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

استاندارد آموزش شغل
دوزنده لباس ورزشی مردانه

گروه شغلي
صنايع پوشاک

كد ملي آموزش شغل

0 5 1 0 3 4 0 0 0 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 1399/6/25 :

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 شغل753120510340001:

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :صنایع پوشاک
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

لیال دوام بد

کارشناسی

طراحی پوشاک

مربی سازمان

14سال

2

زینب جرفی

کارشناسی

حسابداری

مربی سازمان

13سال

3

زینب موسوی

کارشناسی

ریاضی کاربردی

مربی سازمان

9سال

4

الهام نفرسفیددشتی

کارشناسی

مدیریت خانواده

مربی سازمان

18سال

5

منا منتظری هدشی

کارشناسی ارشد

مرمت اشیا فرهنگی و

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی

تاریخی

صنایع 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 شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز برای عملكرد موورر در محویك کوار را گوینود در باضوی از مووارد اسوتاندارد حرفوهای نیوز گفتوه
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 ،مسويولیتهوا،
شرایك کاری و استاندارد عملكرد 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 باد 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 واقای برای مدتی تاریف شده تجربه شود( .مانند آموزش یك شایستگی که فرد در محل آموزش به صورت تيوریك
با استفاده از عكس میآموزد و ضرورت دارد مدتی در یك مكان واقای آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمیگردد).
ارزشیابي :
فرآیند جمعآوری شواهد و قضاوت در مورد آنكه 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 مالومات نظری و توانمندیهای ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایستگی یا توانایی که میتوانود شوامل علووم پایه(ریاضوی،
فیزیك ،شیمی ،زیست شناسی) ،تكنولوژی و زبان فنی باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی .ماموالً به مهارتهای عملی ارجاع میشود.
نگرش :
مجموعهای از رفتارهای عاطفی 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.
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نام استاندارد آموزش شغل:
دوزنده لباس ورزشي مردانه

شرح استاندارد آموزش شغل:
دوزنده لباس ورزشی مردانه یكی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که شایستگی های رعایت ایمنی و بهداشت
در محیك کار ،راه اندازی ،سرویس و نگهداری ماشین های دوخت ،ترسیم الگوی گرمكن مردانه  ،ترسیم الگوی لباس
های ورزشی آبی مردانه،ترسیم الگوی لباس های ورزشی رزمی مردانه،ترسیم الگوی لباسهای ورزشی سالنی مردانه
،ترسیم الگوی لباس های ورزشی مكان های باز مردانه،ترسیم الگوی لباس های ورزشی نشانه گیری مردانه ودوخت
لباس های ورزشی مردانه رادربرمی گیردو درضمن این شغل با مشاغل پارچه فروش و بنگاههای تولید لباس ورزشی
درارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي )
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و ذهني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 300ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 90ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 210ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

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

فوق دیپلم طراحی ودوخت با5سال سابقه کار مرتبك-دیبلم طراحی ودوخت با10سال سابقه کارمرتبك
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
دوزنده لباس ورزشي مردانه شامل :رسـ الگـو ،بـرش ودوخـت انـوال لبـاس ورزشـي مردانـه ازجملـه گـرمكن
مردانه،لباس ورزشي آبي (شنا) لباس هاي ورزشي رزمي (جودو،تكواندو،كاراته ،بوكس،كشتي ،وزنـه بـرداري و )...و
لباس هاي ورزشي سالني (ژيمناستیك،ايروبیك،والیبال،بسكتبال،هندبال،شطرنج و )...و لباس ورزشي مكان هاي باز
(اتومبیل راني وهوانوردي،قايق راني،اسب سواري و)...و لباس هاي ورزشي نشانه گیري مردانه (تیراندازي باتفنگ و
پرتاب ديسك،دارت وگلف و )...مي باشد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Men´s Sport Clothing Seamstress

٭ مه ترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
 نازک دوز مردانه ضخی دوز مردانه -تريكو دوز

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

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 شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين
نظري

عملي

جمع

1

رعایت ایمنی و بهداشت درمحیك کار

5

10

15

2

راه اندازی ،سرویس ونگهداری ماشین های دوخت

9

20

29

3

ترسیم الگوی گرمكن مردانه

9

23

32

4

ترسیم الگوی لباس های ورزشی آبی مردانه

9

15

24

5

ترسیم الگوی لباس های ورزشی رزمی مردانه

10

25

35

6

ترسیم الگوی لباس های ورزشی سالنی مردانه

12

30

42

7

ترسیم الگوی لباس های ورزشی مكان های باز مردانه

10

18

28

8

ترسیم الگوی لباس های ورزشی نشانه گیری مردانه

12

17

29

9

دوخت لباس های ورزشی مردانه

14

52

66

90

210

300

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

رعایت ایمنی و بهداشت در محیك کار

نظری

عملی

جمع

5

10

15

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کپسول آتش نشانی

دانش :

جابه کمك های اولیه

 عوامل زیان آور محیطی) فیزیكی( عوامل زیان آور محیك کار و نقوش آن در بوروز حووادث وبیماریهای شغلی

رایانه
سیستم تهویه
دستكش یكبار مصرف
روپوش

روش طبقه بندی ابزار کار با مواد ،کاال و حمل آن هامخاطرات ناشی از جابجایی دستی بار از دیدگاه ارگونومیكجابه کمكهای اولیهانواع آتش و روشهای استفاده از خاموش کننده های دستیانواع وسایل حفاظت فردی و لزوم استفاده از آن هاعوامل مورر در بروز برق گرفتگیمهارت :
 استفاده صحیح از ابزار ،مواد و کاال و حمل آن ها استفاده صحیح از جابه کمكهای اولیه استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی استفاده صحیح از خاموش کننده های دستیرعایت اصول ارگونومی در هنگام کار با دستگاه ) ماشیندوخت و رایانه )
نگرش :
جلوگیری از آسیب های ناشی از حوادث شغلی صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی ،انرژی و زمانایمنی وبهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت فردی ( دستكش  ،روپوش و ماسك)رعایت اصول ارگونومی درهنگام کار ( نشستن صحیح )توجهات زیست محیطی :
تفكیك مواد زائد ودفع مناسب آن ها6

ماسك

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازی ،سرویس ونگهداری ماشین های دوخت

