ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت
دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي درﺳﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
ﮐﺎرور ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎي ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﻣﺎﮐﻮ و ژاﮐﺎرد

ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ
7-54/50/1/3

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ

1
ﻧﺴﺨﻪ

2 0 2 7 0 0 5 0 0 0
ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 90/5/1 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮوه

ﺳﻄﺢ
ﻣﻬﺎرت

8 1 5 2
Isco-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل7-55/51/0/9 :
اعضاء کميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته صنايع نساجي :
مصطفي اريسيان
دکتر علي اکبر مراتي
مهندس حميدرضا رعنا
هايده رامش

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل:
-

فرآيند اصالح و بازنگري :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور  ،پالك
253
دورنگار

11355007

تلفن 11513311 – 3

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل
رديف

نام و نام خانوادگي

0

طهمورث قطره ساماني

آخرين مدرك
تحصيلي

ليسانس

رشته تحصيلي

شايستگي 

شغل و سمت

مربي

نساجي

سابقه کار

آدرس  ،تلفن و ايميل

مرتبط

81سال

تلفن ثابت 4826812:
تلفن همراه 00848062490:
ايميلللللللللللللللللللللللللللللللللللل
tahmoures.gs@gmail.com:

2

سيد محمد حسيني

فوق ليسانس

نساجي

کارشناس

88سال

9

حسين آقاعلي

ليسانس

نساجي

مربي

84سال

آدرس :
تلفن ثابت 0488-6600612:
تلفن همراه 00848041190:
ايميل nassaji@etvto.ir :
آدرس :اصلللفها -خ خلللرازي-ک-61پ
24898
تلفن ثابت 0488-6600612:
تلفن همراه 00844622488:
ايميل haghaali@yahoo.com:
آدرس :

5

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

5

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

1

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

7

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

2

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط کلار را ووينلد در بع لي از ملوارد اسلتاندارد حرفله اي نيلف وفتله
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادويري براي رسيد به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يك شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص که از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوا شغل  ،کارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي  ،مسئوليت هلا ،
شرايط کاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زما و جلسات مورد نياز براي رسيد به يك استاندارد آموزشي .
ويژگي کارآموز ورودي :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي که از يك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
کارورزي:
کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري يا همگام با آ آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت ملي ويلرد و ولرورت
دارد که در آ مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي که فرد در محلل آملوزش بله صلورت
تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكا واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،که شلامل سله بخل عمللي  ،کتبلي عمللي و اخلالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه اي مربيان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربيا دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام کار در محيط ها و شرايط ووناوو به طور موثر و کارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيد به يك شايستگي يا توانايي  .کله ملي توانلد شلامل عللوم (ايله (
رياوي  ،فيفيك  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبا فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيد به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شايستگي در يك کار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است که عدم يا انجام نداد صحيح آ موجب بروز حوادث و خطرات در محيط کار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسيب به محيط زيست وارد وردد.
3

نام استاندارد آموزش شغل: 0
کارور ماشين هاي بافندوي بدو ماکو و ژاکارد
شرح استاندارد آموزش شغل :
اين شغل ازمشاغل صنعت نساجي قسمت بافندوي است و وظايفي از قبيل انجام عمليات بافت وتوليد (ارچه هاي
مختلف ٬کنترل عملكرد قسمت هاي مختلف ماشين بافندوي  ٬تنظيم مكانيفم ها  ٬بهره برداري از دستگاه هاي جنبي
و رفع بخشي از عيوب بافت را شامل مي وردد و با مشاغل مقدمات بافندوي وچاپ ورنگرزي وتكميل (ارچه در ارتباط
است
ويژگي هاي کارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت ( :ايا دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 903 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 33 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 031 :ساعت

ـ زمان کارورزي

 25 :ساعت

ـ زمان پروژه

- :

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 کتبي %25 : عملي %15: اخالق حرفه اي %01:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس نساجي با حداقل  4سال سابقه کار مرتبط و يا فوق ديپلم نساجي با حداقل  9سال سابقه کار مرتبط

