

رو ت

-روش برش پارچه با توجه به جنس آن

قیچي (برقي و ساده)
سنجاق ته گرد

مهارت:

مل خیاطي

-انتخاب پارچه اسپان باند(ساده و مینت شده 60گرمي)

رو ت

 -استتاده از جدول سايزبندی

دستکش

-ضدعتوني کردن میز برش و ابزارکار

روپوش
میز برش

 -ترسیم ا گوی باس ايزو ه(يکسره)

ماسك

 -ترسیم ا گوی کاله باس ايزو ه

پارچه (ساده و مینت)
نخ چین

 ت یین مقدار اضافه درز در کلیه قط ات ا گو چیدمان ا گو روی پارچه انتقال ا گو روی پارچه(کاربن و رو ت)-برش پارچه باتوجه به جنس آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

ترسیم الگو و برش لباس ايزوله

عملي

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایصرفهجويي در مصرف کاغذ ا گواستتاده از مواد ضدعتوني استانداردصرفه جويي در مصرف پارچهايمني و بهداشت :
استتاده از وسايل حتاظت فردی (روپوش ،ماسك و دستکش)رعايت اصول ارگونومي هنگام ترسیم ا گورعايت بهداشت فردی و عمومي هنگام کاررعايت نکات ايمني هنگام استتاده از قیچي برشرعايت اصول ارگونومي هنگام برش پارچهتوجهات زيست محیطي :
 جمع آوری کاغذهای باطله در ظروف مخصوص و استتاده از آن در چرخه بازيافت -جمع آوری پارچه های اضافي در ظروف مخصوص و استتاده از آن در چرخه بازيافت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
دوخت باس ايزو ه

نظری

عملي

جمع

5

20

25

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انواع ماشین دوخت

دانش :

(همه کار ه خانگي و

 -روش دوخت درزهای پهلو و سرشانه در باالتنه

سر دوز)

 -روش دوخت درزهای پهلو  ،فاق و وس پا در شلوار

انواع ماشین دوخت
صن تي(راسته و سردوز)

 -روش دوخت آستین و اتصال به باالتنه

انواع پايه ماشین دوخت همه

-روش دوخت زيپ در جلو باالتنه

کاره خانگي(ساده ،زيپ دوزی

-روش دوخت کاله و اتصال به باالتنه

و نوار دوزی)
انواع پايه ماشین دوخت

-روش دوخت کش به به آستین و دمپای شلوار

صن تي(ساده،زيپ دوزی،گان

مهارت :

دوزی وکش دوزی)

 -ضدعتوني کردن میز ماشین های دوخت

انواع سوزن ماشین

 -دوخت درزهای پهلو و سرشانه در باالتنه

دوخت(راسته وسردوز)
انواع نخ ماشین دوخت(پلي

 -دوخت درزهای پهلو و فاق و وس پا در شلوار

استر ،مرسريزه و استرچ)

 -دوخت آستین و اتصال به باالتنه

روغن دان
پارچه

 -دوخت زيپ در جلو باالتنه

زيپ

 -دوخت کاله و اتصال به باالتنه

کش

 -دوخت کش به به آستین و دمپای شلوار

مايع ضدعتوني کننده

نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایصرفه جويي در مصرف نخعدم استتاده از ماشین های دوخت درساعات اوج مصرف برق استتاده از مواد ضدعتوني استانداردصرفه جويي در زمان18

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

دوخت باس ايزو ه

عملي

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ايمني و بهداشت :
رعايت اصول ارگونومي هنگام استتاده از ماشین دوخت رعايت بهداشت فردی و عمومي هنگام کاراستتاده از وسايل حتاظت فردی(روپوش ،ماسك ودستکش)توجهات زيست محیطي :
-جمع آوری نخ های اضافي در ظروف مخصوص و استتاده از آن در چرخه بازيافت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بسته بندي گان هاي بیمارستاني و لباس ايزوله