نظری

عملی

جمع

9

20

29

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
انواع ماشین دوخت صناتی(سردوز ،میان دوز ،راسته دوز)انواع ماشین دوخت خانگی ( همه کاره ،سردوز ) انووواع سوووزن مخصوووص ماشووین هووای دوخووت (راسووتهدوز،سردوز،میان دوز و همه کاره خانگی )
 انواع نخ مخصوص ماشین های دوخوت (مرسوریزه ،نوایلونی،ابریشمی،پلی استر،ترویرا  ،ترویرا300و استرچ)
روش صحیح نخ کشی انواع ماشین دوخت (راسوته دوز،سوردوز،میان دوز وهمه کاره خانگی)
انواع ماسوره وماکو (فلزی،پالستیك،طلقی وشیشه ای)انواع پایه متناسب باجنس پارچه ونوع دوخت(ساده یاتزئینی)
روش رفع عیوب احتمالی درکارباماشین دوختانواع پایه ماشین دوخت همه کواره خوانگی (سواده دوزی،پوسدوز،پاک دوزی ،پایوه نویش چوپ وراسوت ،دکمه،جادکموه ،لوب
تویاپیچ رل و سه لنگه)
انواع پایه زیپ ماشین دوخت همه کاره خانگی(یكطرفه،دوطرفه،مخفی و چپ وراست)
انواع پایه تزئینی ماشوین دوخوت هموه کواره خانگی(نواراریوپدوزی،چین و پلیسه)
انواع پایه ماشین دوخوت صوناتی راسوته دوز(سواده،نیش ،نویمپایه،یك پایه و زیپ دوزی)
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انواع ماشین دوخت صناتی
(سردوز،میان دوز وراسته دوز)
انواع ماشین دوخت خانگی
(همه کاره وسردوز)
انواع سوزن ماشین های
دوخت (راسته دوز،سردوز،میان
دوز و همه کاره خانگی)
انواع نخ ماشین های
دوخت(مرسریزه
،نایلونی،ابریشمی،پلی
استر،ترویرا،300ترویراو استرچ)
انواع پایه ماشین دوخت همه
کاره خانگی(ساده دوزی ،پس
دوز،پاک دوزی ،پایه نیش چپ
وراست ،دکمه،جادکمه ،لب
تویاپیچ رل و سه لنگه)
انواع پایه زیپ ماشین دوخت
همه کاره خانگی(یكطرفه
،دوطرفه مخفی وچپ وراست)
انواع پایه نزئینی ماشین دوخت
همه کاره خانگی(نوار اریپ
دوزی،چین و پلیسه دوزی)
انواع پایه ماشین دوخت
صناتی راسته دوز
(ساده،نیش،نیم پایه یك پایه،
نوار اریپ دوزی ،زیپ دوزی)
روغن دان
برس
پنس
پیچ گوشتی ماشین دوخت

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

راه اندازی ،سرویس ونگهداری ماشین های دوخت

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
روش تمیز کاری قسمت های مختلف ماشین هوای دوخوت(مسیر عبور نخ،صفحه سوزن زیور پایوه ماشوین دوخت،دندانوه
های کارپیش بر ،قاب ماکو)
روش روغن کاری قسمت های مختلف ماشین های دوخوت(به جز تسمه ودینام)
مهارت :
 راه اندازی انواع ماشین دوخت صناتی (راسته دوز،سوردوز ومیان دوز)
استفاده از سوزن ماشین های دوخت متناسب باجنس پارچوهونوع دوخت (همه کاره خانگی ،سردوز ،میان دوز و راسته دوز)
جاانداختن سوزن ماشین دوخت (از نظر قرارگرفتن درمحفظهسوزن وباالرفتن درون محفظه سوزن)
انتخاب نخ ماشین دوخوت (مرسوریزه ،نایلونی،ابریشومی،پلیاستر،ترویرا  ،ترویرا300و استرچ)
نخ کردن ماشین دوخت (عبور ازمسویر نوخ کشوی،قرار دادنسوزن در باالترین نقطه خود،عبور نوخ درجهوت عقربوه هوای
ساعت ازقسمت کشش نخ وعبورنخ ازسوراخ سوزن)
تنظیم کشش نخ رومتناسب باضوخامت پارچه،ضوخامت نوخدوخت،نوع دوخت،جنس پارچه
تنظیم کشش نخ ماسوره وبیرون کشیدن نخ دوختاستفاده از جدول رفع عیوب احتمالی درکارباماشین دوخت8

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

راه اندازی  ،سرویس ونگهداری ماشین های دوخت

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
انتخاب پایه مناسب باجنس پارچه ،نوع دوخت ساده ویاتزئینینصب پایه ماشین دوخت همه کاره خانگی (ساده دوزی،پوسدوز،پاک دوزی ،پایه نیش چوپ وراسوت ،دکمه،جادکموه ،لوب
تویاپیچ رل و سه لنگه)
نصووب پایووه زیووپ ماشووین دوخووت همووه کوواره خووانگی(یكطرفه،دوطرفه ،مخفی و چپ وراست)
نصب پایه تزئینی ماشین دوخت همه کاره خانگی (نواراریوپدوزی،چین و پلیسه)
نصوووب پایوووه ماشوووین دوخوووت دوخوووت صوووناتی راسوووتهدوز(ساده،نیش ،نیم پایه،یك پایه و زیپ دوزی)
 تمیز کاری قسمت های مختلف ماشین های دوخت (مسیرعبور نخ،صفحه سوزن زیر پایه ماشین دوخت،دندانه های کوار
پیش بر و قاب ماکو)
روغن کاری قسمت های مختلف ماشین دوخت به جز تسمهودینام
نگرش :
 رعایت اخالق حرفه ایعدم استفاده ازماشین های دوخت درزمان اوج مصرف برق-صرفه جویی درمصرف نخ
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

راه اندازی  ،سرویس ونگهداری ماشین های دوخت

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین های دوخت رعایت نكات ایمنی هنگام استفاده ازماشین های دوخت -خاموش کردن ماشین دوخت درصورت کارنكردن بادستگاه وحضورنداشتن درمحیك کار

توجهات زیست محیطی :
 جلوگیری ازریختن روغن ماشین دوخت درمحیك کار -جمع آوری نخ های اضافی درظروف مخصوص واستفاده ازآن درچرخه بازیافت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ترسیم الگوی گرمكن مردانه

نظری

عملی

جمع

9

23

32

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
روپوش

دانش :
انواع کاغذ ترسیم الگو شامل (گراف،سفید تحریری و پوستی)-انواع ملزومات ترسیم الگو (متور،خك کوش ،گونیوای خیواطی

قیچی کاغذ
متر
خك کش

،گونیای منحنی،سنجاق قفلی،سوزن توه گرد،چسوب "نوواری ،

گونیاخیاطی

ماتیكی ومایع"،مداد،خودکار،پاک کن،کاربن ورولت)

گونیا منحنی

-عوامل تاریر گذار درنوع لباس ورزشوی سوالنی (جونس پارچوه

سوزن ته گرد
چسب (نواری،مایع وماتیكی)

،رنگ وبرش)