1 . Job

4

٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
مقدمات بافندگي
رنگرزي
تكميل
چاپ پارچه

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي کار :

الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



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

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت کار

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

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



5

استاندارد آموزش شغل
 -شايستگي ها

4

4

عناوين

رديف

0

تعيين مشخصات و نوع نخ مورد مصرف در بافندوي

2

کنترل عملكرد قسمت هاي اصلي و فرعي ماشين بافندوي و تميف کرد آ

9

راه انداختن و متوقف کرد ماشين بافندوي

5

بهره برداري از دستگاه هاي جنبي بافندوي

5

بافندوي و توليد (ارچه

1

رفع عيوب بافت (ارچه

7

کنترل کيفيت (ارچه

3

کنترل اطالعات بافت (ارچه

3
01
00
02
09
05
05

1.

Occupational
. Competency

6

3

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زما آموزش

تعيين مشخصات و نوع نخ مورد مصرف در بافندوي

دان

نظري

عملي

جمع

82

41

24

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:

-مفاهيم عمومي نساجي (مراحل توليد فراورده هاي نسلاجي٬

9

اصول ايمني و (يشگيري از حوادث ناشي از کار )
-طبقه بندي الياف

4

-نخ و انواع آ ٬مشخصات و موارد مصرف هريك

2

-روش هاي نمره وذاري نخ

4

مهارت :
-تعيين نوع و مشخصات نخ ها (جهت تلاب و نلوع اليلاف) بلا

80

ميكروسكوپ
-تعيين نوع الياف (از طريق آت

زد اليلاف و مشلاهده بلو و

6

خاکستر آ )
-تشخيص نوع الياف با استفاده از مواد شليميايي حلل کننلده

1

الياف
2

تعيين نمره نخ از طريق کالف (يچي و توزين کالفنگرش :
ايمني و بهداشت :
-استفاده از دستك

٬ماسك و (ي

بند در زما استفاده از مواد شيميايي

توجهات زيست محيطي :
7

انواع الياف طبيعي و
مصنوعي
انواع نخ با نمره هاي
مختلف
کتاب الياف شناسي
چراغ الكلي و فندک
معرف هاي شيميايي
شناسايي الياف
مواد شيميايي اسيدي و
قليايي حالل الياف مختلف
 CDآموزش مراحل توليد
صنايع نساجي
ماسك٬دستك کار و
(ي بند چرمي
وايت برد-تخته (اک کن
وچند رنگ ماژيك
ميكروسكوپ الياف
شناسي
دستگاه کالف (يچ در
طول مورد نظر
ترازوي ديجيتال
مداد –کاغذ A4

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زما آموزش

کنترل عملكرد قسمت هاي اصلي و فرعي ماشين بافندوي و
تميف کرد آ

دان

نظري

عملي

جمع

88

40

48

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:

اصطالحات بافندوي ٬قسمت هاي مختلف و قطعلات ماشلين
بافندوي ٬اعمال اصلي و فرعي ماشين بافندوي

2

مكانيفم هاي تشكيل دهنه کار (ميلل لنلگ٬باداملك٬دابلي و
ژاکارد)

4

سيستم هاي (ود وذاري(ماکو(٬روژکتايل٬جت هوا٬جلت آب و
را(ير)
دفتين زد (شانه بافندوي و مشخصات نمره وذاري آ )

4

باز کرد چله و (يچ

(ارچه (روالتور چله٬فنر ٬وزنه و )...