نظری

عملي

جمع

1

3

4

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

دستکش

-سلتون مناسب جهت بسته بندی محصول

روپوش

روش ت ا ک ردن (روپوش،ش لوار،کاله ،ک اورکتش و ب اسايزو ه)
روش بسته بندی (روپوش،ش لوار،کاله ،ک اورکتش و ب اسايزو ه)
مهارت :
انتخاب سلتون مناسب جهت بسته بندیتاکردن(روپوش،شلوار،کاله ،روسری،کاورکتش ،باس ايزو ه)بسته بندی(روپوش،شلوار،کاله ،روس ری،کاورکتش و ب اسايزو ه)
نگرش :
 رعايت اخالق حرفه ای صرفه جويي در مواد مصرفياستتاده از مواد ضدعتوني استانداردايمني و بهداشت :
استتاده از وسايل حتاظت فردی(روپوش ،ماسك ودستکش)_ رعايت بهداشت فردی و عمومي هنگام کار
رعايت اصول ارگونومي هنگام کارتوجهات زيست محیطي :
-جمعآوری سلتون های اضافي درظروف مخصوص واستتاده از آن درچرخه بازيافت
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سلتون
مايع ضدعتوني

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

میز برش

150*200سانتي متر

2عدد

2

ماشین دوخت

راسته دوز

3دستگاه

3

ماشین دوخت صن تي سردوز

سه نخ

3دستگاه

4

ماشین دوخت سردوز خانگي

سه نخ

3دستگاه

5

ماشین دوخت

همه کاره خانگي

7عدد

6

رايانه

باتمام مت لقات

1دستگاه

7

میزرايانه

متناسب با رايانه

1عدد

8

کپسول آتش نشاني

پودر خشك  6کیلويي

 1دستگاه

9

تخته وايت برد

 100200سانتي متر

 1عدد

10

صند ي کارآموز

متحرک با ارتتاع قابل تغییر

 15عدد

11

صند ي مربي

چرمي (چرخ دار و گردان)

 1عدد

12

میز مربي

چوبي

1عدد

13

پايه ماشین های دوخت همه

ساده ،زيپ دوزی و نواردوزی

از هر کدام  7عدد

کاره خانگي
14

پايه ماشین های دوخت صن تي

ساده  ،زيپ دوزی  ،گان دوزی و

ازهرکدام 3عدد

کش دوزی
15

ج به کمکهای او یه

سری کامل

1ج به

16

سیستم تهويه

مطبوع

 1دستگاه

توجه :
 -تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود.
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توضیحات

 برگه استاندارد موادرديف

نام

1

روغن

2

سوزن ماشین دوخت

3

نخ ماشین

مشخصات فني و دقیق
مخصوص ماشین دوخت
راسته دوز ،همه کاره خانگي و سردوز

تعداد
 1یتر
از هر کدام  1بسته

(شماره  12و)14
مرسريزه و پلي استر

از هر کدام 7قرقره

دوخت راسته دوز
نخ ماشین

4

استرچ

3قرقره

دوخت سردوز
5

روپوش

نخي

 1دست

6

کاغذ

گراف و پوستي

از هرکدام 15برگ

7

ماژيك وايت برد

در رنگهای مختلف

از هر کدام  1عدد

8

تخته پاک کن

وايت برد

 1عدد

9

کاربن مخصوص پارچه

زرد

 15برگ

10

مداد

HB

15عدد

11

پارچه

پنبه ای ،کتان  ،اسپان باند "ساده و

از هر کدام  45متر

مینت شده"
12

چسب

نواری و ماتیکي

از هر کدام  1عدد

13

سنجاق ته گرد

بلند و تیز

 5بسته

14

مل يا صابون

مخصوص خیاطي

15عدد

15

کش

يك سانتي

30متر

16

پاک کن

م مو ي

 15عدد

17

ماسك

بهداشتي

15عدد

18

دستکش

التکس

 15جتت

19

مايع ضدعتوني کننده

استاندارد

 1یتر

20

سلتون

اب اد 40*50

15برگ

21

نوارگان

با پهنای  2و  3سانتي متر

 30متر

22

زيپ

60سانتي دندانه پالستیکي

15عدد

23

زيپ

چسبي

8متر

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود.
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توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

نخ چین

فلزی

 15عدد

2

رو ت

دندانه دار

 7عدد

3

قیچي ساده

کوچك و بزرگ

ازهرکدام

4

خ کش

فلزی  60سانت

15عدد

5

متر

پارچه ای

 15عدد

6

برس

مخصوص ماشین دوخت

 5عدد

7

پنس

مخصوص ماشین دوخت

 5عدد

8

قیچي برقي

عمودبر و گردبر

از هرکدام

9

گونیا

90درجه

15عدد

10

پیستو ه

شیشه ای

15عدد

15عدد

1دستگاه

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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توضیحات