مداد

-ویژگی اندام مردانه درسنین مختلف

خودکار

-نحوه ترسیم الگو بااستفاده از جدول سایز بندی ( )S، M ،L

پاک کن
کاربن

-نحوه اندازه گیری قسمت های مختلف اندام مردانه

رولت

-نحوه ترسیم الگوی اساس باالتنه مردانه

کاغذ الگو (گراف،سفید،تحریری

نحوه ترسیم الگوی اساس باالتنه مخصوص پارچه های کشی-نحوه ترسیم الگوی اساس باالتنه بدون پنس

وپوستی)
میزنور

نحوه ترسیم الگوی اساس آستین مردانهنحوه ترسیم انواع آستین (ساده ،ساده مخصوص پارچوه هوایکشی ،کیمونو و رگالن)
نحوه ترسیم الگوی اساس باالتنه مخصوص کاپشن وگرمكننحوه تایین اندازه دکمه خورنحوه ترسیم انواع سجاف (همراه بازیپ،جدا،سرخود ومخفی)نحوه ترسیم انواع جیب (جیب های خارجی وداخلی)-نحوه ترسیم الگوی اساس شلوار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :ترسیم الگوی گرمكن مردانه
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
نحوه ترسیم الگوی انواع شلوار گرمكن ( رکابودار،دمپای آزادودمپای کشی)
نحوه ترسیم الگوی انواع کمر شلوار گورمكن (کمور لیفوه داروکمر یكسره بلند )
مهارت :
انتخاب کاغذ ترسیم الگو (گراف،سفید تحریری ،پوستی)انتخاب ملزومات ترسیم الگو (متر،خك کش ،گونیای خیواطی،گونیای منحنی،سنجاق قفلی،سوزن ته گرد،چسوب "نوواری ،
ماتیكی ومایع"،مداد،خودکار،پاک کن،کاربن ورولت)
انتخاب عوامل تاریر گذار درنوع لباس ورزشی سالنی (جونسپارچه،رنگ و برش )
اندازه گیری قسمت های مختلف اندام مردانه ترسیم الگو بااستفاده از جدول سایز بندی ( )S، M ،Lترسیم الگوی اساس باالتنه مردانهترسیم الگوی اساس باالتنه مخصوص پارچه های کشیترسیم الگو ی اساس باالتنه بدون پنسترسیم الگوی اساس آستین مردانه ترسیم الگوی انواع آستین (ساده ،سواده مخصووص پارچوههای کشی ،کیمونو و رگالن)
 -ترسیم الگوی اساس باالتنه مخصوص کاپشن وگرمكن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :ترسیم الگوی گرمكن مردانه
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 تایین اندازه دکمه خور ترسیم الگووی انوواع سوجاف (هموراه بازیپ،جدا،سورخود ومخفی)
 ترسیم الگوی انواع جیب (جیب های خارجی وداخلی)ترسیم الگوی اساس شلوار مردانه ترسیم الگووی انوواع شولوار گورمكن ( رکابودار،دمپای آزادودمپای کشی)
 ترسیم الگوی انواع کمر شلوار گرمكن (کمر لیفوه دار وکموریكسره بلند)
نگرش :
رعایت اخالق حرفه ایصرفه جویی درمصرف کاغذ الگوصرفه جویی درزمانایمنی و بهداشت :
استفاده ازوسایل حفاظت فردی (روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگورعایت بهداشت فردی وعمومی هنگام کارتوجهات زیست محیطی :
-جمع آوری کاغذ های باطله درظروف مخصوص واستفاده از آن درچرخه بازیافت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :ترسیم الگوی لباس های ورزشی آبی مردانه
نظری

عملی

جمع

9

15

24

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
روپوش

دانش :
 -روش های اندازه گیری قسمت های مختلف اندام (اصلی

قیچی کاغذ
متر

و فرعی )

خك کش

 -قوانین ومقررات حاکم برورزش شناوپوشش مربوط باآنان

گونیاخیاطی

-عوامووول تووواریر گوووذار درلبووواس ورزش آبوووی (جووونس

گونیا منحنی

پارچه،رنگ،ضخامت وکشش پارچه)

سوزن ته گرد

نحوه ترسیم الگوی انواع مایو(یك تكه،دوتكه ومسوابقاتقهرمانی)

چسب (نواری،مایع وماتیكی)
مداد
خودکار

-نحوه ترسیم الگوی انواع کاله (بدون برش و برش دار)

پاک کن

مهارت :

کاربن

 -اندازه گیری قسمتهای مختلف اندام ( اصلی وفرعی)

رولت

 رعایووت قوووانین ومقووررات حوواکم بوورورزش شناوپوشووشمربوط باآنان

کاغذ الگو (گراف،سفید،تحریری
وپوستی)
میزنور

انتخاب عوامل تاریر گذار در لباس ورزشی آبیترسیم الگوی اساس باالتنه کشی مخصوص موایو (یوك،دوتكه و مسابقات قهرمانی)
ترسیم الگوی انواع کاله ( بدون برش وبرش دار )نگرش :
 صرفه جویی درمصرف کاغذ الگو-صرفه جویی درزمان
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :ترسیم الگوی لباس های ورزشی آبی مردانه

نظری عملی جمع
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگورعایت بهداشت فردی وعمومی هنگام کارتوجهات زیستمحیطی :
-جمع آوری کاغذ های باطله درظروف مخصوص واستفاده از آن درچرخه بازیافت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :ترسیم الگوی لباس های ورزشی رزمی مردانه
نظری

عملی

جمع

10

25

35

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
روپوش

دانش :
 -روش های اندازه گیوری قسومتهای مختلوف انودام ( اصولی و

قیچی کاغذ
متر

فرعی )

خك کش

-انوووواع ورزش هوووای رزموووی (جودو،تكواندو،کاراتوووه وکاراتوووه

گونیاخیاطی

سامورایی،کنگ فو،ووشو،کمان دو،بوکس،کشتی،کشتی آلیش،وزنه

گونیا منحنی

برداری،کیوکوشین،کیك بوکسینك وکبدی)

سوزن ته گرد

 -قوانین ومقررات حاکم برپوشش رزموی (جوودو ،تكواندو،کاراتوه

چسب (نواری،مایع وماتیكی)
مداد

وکاراته سوامورایی،کنگ فو،ووشوو،کمان دو،بوکس،کشتی،کشوتی

خودکار

آلیش،وزنه برداری،کیوکوشین،کیك بوکسینك وکبدی)

پاک کن

-عوامووول تووواریر گوووذار درلبووواس ورزش رزموووی (جووونس

کاربن

پارچه،رنگ،ضخامت وکشش پارچه )

رولت

نحوه ترسیم الگوی انواع کاله مناسب ورزش های رزمی (بودونبرش وبرش دار)