8
8
8

سيستم هاي کنترل (اروي نخ تار ( المل ) وکنترل نخ (ود
مهارت :
کنترل تشكيل دهنه کار( ٬ود وذاري٬دفتين زد ٬باز شد چله
و (يچ (ارچه
بررسي عملكرد دستگاه کنترل نخ تار ( المل ) و کنترل نخ (ود
تميف کرد ماشين بافنلدوي بله وسليله جلارو برقلي و هلواي
فشرده
نگرش :

0
4
1

(يشگيري از کثيف شد (ارچه بافته شده هنگام تميفکاري
قرار داد لبه و شانه دفتين در نقطه مرگ جلو هنگام تميف کاري براي جللوويري از ورود
الياف و وايعات به داخل دهانه کار
ايمني و بهداشت :
استفاده از لوازم حفاظتي شخصي هنگام تميفکاري
توجهات زيست محيطي :
جلوويري از (راکنده شد ذرات (رز وورد وخاک در ف اي سالن8

ماشين بافندوي
قطعات ماشين بافندوي
کمپرسور توليد هواي
فشرده
جارو برقي صنعتي
جارو دستي
(ارچه جهت تميفکاري
ماسك يك بار مصرف
دستك
لباس کار
ووشي ايمني
کيسه زباله و ووني
کتاب بافندوي – کاتالوگ
ماشين بافندوي

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زما آموزش

راه انداختن و متوقف کردن ماشين بافندگي

دان

نظري

عملي

جمع

0

44

44

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

تابلو کليد برق روشنايي

:

-تابلو کليدهاي برق روشنايي وصنعتي

8

تابلو کليد برق صنعتي

-کليدهاي روشن و خاموش کرد ماشين بافندوي

4

ماشين بافندوي

-دستگاه آکوالماتور و نحوه تغذيه نخ و تنظيم آ

4

بوبين نخ (ود مصرفي

-دستگاه لينو ٬حاشيه باف

4

وسيله راهنماي نخ (ود از
منطقه کش

مهارت :
روشللن و خللاموش کللرد ماشللين بافنللدوي ٬تللك وللربهزد ٬حرکت آهسته و نحلوه کلار بلا سلاير کليلدهاي ماشلين
(اهرمي-فشاري-لمسي )
قرار داد بوبين نخ (ود در محل خود و عبورداد نخ (لود ازمسير خود و تنظيم کش آ  -تنظيم مقدار رزرو نلخ (لود در
آکوالماتور
-قرار داد نوار ر(ير در کشويي طرفين

4

-عبور داد وايعات کناره از مسير خود

8

-نخ کشي و آماده کرد دستگاه حاشيه باف يا لينو

2

1

قرقره هاي نخ مصرفي در
حاشيه (ارچه و لينو بافي

1

نگرش :
کنترل ماشين بافندوي قبل از راه اندازي از نظر عدم وجود (ليچ و مهلره و يلا ابلفار درمسير قسمت هاي متحرک ماشين
رعايت نظافت دستگاه و قطعاتي که با (ارچه و نخ در تماس مي باشندايمني و بهداشت :
توجه به خطرات نفديك کرد دست به جلو دفتين و ساير قسمت هاي متحرک ماشينبافندوي
توجهات زيست محيطي :
9

وآکوالماتور

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زما آموزش

بهره برداري از دستگاه هاي جنبي بافندگي

دان

نظري

عملي

جمع

86

42

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کاغذ ميلي متري

:

-انواع نخ کشي چله از ميل ميلك ها و تهيه نقشه آ

4

مخصوص طراحي

-انواع طرح بافت (ارچه

4

مداد –(اک کن

-طرح هاي اصلي و مشتقات آ ها

8

کتاب طراحي بافت (ارچه

-زه کشي ژاکارد (به طور مختصر )

4

اسنو بافندوي همراه باچله

-نقشه طرح ژاکارد

4

دستگاه و (ايه مخصوص
نخ کشي چله از وردها

مهارت :
-نخ کشي چله از ميل ميلك وردها

4

-رسم طرح بافت در کاغذ شطرنجي

84

آماده کرد طرح نقشه بافت در دستگاه دابلي (مكلانيكي بلاکارت نقشه و الكترونيكي )
-استفاده از دستگاه (ودبروردا

2

تنظيم فشار اسنو چله نسبت به وز نلخ چلله ( فشلار فنلر ٬وزنه و )....
بهره برداري از دستگاه نوشتن حاشيه (ژاکارد حاشليه يلا بلهوسيله حرکت وردها)
نگرش :
ايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :
-

