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 ريزي درسي دفتر پژوهش، طرح و برنامه نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 719775155515557 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 

 : صنایع پوشاکریزی درسی  اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی ک تحصیلی آخرین مدر نام و نام خانوادگی ردیف

 سال 10 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت  طراحی و تکنولوژی دوخت کارشناسی رمه فرشته ضرغامی 1

 سال 22 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت  تجربی دیپلم آرا زهرا کشتی 2

 سال11 دوخت مربی آموزشگاه طراحی و  طراحی لباس کارشناسی ارشد شقایق عبادزاده 3

 سال12 مزون دار ریاضی کارشناسی سیمین جعفری 4

 سال12 مزون دار تغذیه کارشناسی ارشد پور هنگامه عاصم 5

 سال 5  مربی آموزشگاه طراحی و دوخت تکنولوژی طراحی و دوخت کارشناسی شیوا عبادزاده 2

7 
اکرم محمد حسینی 

 اکبری
 سال 10 دانشکده فنی و حرفه ایمدرس  طراحی پارچه و لباس کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد منا منتظری هدشی 0
مرمت اشیاء فرهنگی و 

 تاریخی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 صنایع پوشاک
 سال 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

آمووزش   برگزار گرديد استاندارد شاکصنايع پوبا حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي   72/2/37طي جلسه اي كه در تاريخ 

الگوساز و برشوکار لبواس ضوخیم    بررسي و تحت عنوان شغل  719775155515555 با كد الگوساز و برشکار لباس مردانهشغل 

 مورد تائید قرار گرفت .  719775155515557با كد  مردانه

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  و حرفه كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي دفتر  پژوهش، طرح و برنامه :آدرس

 اي كشور  تهران، خیابان آزادي، نبش خیابان خوش جنوبي، سازمان آموزش فني و حرفه

                                            55169516دورنگار       

                    55169576         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا       ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 د در استاندارد شغل. هاي موجو ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   غلي، مسووويي  ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شو     اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب  يك استاندارد آموزشي. 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

 يوك د در ميل آموزش ب  صورت توورر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع

 بود.  خواهد

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و رره   رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي نمندياي از مالومات نظري و توا رداقل مجموع 

 ، تكنويوژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 . شود هاي عملي ارجاع مي رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارت

 نگرش : 
 باشد.   اي مي هاي غير هني و اخالق رره  اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 توجهات زيست محيطي :

   ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.مالرظاتي اس
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 : شغل استاندارد آموزش نام 

 الگوساز و برشکار لباس ضخیم مردانه

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

 شایستگی های به صنایع پوشاک است که دارای طیکی از مشاغل مربو مردانه الگوساز و برشکار لباس ضخیم

الگوسازی  ،مردانه یالگوسازی و برشکاری پالتو ،مردانه  ژیلهالگوسازی و برشکاری  ،الگوسازی و برشکاری کت مردانه 

خرازی ، قبیل پارچه فروش با مشاغلی از  می باشد وکاپشن مردانه الگوسازی و برشکاری اورکت و  ،و برشکاری بارانی 

 و سفارشی دوز مردانه در ارتباط است .

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 پايان دوره اول متوسطه ) پايان دوره راهنمايي(حداقل میزان تحصیالت : 

 سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 71955155795557با كد نازک دوز مردانه  : نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت      725:           طول دوره آموزش        

 ساعت        57:       و زمان آموزش نظري       

 ساعت     576 :              و زمان آموزش عملي

 ساعت           :                    كارورزي  زمان و 

  ساعت            :                         و زمان پروژه

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %71كتبي :  - 

 %51عملي : -

 %55اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 سال سابقۀ کار مرتبط 3 ابطراحی و دوخت  تکنولوژی لیسانس -

 مرتبطسال سابقۀ کار  5فوق دیپلم طراحی و دوخت با  -

 مرتبطسال سابقۀ کار  10و دوخت با دیپلم طراحی  -
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 ي( : اصطالح)استاندارد دقیق تعريف ٭