کاغذ الگو (گراف،سفید،تحریری
وپوستی)
میزنور

نحوه ترسیم الگوی باالتنه بدون ساسون وشلوار مناسوب ورزشهای رزمی
نحوه ترسیم الگوی آستین (ساده،حلقه ای،رکابی،سه ربع وسجافدار)مناسب ورزش های رزمی
نحوووه ترسوویم الگوووی یقووه (گردبسووته،گرد بوواز،گرد سووجافدار،هفت،هفوووت سوووجاف دار وهفوووت یكطرفوووه سوووجاف سوووه
سانت)مناسب ورزش های رزمی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :ترسیم الگوی لباس های ورزشی رزمی مردانه

نظری عملی جمع
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 اندازه گیری قسمتهای مختلف اندام ( اصلی وفرعی)انتخاب عوامل تواریر گوذار درلبواس ورزش رزموی (جونسپارچه،رنگ،ضخامت وکشش پارچه)
تبدیل الگوی اولیه باالتنه به لباس کاله دار(بدون برش،برشدار) مناسب ورزشهای رزمی
تبدیل الگوی باالتنه بدون ساسون به کت وشولوار بوه شولوار(جودو ،تكواندو،کاراته وکاراته سوامورایی،کنگ فو،ووشوو،کمان
دو،بوکس،کشتی،کشووتی آلیش،وزنووه برداری،کیوکوشووین،کیك
بوکسینك وکبدی)
 ترسیم الگوی آستین (ساده،حلقه ای،رکابی،سه ربع وسوجافدار)مناسب ورزشی رزمی
ترسیم الگوی یقه(گردبسوته،گرد بواز،گرد سوجاف دار،هفوت،هفت سجاف دار وهفت یكطرفه سوجاف سوه سوانت) مناسوب
ورزش رزمی
نگرش :
 صرفه جویی درمصرف کاغذ الگوصرفه جویی درزمانایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگورعایت بهداشت فردی وعمومی هنگام کارتوجهات زیستمحیطی :
-جمع آوری کاغذ های باطله درظروف مخصوص واستفاده از آن درچرخه بازیافت
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان  :ترسیم الگوی لباس های ورزشی سالنی مردانه

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

12

30

42

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
روپوش

دانش :
 -روش های اندازه گیری قسمتهای مختلف اندام ( اصلی

قیچی کاغذ
متر

 ،فرعی )

خك کش

انووواع ورزش سووالنی مردانووه (دووپرش،ژیمناسووتیكوایروبیوووك  ،والیبوووال ،بسكتبال،فوتسوووال وهنووودبال،
بیسوووبال،گلروبال،کبدی یازو،هووواکی روی یخ،هوووواکی
سالنی،هاکی روی چمن ،تخته نرد،شطرنج و تانگو )
 قوانین ومقررات حاکم برپوشش ورزش های سالنی-عواموول توواریر گووذار در لبوواس ورزش س والنی (جوونس

گونیاخیاطی
گونیا منحنی
سوزن ته گرد
چسب (نواری،مایع وماتیكی)
مداد
خودکار

پارچه،رنگ،ضخامت وکشش پارچه)

پكاربن

-نحوه ترسیم الگوی اساس باالتنه بدون پنس

رولت
کاغذ الگو (گراف،سفید،تحریری

نحوه ترسیم الگوی اساس باالتنه کشی نحوه ترسویم الگووی آستین(سواده،کیمونو،رگالن،حلقهای ،برش دار،سجاف دار) مناسب ورزش های سالنی
نحووووه ترسووویم الگووووی یقوووه(گرد ساده،گردسوووجافدار،هفت،هفووت چوواک دار،ایسووتاده وشووكاری) مناسووب
ورزشهای سالنی
نحوه ترسیم الگوی شلوارمهارت :
 اندازه گیری قسمتهای مختلف اندام ( اصلی و فرعی)انتخاب عوامل تاریر گذار درلبواس ورزش سوالنی(جنسپارچه،رنگ،ضخامت وکشش پارچه)
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وپوستی)
میزنور

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان  :ترسیم الگوی لباس های ورزشی سالنی مردانه

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
تبدیل الگوی اساس باالتنه بدون پنس بوه پیوراهن ورزشویسالنی
تبدیل الگوی اساس باالتنه کشی به لباس های ورزش هایژیمناستیك  ،ایروبیك  ،والیبال و بستكبال
ترسیم الگوی اساس آسوتین (سواده،کیمونو،رگالن،حلقه ای،برش دار و سجاف دار) مناسب ورزش های سالنی
ترسیم الگوی یقه (گرد ساده،گردسجاف دار،هفت،هفت چاکدار،ایستاده وشكاری)مناسب ورزش های سالنی
تبدیل الگوی اساس شلوار به شلوارک وشورت های مناسوبورزش هوووای سوووالنی (فوتسوووال،هندبال،والیبال وبسوووكتبال،
بیسبال،گلروبال،کبدی یازو،هاکی روی یخ،هاکی سوالنی،هاکی
روی چمن ،تخته نرد،شطرنج و تانگو )
نگرش :
 صرفه جویی درمصرف کاغذالگوصرفه جویی درزمانایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگورعایت بهداشت فردی وعمومی هنگام کارتوجهات زیستمحیطی :
جمع آوری کاغذ های باطله درظروف مخصوص واستفاده از آن درچرخه بازیافت19

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :ترسیم الگوی لباس های ورزشی مكان های باز مردانه
نظری

عملی

جمع

10

18

28

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
روپوش

دانش :
 -روش های اندازه گیری قسومتهای مختلوف انودام ( اصولی و

قیچی کاغذ
متر

فرعی )

خك کش

-انوووواع ورزش هوووای مكوووان هوووای بووواز مردانوووه (اتومبیووول

گونیاخیاطی

رانی،هوانوردی،قایق رانی ،اسب سواری،چوگان بازی ،اسكی روی

گونیا منحنی

برف وچمن)

سوزن ته گرد

 قوانین ومقررات حاکم برپوشش ورزش های مكوان هوای بواز(اتومبیل رانی،هوانوردی،قایق رانی ،اسوب سوواری،چوگان بوازی،
اسكی روی برف وچمن)

چسب (نواری،مایع وماتیكی)
مداد
خودکار
پاک کن

-عوامل تاریر گذار درانواع لباس ورزشی مكوان هوای بواز(جنس

کاربن

پارچه،رنگ،ضخامت وکشش پارچه )

رولت
کاغذ الگو

-نحوه ترسیم الگوی اساس باالتنه بدون پنس وشلوار

(گراف،سفید،تحریری وپوستی)