11

8
4
4

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زما آموزش

بافندگي و توليد پارچه

دان

نظري

عملي

جمع

84

48

24

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد مصرفي و

توجهات زيست محيطي مرتبط

منابع آموزشي

بوبين نخ جهت تمرين وره

:

-انواع وره بافندوي

8

زد

-اصول رنگ بندي (ود و چگونگي تعويض رنگ (ود (ارچه

4

بوبين نخ (ود در رنگ هاي

-اصول تغيير طرح (ارچه با تعويض رنگ (ود

4

مورد مصرف در نقشه بافت

چگللونگي اسللتفاده بلله جللا و مناسللب از کليلله قطعللات ودستگاههاي ماشين بافندوي براي توليد (ارچه مرغوب
مهارت :

6

ماشين بافندوي همراه نخ چله
نمونه (ارچه
ذره بين (ودشمار

-وره زد دو سر نخ

2

سوز مخصوص (ود شمار

بهره برداري از کليه وسايل و دستگاه هاي ماشين بافندويبراي توليد (ارچه مرغوب
-تعيين طرح بافت نمونه (ارچه با ذره بين (ودشمار

2

کاغذ ميلي متري طراحي (ارچه

1

-ترميم (اروي نخ تار (عبور نخ تار از مسير خود )

9

ترميم (اروي نخ (ود (آزاد کرد دهنه کار و خلار کلردنيم (ود از دهنه کار )

2

شكافتن (ارچه معيوب (بروردا کرد نقشله ٬آزاد کلرد(ود در دهنه کار٬خار کرد (ود٬تنظيم شانه با لبه کلار در
نقطه مرگ دفتين )
نگرش :

6

سرعت عمل در وره زد دو سر نخ با کيفيت مورد نظر(حداقل برآمدوي)جلوويري از توقف بي مورد ماشين هاي بافندوي وترميم (اروي نخ تلار يلا (لود درحداقل زما )
ايمني و بهداشت :
رع ايت دستورالعمل هاي ايمني و نكات اروونوميك هنگام کار با ماشلين بافنلدويوذره بين (ود شمار
توجهات زيست محيطي :

11

کتاب طراحي بافت (ارچه
کتاب بافندوي
قيچي کوچك

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زما آموزش

رفع عيوب بافت پارچه

دان

نظري

عملي

جمع

86

40

26

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کتاب بافندوي

:

-عيوب بافت (ارچه (عيوب تاري ٬عيوب (ودي و کناره اي)

6

-راه هاي (يشگيري از ايجاد عيوب بافت در (ارچه

6

-عيوبي که در اثر تنظيم نبود ماشين بافندوي و يلا ايلرادات

2

کاتالوگ ماشين بافندوي

مواد اوليه در (ارچه به وجود مي آيد
مهارت :
-تشخيص ورفع عيوب تاري (ارچه (تا حد امكا )

0

-تشخيص ورفع عيوب (ودي (ارچه (تا حد امكا )

0

-تشخيص و رفع عيوب کناره اي (ارچه (تا حد امكا )

6

-تشخيص عيوب فني وعيوب حاصل از ملواد اوليله و اطلالع

6

رساني فوري به بخ

سر(رستي و فني

نگرش :
دقت در کار و توليد ماشين بافندوي و (يشگيري از بروز عيوب در (ارچه توليديايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :
-

12

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زما آموزش

کنترل کيفيت پارچه

دان

نظري

عملي

جمع

80

40

40

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:

 -اصول کنترل کيفيت (ارچه (مفاهيم عمومي)

1

تاثير درجه حلرارت و رطوبلت سلالن بافنلدوي در کيفيلت وکميت توليد
مهارت :

4

-کنترل کيفيت ظاهري (ارچه در حال بافت از جهات مختلف

4

لمس (ارچه در حال بافت و (يشگيري از توليد هروونه عيلبمووعي و مداوم
(-يشگيري از وربدري شد نخ هاي تار