الگوسازي و برشکاري انواع لباس  ،استفاده از جدول استاندارد ،اندازه گیري ،وساز و برشکار لباس ضخیم مردانهالگ

 جهت سفارشي دوزي انجام مي دهد .  ضخیم را

 

 

 

 

 

 ( :جهاني مشابه اتاصطالح)استاندارد انگلیسي اصطالح ٭

Men’s Coat , overcoat and rain coat   pattern maker and cutter of 

 

 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد :  ترين استانداردها و رشته مهم ٭

 نازک دوز مردانه -

 

 

 

 

 

 ار :شناسي و سطح سختي ك آسیب جهت از شغلي استاندارد جايگاه ٭

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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  استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 00 55 25 الگوسازی و برشکاری کت مردانه 1

 30 23 7 مردانه ژیلهالگوسازی و برشکاری  2

 40 30 10 مردانه  یالگوسازی و برشکاری پالتو 3

 40 30 10 الگوسازی و برشکاری بارانی مردانه 4

 50 40 10 الگوسازی و برشکاری اورکت و کاپشن مردانه 5

 725 576 57 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 مردانهالگوسازی و برشکاری کت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

25 55 00 

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز نور   دانش :

 متر

 خط کش

 گونیا

 پیستوله

 شابلون

 فحه برشص

 میز برش

 وزنه

 گیره

 ماشین حساب

 درفش

 ،شیشه ای  ،چسب)کالک

 ماتیکی(،  یکاغذ

 مداد

 تراشمداد 

 پاک کن

 سوزن ته گرد

 پانچ

 )گراف  ترسیم الگو کاغذ

، تحریری سفید ،قهوه ای 

 (پوستی

 مقوا

 ،انواع پارچه پاترون)متقال

 کرباس(

    انواع جدول سایز بندی -

    ویژگی های فرم اندام آقایان -

    روش ترسیم الگوی اساس کت مردانه-

    که کت مردانه تگوی اساس آستین دو روش ترسیم ال -

    روش تطبیق الگوی استاندارد با سایز شخصی-

    روش ثبت اطالعات روی قطعات الگو-

    پارچه پاترون متناسب با جنس پارچه کت انواع-

    روش برش پاترون کت-

    روش پروگیری پاترون کت -

 ، رسممی  غیمر  ،روش ساخت انواع مدل های کت )رسممی  -

 (خاص

   

    پارچه متناسب با مدل کت و فصل -

    قطعات الگو روی پارچه کت  چیدمانروش -

    روش برش پارچه کت -

    روش مدل سازی آستر و سجاف بر اساس مدل کت -

    روش ساخت الگوی الئی کت-

    روش برش آستر و سجاف کت-

    روش برش الگوی الئی کت-

    روش جمع آوری قطعات الگو و بایگانی آن ها -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری کت مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 پارچه مخصوص کت   ارت :هم

ماشین دوخت همه کاره 

 خانگی

 نخ دوخت

 کاربن

 صابون

 مداد عالمت گذاری 

 قیچی پارچه و کاغذ

،  سمال  35)جوانمان زیمر   ی استفاده از انواع جدول سمایزبند -

 ( کامل رشد با آقایان

   

 ، باسن ،سینه "اندازه گیری قسمت های مختلف اندام ) دور -

قمد آسمتین دو    ،ر گمردن دو ، آستین حلقه کف بلندی ،" کمر

 (بازو دور و کامل قد، پشت کارور نصف ، مچ دور ،تکه 

   

 ،ساسون ها  ،پشت ،پیشاساس باالتنه کت ) ترسیم الگوی-

 ( درزها اضافه

   

    ترسیم الگوی اساس آستین دو تکه کت-

    ترسیم مقدار چاک پیلی آستین دو تکه کت -

 ،یقه انگلیسی کت ) مقدار دکمه خمور   اساسترسیم الگوی -

 (شکست خط،شکست نقطه

   