-نحوه ترسیم الگوی اساس باالتنه کشی وشلوار

میزنور

 نحوه ترسیم الگوی آستین(ساده،کیمونو،رگالن،حلقه ای،بورشدار وسجاف دار) مناسب ورزش مكان های باز
نحوه ترسیم الگوی یقوه(گرد ساده،گردسوجاف دار،هفت،هفوتچاک دار،ایستاده و شكاری) مناسب ورزش مكان های باز
 نحوه ترسیم الگوی کت و شلوار مناسب سوارکارینحوه ترسیم الگوی کاله جهت پوشش سر بورای ورزش مكوانهای باز (اتومبیل رانی،هوانوردی،قایق رانی ،اسب سواری،چوگان
بازی ،اسكی روی برف و چمن)
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :ترسیم الگوی لباس های ورزشی مكان های باز
نظری

مردانه

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 اندازه گیری قسمتهای مختلف اندام ( اصلی و فرعی)انتخاب عوامل تاریر گوذار درلبواس ورزش مكوان هوای بواز(جنس پارچه،رنگ،ضخامت،کشش پارچه)
تبدیل الگوی اساس باالتنه بدون پنس وشلوار به انواع لباسورزشووی مكووان هووای بوواز (اتومبیوول رانی،هوانوردی،قووایق
رانی،اسب سواری،چوگان بازی،اسكی روی برف وچمن )
تبدیل الگوی اسواس باالتنوه وشلوارکشوی بوه انوواع لبواسورزشی مكان های باز (اتومبیل رانی،هوانوردی،قایق رانی،اسب
سواری،چوگان بازی،اسكی روی برف وچمن )
ترسیم الگووی آسوتین (سواده،کیمونو،رگالن،حلقه ای،بورشدار،سجاف دار) مناسب ورزش مكان های باز
ترسیم الگوی یقه (گرد ساده،گردسجاف دار،هفت،هفت چاکدار،ایستاده،شكاری) مناسب ورزش مكان های باز
ترسیم الگوی کت و شلوار مناسب ورزش سوارکاریترسیم الگوی کاله جهت پوشش سر برای ورزش مكان هایباز (اتومبیل رانی،هوانوردی،قایق رانوی ،اسوب سوواری،چوگان
بازی،اسكی روی برف و چمن )
نگرش :
 صرفه جویی درمصرف کاغذ الگو-صرفه جویی درزمان
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :ترسیم الگوی لباس های ورزشی مكان های باز
نظری

مردانه

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگورعایت بهداشت فردی وعمومی هنگام کارتوجهات زیستمحیطی :
-جمع آوری کاغذ های باطله درظروف مخصوص واستفاده از آن درچرخه بازیافت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :ترسیم الگوی لباس های ورزش نشانه گیری مردانه
نظری

عملی

جمع

12

17

29

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
روپوش

دانش :
 -روش های اندازه گیری قسمتهای مختلوف انودام ( اصولی و

قیچی کاغذ
متر

فرعی )

خك کش

-انواع ورزش های نشانه گیری مردانه (تیرانودازی باتفنوگ،تیر

گونیاخیاطی

اندازی باکمان،پرتاب دیسك ،پرتاب نیزه،پرتواب وزنوه ،پرتواب

گونیا منحنی

چاقو ،بولینگ، ،اسنوکرایت بال،تیله بازی ،دارت وگلف)

سوزن ته گرد

 قوانین ومقوررات حواکم برپوشوش ورزش هوای(تیر انودازیباتفنگ وتیر اندازی باکمان  ،پرتاب دیسك ،پرتاب نیزه،پرتواب
وزنه ،پرتاب چاقو ،بولینگ، ،اسونوکرایت بال،تیلوه بوازی ،دارت

چسب (نواری،مایع وماتیكی)
مداد
خودکار
پاک کن

وگلف)

کاربن

-عوامل تاریر گذار درانواع لباس ورزش نشوانه گیوری (جونس

رولت
کاغذ الگو (گراف،سفید،تحریری

پارچه،رنگ،ضخامت وکشش پارچه )
نحوه ترسویم الگووی اسواس باالتنوه هموراه باآسوتین ویقوهمخصوص ورزش های(تیر اندازی باتفنگ و تیر اندازی باکمان)
نحوه ترسیم الگوی اسواس باالتنوه مخصووص ورزش هوای(پرتاب دیسك ،پرتاب نیزه،پرتاب وزنه و پرتاب چاقو)
نحوه ترسیم الگووی اسواس شولوار مخصووص ورزش هوای(پرتاب دیسك ،پرتاب نیزه،پرتاب وزنه و پرتاب چاقو)
 نحوه ترسیم الگوی اساس باالتنه مخصوص ورزش های(بولینگ ،اسنوکرایت بال ،تیله بازی ،دارت وگلف)
نحوووه ترسوویم الگوووی اسوواس شلوارمخصوووص ورزش هووای(بولینگ ،اسنوکرایت بال ،تیله بازی ،دارت وگلف)
23

وپوستی)
میز نور

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :ترسیم الگوی لباس های ورزش نشانه گیری مردانه
نظری

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 اندازه گیری قسمتهای مختلف اندام ( اصلی و فرعی)انتخاب عوامل تاریر گذار درلباس ورزش نشانه گیری (جنسپارچه،رنگ،ضخامت وکشش پارچه)
تبدیل الگوی اساس باالتنه همراه باآستین ویقه به (سویشرتآزاد) مناسب ورزش هوای تیور انودازی باتفنوگ وتیور انودازی
باکمان
تبدیل الگوی اساس باالتنه به رکابی مخصوص ورزش های(پرتاب دیسك،پرتاب نیزه،پرتاب وزنه و پرتاب چاقو)
تبدیل الگوی اساس شلوار به شلوار آزادمخصوص ورزشوهای(پرتاب دیسك،پرتاب نیزه،پرتاب وزنه و پرتاب چاقو)
تبوودیل الگوووی اسوواس باالتنووه بووه ت وی شوورت مخصوووصورزشهای( بولینگ ،اسنوکرایت بال ،تیله بازی ،دارت وگلف)
تبدیل الگوی اساس باالتنه به گرمكن مخصوص ورزشهای(بولینگ ،اسنوکرایت بال ،تیله بازی ،دارت وگلف)
تبدیل الگوی اساس شلوار به شلوارک وشلوارآزاد مخصووصورزش های ( بولینگ ،اسونوکرایت بوال ،تیلوه بوازی ،دارت و
گلف)
نگرش :
 صرفه جویی درمصرف کاغذ الگو-صرفه جویی درزمان
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :ترسیم الگوی لباس های ورزش نشانه گیری مردانه
نظری

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگورعایت بهداشت فردی وعمومی هنگام کارتوجهات زیستمحیطی :
-جمع آوری کاغذ های باطله درظروف مخصوص واستفاده از آن درچرخه بازیافت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :دوخت لباس های ورزشی مردانه
نظری