4

کنترل نخ هاي (ود مصرفي و (يشگيري از جايگفيني بلوبيننخ هاي (ود متفاوت (از نظر جنس٬رنگ و نمره نخ)
(يشگيري از توقف بي دليل ماشين بافندويتهيه نمونه (ارچه به وسيله ولرد بلر و تلوزين آ و محاسلبهوز يك متر (ارچه
نگرش :

4
4
4
8

دقت در (يشگيري از عيوب تاري در (ارچهتوجه به کيفيت و کميت توليد (ارچهايمني و بهداشت :
رعايت اصول ايمني و (يشگيري از حوادث ناشي از کارتوجهات زيست محيطي :
استفاده از سيستم تهويه صنعتي و ثابت بود درجه حلرارت و رطوبلت سلالن در طلولزما کار

13

ماشين بافندوي
کتاب بافندوي
ترازو حساس(با دقت)0 /08
دستگاه برش نمونه (ارچه
با سطح ثابت (ورد بر
(ارچه )
کابيت تجفيه نور جهت
مقايسه رنگ نخ با نمونه
اصلي
فرم هاي مخصوص
وفارش کيفيت و کميت
توليد روزانه
مداد و خودکار

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زما آموزش

کنترل اطالعات بافت پارچه

دان

نظري

عملي

جمع

80

40

40

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ماشين بافندوي

:

-کارت مشخصات بافت (ارچه

8

کتاب طراحي بافت (ارچه

-اطالعات اصلي بافت (تراکم تار و (ود ٬عرض شانه٬نمره نخ٬

2

کتاب بافندوي
نمونه هايي از کارت

وز يك متر (ارچه و )....
-روش محاسبه راندما و زما بندي توليد

4

مشخصات بافت (ارچه

-چگونگي سنگين يا سبك کرد وز (ارچه بلا تغييلر تلراکم

4

ماشين کنترل متراژ (ارچه
قيچي دستي (  1اينچ )

(ود (ارچه

مخصوص برش طاقه

مهارت :
-کنترل (ارچه بافته شده روي دستگاه کنترل (ارچله و تعيلين

4

ماشين حساب

متراژ و عرض و وز طاقه (ارچه
-برش طاقه (ارچه بافته شده در متراژ تعيين شده

4

-تعيين مقدار و تعداد عيوب بافلت در طلول طاقله و محاسلبه

80

درصد عيوب (ارچه
2

-تعيين اطالعات بافت (ارچه از روي دستگاه بافندوي

(ارچه

نگرش :

فرم وفارش توليد
روزانه ودرصد عيوب بافت
(ارچه
مداد – خودکار
چرخ مخصوص حمل
غلتك طاقه (ارچه

سرعت عمل در تهيه و ارسال اطالعات بافت مورد درخواست مسئولين کارواهايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :
-

14

 بروه استاندارد تجهيفاترديف

نام

8

دستگاه بافندوي

را(يري (حداقل  4مدل )

4

دستگاه بافندوي

(روژکتايل

8

4

دستگاه بافندوي

ايرجت

8

2

دستگاه بافندوي

واترجت

8

9

دستگاه ژاکارد

مكانيكي و الكترونيكي

4

6

کمپرسور هوا

جهت تميفکاري

8

8

جارو برقي

صنعتي و کارواهي

8

چرخ مخصوص حمل طاقه ساده يا هيدروليكي
(ارچه
دستگاه کنترل متراژ (ارچه

8

1
0

مشخصات فني و دقيق

80

دستگاه نخ کشي چله

88

ميكروسكوپ

84

دستگاه نمونه بر

تعداد

توضيحات

4

از هر مدل 8دستگاه

8
8

مناسب الياف شناسي

8

وردبر

8

84

ترازو حساس

دقت 0/08

8

82

ماشين حساب

ساده

8

89

ميف تحرير

مخصوص مربي

8

86

صندلي

مخصوص مربي

8

88

صندلي يا نيمكت

مخصوص کارآموزا

89

81

کپسول آت

نشاني

 44کيلويي (ودر و واز

2

80

کپسول آت

نشاني

مخصوص تابلو برق

4

 10*840سانتي متر

8

40

وايت برد با لوازم مورد نياز

48

دستگاه کالف (يچ

44

تابلو برق

8

نمونه تابلو برق صنعتي و روشنايي

توجه :
 -تجهيزات براي يك کارگاه به ظرفيت  05نفر در نظر گرفته شود .