    رد به سایز شخصیتبدیل الگوی استاندا-

 ،پشمت  "ساخت الگوی اساس کت برای اندام همای ویمژه )  -

 ("سرازیر و مربع" سرشانه،برآمده "شکم ، سینه

   

 ،ثبت اطالعات الزم روی قطعات الگو )نام هر قطعمه الگمو   -

 ،موازنمه  نقاط، دوالی بسته  ،"پشت و پیش"مرکز ،الگو زسای

 ، جادکممه  ،هما  ساسون"دوخت و ساخت خطوط،الگو راستای

 شماره ،"درز اضافه، ی تزئینیاه دوخت ، پیلی خطوط،  جیب

 ( شده چیده قطعات تعداد و
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دانهالگوسازی و برشکاری کت مر

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   هارت :م

انتخاب پارچه جهت دوخت پاترون متناسب با جنس پارچمه  -

 کت

   

چیدمان الگو روی پارچه پاترون با توجمه بمه عالممت روی    -

 (درزها اضافه ،راستای پارچه )و الگ

   

    قرار دادن وزنه های نگهدارنده الگو روی پارچه-

    برش پاترون کت-

    پروگیری پاترون کت-

، ( بیضمی  ،) مثلم   ،مستطیل) تعیین فرم اندام آقایان-

 ذوزنقه(

   

    انتخاب مدل کت متناسب با فرم اندام آقایان-

    خاص و رسمی غیر ،می مدل سازی کت رس-

جیب  ،مدل سازی کت رسمی سه دکمه یقه انگلیسی )چاک-

آستین  ،لب گرد  ،جیب دوفیلتاب همراه با نقاب در پائین ،باال

 دو تکه (

   

 ،مدل سازی کت رسمی دکمه دوبل یقه انگلیسی )دوچماک -

لمب   ،جیب دو فیلتاب هممراه بما نقماب در پمائین      ،جیب باال 

 دو تکه ( آستین ،صاف

   

 ،مدل سازی کت رسمی دکمه دوبل یقه بلیزری )تک چاک -

لمب   ،جیب دو فیلتاب هممراه بما نقماب در پمائین      ،جیب باال 

 آستین دو تکه ( ،صاف

   



 9 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری کت مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   هارت :م

جیب  ،مدل سازی کت رسمی تک دکمه یقه شال) دو چاک -

 ،لمب گمرد    ،جیب دو فیلتاب همراه با نقماب در پمائین    ،باال 

 آستین دو تکه (

   

و  پمیش یموک   ،گلیسی مدل سازی کت غیر رسمی ) یقه ان-

 آستین دو تکه ( ،جیب رو در پائین و باال  ،پشت 

   

جیمب از رو   ،مدل سازی کت غیر رسمی سفری ) یقه برگرد-

پیلمی   ،دکمه مخفمی   ،پیلی دار در پائین و باال همراه با درب 

 آستین دو تکه ( ،در وسط پشت 

   

 ،ند ) جلو تما خمط کممر   لمدل سازی کت های خاص پشت ب-

 جیب باال ( ،تک دکمه و دکمه دوبل در خط کمر 

   

 ،کمر کرسمتی   ،مدل سازی کت خاص کمری )یقه بلیزری -

 آستین دو تکه ( ،تک دکمه  ،سانت زیر خط کمر  5قد 

   

    انتخاب پارچه متناسب با مدل کت و فصل -

چیدمان قطعات الگو روی پارچه کت با توجه به )پرز پارچه و -

 طرح ( 

   

های روی پارچه در محل گهدارنده الگوقرار دادن وزنه های ن-

 مناسب

   

    برش پارچه کت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری کت مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط محیطي توجهات زيست

جهیزات، ابزار، مواد ت

 مصرفي و منابع آموزشي

   هارت :م

مدل سازی آستر کت و سجاف متناسب با مدل کت و جنس -

 (  "نیمه و تمام "پارچه )آستر

   