عملی

جمع

14

52

66

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
میز برش

دانش :
-انواع پارچه درجنس های مختلف (کتان ،ژرسه ،الکرا،نایلون

میز اتو
انواع ماشین دوخت(سردوز،میان

،تریكوفرهنگ و تریكو درف)

دوز،راسته دوز ،همه کاره خانگی)

نحوه چیدمان صحیح الگو روی پارچه باتوجه به طرح وبافتپارچه

انواع سوزن ماشین
دوخت(سردوز،میان دوز،راسته دوز

 نحوه انتقال الگو روی پارچه (کاربن ،کوک شل،مل یاصابونخیاطی)

،همه کاره خانگی)
انواع نخ ماشین دوخت(مرسریزه
،نایلونی،ابریشمی،پلی

-نحوه برش پارچه بااستفاده از عالئم قراردادی الگو (راسوتای

استر،ترویرا،ترویرا،300نخ استرچ)

الگو،دوالی بازوبسته پارچه و نقاط موازنه دوخت)

انواع پایه ماشین دوخت همه کاره
خانگی(ساده دوزی ،پس دوز،پاک

-نحوه دوخت اساس باالتنه مردانه درسنین مختلف

دوزی ،نیش چپ وراست،

-نحوه دوخت باالتنه بدون پنس

دکمه،جادکمه ،لب تویاپیچ رل،
سه لنگه)

-نحوه دوخت انواع کاپشن وگرمكن

انواع پایه زیپ دوزی(یكطرفه

نحوه تایین اندازه دکمه خور-نحوه دوخت انواع سجاف (جدا،سرخود،مخفی همراه بازیپ)

،دوطرفه ،زیپ مخفی ،وزیپ چپ
وراست)

-نحوه دوخت انواع جیب(خارجی وداخلی )درگرمكن

انواع پایه نزئینی(نوار اریپ

-نحوه دوخت اساس آستین اولیه مردانه

دوزی،چین ،پلیسه دوزی)

-نحوه دوخت انواع آسوتین درگورمكن مردانوه (ساده،سرشوانه

انواع پایه ماشین دوخت صناتی
راسته دوز (ساده،نیش،نیم پایه

افتاده،رگالن وکیمونو)

یك پایه ،نوار اریپ دوزی ،زیپ

نحوه دوخت انواع یقه گرمكن (خطی،ایستاده وبرگرد)-نحوه دوخت اساس شلوار مردانه

دوزی)
انواع قیچی
نخ چین دستی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :دوخت لباس های ورزشی مردانه
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
ژانت

دانش:
-نحوه دوخت انواع شلوار گرمكن (رکابدار،دمپای آزاد ودمپوای

آب پاش
بالشتك

کشی)

متر

-نحوه دوخت انواع کمر شلوار (کمرلیفه دار،کمریكسره،راسوت،

اتو (بخار ،مامولی و سرد )

منحنی وکشی)

الیی چسب (کاغذی وپارچه
ای)

نحوه دوخت انواع جیب شلوار(خارجی وداخلی)نحوه دوخت انواع مایو (یك تكه،دوتكه ومسابقات قهرمانی )نحوه دوخت کاله (بدون برش وبرش دار) به لبواس گورمكنورزشی آبی

انواع پارچه
(کتان،ژرسه،الکرا،نایلون
،تریكوفرهنگ وتریكو درف)
سوزن دوخت دستی

-نحوووه دوخووت لبواس کشووی یكسووره چسووبان باآسووتین بلنوود

قرقره
وسایل عالمت گذاری (پودر مل

مخصوص ورزش رزمی مردانه
نحوووووه دوخووووت انووووواع کوووواله مخصوووووص ورزش(تكواندو،جودو،کاراته،کنك فو و ووشو)

یا صابون خیاطی)
انواع زیپ
پارچه مخصوص اتوکشی

-نحوه دوخت باالتنه وشلوار مخصوص ورزش تكواندو

کش

-نحوه دوخت لباس جلوبسته وشولوار کمور کشوی مخصووص

پشم شیشه
قیطان

ورزش جودو
نحوه دوخت پیراهن وشولوار کمرکشوی وکمربنود مخصووصورزش ووشو

الیی
دکمه
دکمه فشاری

-نحوه دوخت پیراهن وشلوار گشادهمراه باکمربنود مخصووص

قزن قفلی
سوزن ته گرد بلند

ورزش کاراته
-نحوه دوخت پیراهن وشلوار مخصوص ورزش کنگ فو
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روغن
پنبه

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :دوخت لباس های ورزشی مردانه
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
کاربن

دانش :
-نحوه دوخت آستین مخصووص لبواس هوای ورزشوی رزموی

متر
بشكاف

(ساده،بلندوکوتاه،گشادو سرشانه افتاده)

رولت

نحوه دوخت یقه های مناسب ورزش رزمی(گرد،هفت و بلیطیجدا)

پیچ گوشتی ماشین دوخت
نخ چین دستی

نحوه دوخت لباس چپ وراستی مناسب ورزش رزمینحووووه دوخوووت پیوووراهن هوووای ورزش سوووالنی (بایقوووهگرد،هفت،آستین کوتاه،ساده وگشاد)
نحوه دوخت رکابی های ورزش سالنی (ساده وبرش دار)نحوه دوخت لباس های ورزش ژیمناستیك (پیوراهن وشولوارسرهمی باآستین بلند شمشیری )
نحوه دوخت لباس ورزشی ایروبیك (پیراهن ساده وجلوبسوتهباآستین کوتاه وشلوار وشلوارک ساده کمرکشی )
نحووووه دوخوووت شلواروشووولوارک وشوووورت مخصووووص ورزشسالنی(والیبال،بستكبال،هندبال،فوتسال،بایسبال،گلروبال،کبدی یازو)