15

4

از هر نوع  8دستگاه

 بروه استاندارد موادرديف

نام

8

ووشي ايمني
ماسك يك بار مصرف
لباس کار
دستك کار
نمونه الياف مختلف
نمونه نخ هاي مختلف
(ارچه
ماژيك وايت برد
نخ مخصوص چله
نخ مخصوص (ود
نخ مخصوص حاشيه
مداد
خودکار
(اک کن
کيسه زباله
ووني مخصوص وايعات
کاغذ ميلي متري
فرم کارت مشخصات
(ارچه
فرم وفارش توليد روزانه
فرم وفارش عيوب بافت
نخ ک (الستيكي

4
4
2
9
6
8
1
0
80
88
84
82
89
88
81
80
40
48
44
44
42
49

(ي بند چرمي
مواد شيميايي مختلف
جهت شناسايي الياف

مشخصات فني و دقيق

تعداد
86
40
89
86
از هر نوع  800ورم

انواع الياف
انواع نخ
جهت تميف کاري
چهار رنگ

ازهر نوع  800ورم
 4کيلو
از هر يك  4عدد
 40کيلو

براي بافت  2چله با نمرات مختلف
جهت لينوبافي

 89کيلو
 4کيلو
86
86
86
80
4

مخصوص طراحي (ارچه
چند نمونه

 60برگ
ازهر کدام 89
ازهر کدام 89

چند نمونه
از هر کدام 89
چند نمونه
89
جهللت نللخ کشللي و راهنمللاي نللخ (للود از
اکوالماتور
9
مناسب کار با اسيد و قليايي
محلول شرالسلتين-محللول دي تكلس -از هر يك  900ميلي
ليتر
اسللليد سلللولفوريك  %80و -%10اسللليد
نيتريللك غلللي –اسلليد فرميللك -%00
متاکررول-استن-سود %9و ....

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفيت  05نفر محاسبه شود .
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توضيحات

 بروه استاندارد ابفاررديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

8

قيچي صنعتي

 1اينچ

0

4

قيچي کوچك

جهت سر نخ زد (ارچه

05

4

ذره بين (ودشمار

5

2

سوز مخصوص (ودشمار

5

9

کاتالوگ( دستگاه هاي بافندوي)

8

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .
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توضيحات

 منابع و نرم اففار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

8

عنوا منبع يا نرم اففار

مولف

سال نشر

مترجم

مكلللانيفم وتكنوللللوزي دکتلللر هوشلللمند
ماشين هاي بافندوي

محل نشر

8490

ناشر يا توليد کننده

دانشللگاه صللنعتي

تهرا

امير کبير

بهفادا ومهندس
شا(ور وزير دفتري

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( (يشنهادي وروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام کتاب يا جفوه

سال نشر

مولف  /مولفين

مترجم/

محل نشر

ناشر

مترجمين

8

الياف نسلاجي وآزمايشلگاه 8414
فنلللي وحرفللله اي(رشلللته
صنايع نساجي)

وقرنجينك

4

طراحي (ارچه(رشته صنايع
نساجي)

خليللللللللللل
خيري٬موسوي
کياني

تهرا

4

مقدمات بافندوي

احمدجمالي

يفد

8414

کياني،اطاقسرا

18

8414

تهرا

شلللللرکت
چاپ ونشلر
کتابهللللاي
درسي ايرا
شلللللرکت
چاپ ونشلر
کتابهللللاي
درسي ايرا
دانشگاه يفد

توويحات

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوا

8

www.nassagiemrouz.com

4

www.kohanjournal.com

4

www.itsa.ir

2

www.magiran.com/textile

9

www.sanatnassaji.com

6

textiletech-blogspot.com
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