    مدل سازی سجاف کت بدون آستر-

    برش آستر کت با توجه به عالمات و اطالعات روی الگو -

    برش سجاف کت-

    ئی کتساخت الگوی ال-

    برش الئی کت-

    جمع آوری قطعات الگو -

    پانچ قطعات الگو -

    یک قالب آویزان کردن قطعات الگو به-

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو و پارچه-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 ردی )روپوش( استفاده از وسایل حفاظت ف-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو و برش پارچه-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری کت مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نينگرش، ايم دانش، مهارت،

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

  توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری کاغذ های باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت -

 جمع آوری پارچه های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری ژیله مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 23 30 

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز نور   دانش :

 متر

 خط کش

 گونیا

 لهپیستو

 شابلون

 فحه برشص

 میز برش

 وزنه

 گیره

 ماشین حساب

 درفش

 ،شیشه ای  ،چسب)کالک

 ماتیکی(،  کاغذی

 مداد

 تراشمداد 

 پاک کن

 سوزن ته گرد

 پانچ

 )گراف  ترسیم الگو کاغذ

، تحریری سفید ،قهوه ای 

 (پوستی

 مقوا

 ،انواع پارچه پاترون)متقال

 کرباس(

    تروش ترسیم الگوی اساس ژیله با یقه هف-

    روش تطبیق الگوی استاندارد با سایز شخصی-

    روش ثبت اطالعات روی قطعات الگو-

    پارچه پاترون متناسب با جنس پارچه ژیله -

    روش برش پارچه ژیله-

    روش پروگیری پاترون ژیله-

  ،بمدون یقمه    ،روش ساخت انواع مدل همای ژیلمه ) یقمه دار   -

 بدون پشت ( ،ه دوبلدکم ،ردیف دکمه 

   

    روش انتخاب پارچه متناسب با مدل کت و ژیله -

    روش چیدمان الگو روی پارچه ژیله-

    روش برش پارچه ژیله-

    روش مدل سازی آستر و سجاف بر اساس مدل ژیله -

    روش ساخت الگوی الئی ژیله-

    روش برش الئی ژیله-

    ت الگو و بایگانی آن هاروش جمع آوری قطعا-

  مهارت :

    ترسیم الگوی اساس ژیله-

    دارد به سایز شخصی نتبدیل الگوی استا-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری ژیله مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط زيست محیطي توجهات

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ژیلهپارچه مخصوص   : مهارت

ماشین دوخت همه کاره 

 خانگی

 نخ دوخت

 کاربن

 صابون

 مداد عالمت گذاری 

 قیچی پارچه و کاغذ

 ،پشمت  ")برای انمدام همای ویمژه     ژیلهساخت الگوی اساس -

 ("رازیرس ، مربع" سرشانه،برآمده "شکم ، سینه

   

 ،ثبت اطالعات الزم روی قطعات الگو )نمام همر قطعمه الگمو     -

 ، موازنمه  نقاط ، بسته دوالی ،" پشت و پیش"مرکز، الگو سایز

، جادکممه ،هما  ساسمون "دوخمت  و سماخت  خطوط ،الگو راستای

 قطعات تعداد و شماره ،"درز اضافه ،ی تزئینی ها دوخت ،جیب

 ( شده چیده

   

ت دوخت پاترون متناسب بما جمنس پارچمه    انتخاب پارچه جه-

 ژیله

   

 چیدمان الگو روی پارچه پاترون با توجه به عالمت روی الگمو -

 (درزها اضافه ،راستای پارچه )

   

    قرار دادن وزنه های نگهدارنده الگو روی پارچه-

    ژیلهبرش پاترون -

    ژیلهپروگیری پاترون -

، ( بیضمی  ،) مثلم   مسمتطیل، ) تعیین فرم اندام آقایان-

 ذوزنقه(

   