نحوه دوخت باالتنه بدون پنس مخصوص ورزش مكان هایباز( اتومبیل رانی ،هاکی سوالنی،هاکی روی چمون ،تختوه نورد
،شطرنج وتانگو)
نحوه دوخت باالتنه بودون پونس وشلوارسورهمی مخصووصورزش هوانوردی
نحوه دوخت بلوز آستین کوتاه ،ساده وشلوار مخصوص ورزشقایقرانی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :دوخت لباس های ورزشی مردانه
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
نحوه دوخت کت وشلوارتنگ بایقوه ایسوتاده جداوآسوتین بلنودمخصوص ورزش اسب سواری
نحوه دوخت جلیقه ،شلوار تنگ وبلوز یقوه فور نچوی یاایسوتادهباآستین بلند مخصوص ورزش چوگان
نحوه دوخت باالتنه وشولوار کشوی چسوبان مخصووص ورزشاسكی
نحوووه دوخووت انووواع کوواله بوورای ورزش هووای (اتومبیوولرانی،هوانوردی،قایقرانی،اسب سواری،چوگان بوازی ،اسوكی روی
برف واسكی روی چمن )
نحوه دوخت شلوار وپیراهن چسبان مخصوص ورزش تیراندازینحوه دوخت روپوش مخصوص ورزش تیراندازینحوه دوخت پیراهن آستین بلند وشلوار کمر کشوی مخصووصورزش گلف
نحوه دوخت پیراهن وشلوارکمرکشی مخصوص ورزش دارتنحوه دوخت کاله برای ورزش گلف ودارتنحوه اتوکاری قطاات لباس (یقه،سجاف،آستین،باالتنه وشلوار)مهارت:
 چیدمان صحیح الگو روی پارچه باتوجه به طرح وبافت پارچه انتقووال الگووو روی پارچووه (کوواربن ،کوووک شوول،مل یاصووابونخیاطی)
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :دوخت لباس هاي ورزشي مردانه
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
 برش قطاات مختلف لباس هوای ورزشوی زنانوه بااسوتفاده ازعالئم قراردادی الگو (راستای الگو،دوالی بازوبسته پارچه ،نقواط
موازنه دوخت)
دوخت اساس باالتنه مردانه در سنین مختلفدوخت باالتنه بدون پنس دوخت انواع کاپشن وگرمكن تایین اندازه دکمه خور دوخت انواع سجاف (جدا،سرخود،مخفی،همراه بازیپ) دوخت انواع جیب(خارجی وداخلی )درگرمكندوخت اساس آستین اولیه مردانهدوخووت انووواع آسووتین درگوورمكن مردانووه (ساده،سرشووانهافتاده،رگالن وکیمونو)
 دوخت انواع یقه گرمكن (خطی،ایستاده و برگرد)دوخت اساس شلوار مردانه دوخت انواع شلوار گرمكن (رکابدار،دمپای آزاد ودمپای کشی) دوخت انواع کمر شلوار (راست،منحنی وکشی) دوخت انواع جیب شلوار(خارجی وداخلی) دوخت انواع مایو (یك تكه،دوتكه ومسابقات قهرمانی )دوخت کاله(بدون برش و برش دار) به لباس گرمكن ورزشویآبی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :دوخت لباس هاي ورزشي مردانه
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 دوخت لباس کشی یكسره چسبان باآستین بلنود مخصووصورزش رزمی مردانه
 دوخووووت انووووواع کوووواله گوووورمكن مخصوووووص ورزش(تكواندو،جودو،کاراته،کنك فو و ووشو)
دوخت باالتنه و شلوار مخصوص ورزش تكواندو دوخت لباس جلوبسته وشلوار کمر کشوی مخصووص ورزشجودو
 دوخت پیراهن وشلوار کمرکشی وکمربنود مخصووص ورزشووشو
 دوخت پیراهن وشلوار گشادهمراه باکمربند مخصوص ورزشکاراته
 دوخت پیراهن وشلوار مخصوص ورزش کنگ فو دوخووت آسووتین مخصوووص لبوواس هووای ورزشووی رزمووی(ساده،بلندوکوتاه،گشاد وسرشانه افتاده)
 دوخت یقه هوای مناسوب ورزش رزمی(گرد،هفوت و بلیطویجدا)
 دوخت لباس چپ وراستی مناسب ورزش رزمیدوخت پیراهن هوای ورزش سوالنی (بایقوه گرد،هفت،آسوتینکوتاه،ساده وگشاد)
 -دوخت رکابی های ورزش سالنی (ساده وبرش دار)
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :دوخت لباس هاي ورزشي مردانه
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
 دوخووت لبوواس هووای ورزش ژیمناسووتیك (پیووراهن وشوولوارسرهمی باآستین بلند شمشیری) مخصوص ورزش سالنی
دوخت لبواس ورزشوی ایروبیوك ( پیوراهن سواده وجلوبسوتهباآستین کوتاه وشلوار وشلوارک ساده کمرکشی )
 دوخت شلوار  ،شلوارک وشوورت مخصووص ورزش سوالنی(والیبال،بستكبال،هندبال،فوتسال ،بایسبال،گروبال،کبدی یا زو)
 دوخت باالتنه بدون پنس مخصوص ورزش مكان های بواز(اتومبیل رانی ،هواکی سوالنی ،هواکی روی چمون ،تختوه نورد،
شطرنج و تانگو)
 دوخت باالتنه بدون پنس وشلوارسورهمی مخصووص ورزشهوانوردی
 دوخت بلووز آسوتین کوتواه وسواده وشلوارمخصووص ورزشقایقرانی
 دوخووت کووت وشوولوارتنگ بایقووه ایسووتاده جداوآسووتین بلنوودمخصوص ورزش اسب سواری
 دوخت جلیقه  ،شلوار تنوگ وبلووز یقوه فور نچوی یاایسوتادهباآستین بلند مخصوص ورزش چوگان
دوخت باالتنه وشلوار کشی چسوبان مخصووص لبواس هوایاسكی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :دوخت لباس هاي ورزشي مردانه
نظری

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 دوخووت انووواع کوواله مخصوووص ورزش هووای (اتومبیوولرانی،هوانوردی،قایقرانی،اسب سواری،چوگان بازی ،اسكی روی
برف و اسكی روی چمن)
 دوخت شلوار وپیراهن چسبان برای ورزش تیراندازی دوخت روپوش مخصوص ورزش تیراندازی دوخت پیراهن آستین بلنود وشولوار کمور کشوی مخصووصورزش گلف
دوخت پیراهن وشلوارکمرکشی مخصوص ورزش دارت دوخت کاله مخصوص ورزش گلف ودارت اتوکاری قطاات لباس (یقه،سجاف،آستین،باالتنه و شلوار)نگرش :
 صرفه جویی درمصرف پارچهصرفه جویی درزمانایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش و دستكش)رعایت اصول ارگونومی هنگام برش پارچهرعایت بهداشت فردی وعمومی هنگام کاررعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتورعایت نكات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتوتوجهات زیستمحیطی :
جمع آوری نخ و پارچه های اضافی درظروف مخصوص واستفاده از آن درچرخه بازیافت33

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

ماشین دوخت همه کاره خانگی

ساده،نیمه یا تمام اتوماتیك

15دستگاه

-

2

میز ماشین دوخت همه کاره خانگی

متناسب با نوع ماشین دوخت

15عدد

-

3

ماشین دوخت سردوزخانگی

3نخ تمام اتوماتیك

2دستگاه

-

4

ماشین دوخت سردوزخانگی

4نخ تمام اتوماتیك

2دستگاه

-

5

ماشین دوخت صناتی سردوز

سه نخ

3دستگاه

-

6

ماشین دوخت صناتی راسته دوز

نیمه یاتمام اتوماتیك

4دستگاه

-

7

ماشین دوخت صناتی میان دوز

نیمه یاتمام اتوماتیك

1دستگاه

-

8

میز برش

150*200Cm

2عدد

-

9

اتو

بخار ،مامولی و سرد

از هرکدام 1دستگاه

-

10

ملزومات اتو

بالشتكف ،میزاتو وژانت

ازهرکدام 3دستگاه

-

11

رایانه

باتمام متالقات

1دستگاه

-

12

میز رایانه

متناسب بارایانه

1عدد

-

13

تخته وایت برد

100*200سانتی متر

1عدد

-

14

میز مربی

چوبی

1عدد

-

15

صندلی کار آموز

متحرک باارتفاع قابل تغییر

15عدد

-

16

میز کارآموز

60*150Cm

8عدد

-

17

صندلی مربی

چوبی

1عدد

-

18

پایه ماشین دوخت همه کاره خانگی

(ساده دوزی،پس دوز،پاک دوزی،

از هرکدام  3عدد

-

19

پایه زیپ دوزی

پایه نیش چپ وراست،
دکمه،جادکمه ،لب تویاپیچ رل و سه
لنگه)
(یكطرفه ،دوطرفه،زیپ مخفی،زیپ

از هرکدام 3عدد

-

چپ وراست)
20

پایه تزئینی

نواراریپ دوزی،چین و پلیسه دوزی)

از هرکدام  3عدد

-

21

پایه ماشین دوخت صناتی راسته

(ساده،نیش،نیم پایه یك پایه ،نوار

از هرکدام 4عدد

-

دوز

اریپ دوزی و زیپ دوزی)

کپسول آتش نشانی

پودر خشك 6کیلویی

22

34

1دستگاه

-

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

23

جابه کمك های اولیه

سری کامل تجهیزات

1جابه

-

24

سیستم تهویه

مطبوع

1دستگاه

-

25

تخته وایت برد

100*200Cm

1عدد

-

26

میز نور

80*100Cm

1عدد

-

27

آیینه

تمام قد

2عدد

-

28

مانكن

در سایزهای 44،42،40،38،36

از هرکدام 1عدد

-

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

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

پارچه

کتان ،ژرسه،الکرا،نایلون ،تریكوفرهنگ وتریك

از هرکدام 2متر

-

درف
2

قرقره

دررنگ های مختلف

از هر کدام 4قرقره

-

3

نخ ماشین دوخت

پلی استر ،نایلونی،ابریشمی وترویرا ،ترویرا300ونخ

ازهرکدام 6قرقره

-

4

سوزن ماشین دوخت صناتی

5

سوزن ماشین دوخت همه

استرچ
راسته دوز وسردوز،میاندوز ازشماره

ازهرکدام 1بسته

-

()18،16،14،12
شماره11و14

ازهرکدام 1بسته

-

خانگی
6

سوزن دوخت دستی

شارپ وبیوتین ازشماره ()12،10،9

از هرکدام 1بسته

-

7

وسایل عالمتگذاری

صابون خیاطی

ازهرکدام 15عدد

-

8

زیپ

ساده وکاپشن20و50سانتی متر دررنگ های

ازهرکدام 1عدد

-

مختلف
9

کاغذ الگو

سفید،پوستی وگراف

ازهرکدام 50برگ

-

10

ماژیك وایت برد

دررنگ های مختلف

ازهرکدام 1عدد

-

11

تخته پاک کن

وایت برد

1عدد

-

12

پارچه مخصوص اتوکشی

بدون پرز دهی،رنگ روشن ونسوز

3عدد

-

13

کاربن

در رنگ های مختلف

ازهرکدام 1برگ

-

14

مداد

اتود HB،

از هرکدام 15عدد

-

15

مدادرنگی

12تایی

1بسته

-

16

پاک کن

مامولی

15عدد

-

17

خودکار

آبی وقرمز

از هرکدام 15عدد

-

18

کش

در عرض های مختلف

از هرکدام 2متر

-

19

کاغذ

A4

30برگ

-

20

پشم شیشه

3mmتا 1cmدرعرض مختلف

از هرکدام 3متر

-

21

پنبه

مامولی

0/5کیلوگرم

-

22

قیطان

درعرض های مختلف

از هرکدام 1متر

-

23

الیی

کاغذی و پارچه ای

از هرکدام 1متر

-
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 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

24

دکمه

در اندازه های مختلف

ازهرکدام  5بسته

-

25

دکمه فشاری

در اندازه های مختلف

ازهرکدام 1بسته

-

26

قزن قفلی

در اندازه های مختلف

ازهرکدام 1بسته

-

27

سوزن ته گرد

بلند

5بسته

-

28

تخته پاکن

وایت برد

1عدد

-

29

روغن

مخصوص ماشین دوخت

5لیتر

-

30

چسب

ماتیكی ،نواری و مایع

از هرکدام 15عدد

-

31

کاربن

دررنگ های مختلف

از هرکدام 1بسته

-

32

دستكش

یكبار مصرف

15عدد

-

33

روپوش

نخی

1دست

-

34

ماسك

بهداشتی

15عدد

-

35

مل

پودری

نیم کیلو

توجه :
-مواد به ازاء يك نفر ويك كارگاه به ظرفیت 15نفر محاسبه شود.
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 برگه استانداردابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

انواع خك کش

(ساده،مدل،Tمنحنی)

از هرکدام 5عدد

-

2

گونیای خیاطی

(مدرج،منحنی ،ساده)

از هرکدام 7عدد

-

3

متر

پارچه ای یاپالستیكی

15عدد

-

4

روغن دان

کوچك ومتوسك

ازهرکدام 5عدد

-

5

بشكاف

کوچك

15عدد

-

6

رولت

دندانه داروبدون دندانه

15عدد

-

7

پیچ گوشتی ماشین دوخت

کوچك وبزرگ

ازهرکدام 5عدد

-

8

قیچی

(ساده،برش کوچك،زیكزاک،ضخیم ،برقی

ازهرکدام 5عدد

-

خانگی،کوچ نوک تیز )
9

قیچی

مخصوص کاغذ

5عدد

10

پرگار

بااهرم اضافه

5عدد

-

11

ماشین حساب

کوچك

5عدد

-

12

پنس

مخصوص ماشین دوخت

5عدد

-

13

برس

مخصوص ماشین دوخت

5عدد

-

14

نخ چین دستی

فلزی

15عدد

-

15

جاسوزنی

پرشده از خاک اره

15عدد

-

توجه :
-ابزار به ازاء هرسه نفر محاسبه شود.
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