    متناسب با فرم اندام  ژیلهانتخاب مدل -

    مدل سازی انواع ژیله-

 ،هفمت بماز )جیمب دوفیلتماب در پمائین      مدل سازی ژیله یقمه -

 لب گرد( ،دکمه کج 4
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ه مردانهالگوسازی و برشکاری ژیل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   : مهارت

کمه  4 ،)جیب یک فیلتاب  مدل سازی ژیله یقه شال مسطح -

 لب زاویه دار( ،کج 

   

)جیمب   روی پایمه هفمت  مدل سازی ژیله یقه بلیزری مسطح  -

دکممه عممودی    4 ،دکمه خور دوبل  ،حلقه گشاد  ،یک فیلتاب 

 لبه کنار هم ( ،کج 

   

)بمدون   Uمدل سازی ژیله یقه شمال روی پایمه یقمه خطمی     -

 ( ⅔ سرشانه ،حلقه گشاد،جیب

   

 مدل سازی ژیله بدون پشمت یقمه ) یقمه شمکاری روی پایمه     -

 فاصله از هم (به پایین با ل ،همراه با دکمه خور دوبل ،     

   

    انتخاب پارچه متناسب با مدل کت و ژیله-

چیدمان قطعات الگو روی پارچه ژیله با توجه به )پرز پارچمه و  -

 طرح ( 

   

روی پارچه در محل های  ار دادن وزنه های نگهدارنده الگوقر-

 مناسب

   

    وی الگوبرش پارچه ژیله با توجه به عالمات و اطالعات ر-

    مدل سازی آستر ژیله و سجاف -

    برش آستر ژیله با توجه به عالمات و اطالعات روی الگو -

    ترسیم سجاف ژیله-

    برش سجاف ژیله-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری ژیله مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   : مهارت

    ساخت الگوی الئی ژیله-

    برش الئی ژیله-

    جمع آوری قطعات الگو -

    پانچ قطعات الگو -

    یک قالب آویزان کردن قطعات الگو به-

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو و پارچه-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو و برش پارچه-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-

 یطی :توجهات زیست مح

 جمع آوری کاغذ های باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت -

 جمع آوری پارچه های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مردانه یالگوسازی و برشکاری پالتو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 30 40 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز نور   دانش :

 متر

 خط کش

 گونیا

 پیستوله

 شابلون

 فحه برشص

 میز برش

 وزنه

 گیره

 ماشین حساب

 درفش

 ،شیشه ای  ،چسب)کالک

 ماتیکی(،  کاغذی

 دمدا

 تراشمداد 

 پاک کن

 سوزن ته گرد

 پانچ

 )گراف  ترسیم الگو کاغذ

، تحریری سفید ،قهوه ای 

 (پوستی

 مقوا

 ،انواع پارچه پاترون)متقال

 کرباس(

    مردانه یروش ترسیم الگوی اساس پالتو-

    مردانه یروش ترسیم الگوی اساس آستین دو تکه پالتو-

    ز شخصیروش تطبیق الگوی استاندارد با سای-

    روش ثبت اطالعات روی قطعات الگو-

    پارچه پاترون متناسب با جنس پارچه پالتو -

    روش برش پاترون پالتو-

    روش پروگیری پاترون پالتو-

    روش ساخت انواع مدل های پالتو-

    روش انتخاب پارچه متناسب با مدل پالتو -

    وی پارچه پالتوروش چیدمان قطعات الگو ر-

    روش برش پارچه پالتو-

    روش مدل سازی آستر و سجاف بر اساس مدل پالتو -

    روش ساخت الگوی الئی پالتو-

    روش برش آستر و سجاف پالتو-

    روش برش الگوی الئی پالتو-

    روش جمع آوری قطعات الگو و بایگانی آن ها-

  مهارت :

 آقایان ،سال  35از انواع جدول سایزبندی)جوانان زیر  استفاده-

 (کامل رشد با
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مردانه یالگوسازی و برشکاری پالتو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

، مواد  تجهیزات ، ابزار

 مصرفي و منابع آموزشي

 پارچه مخصوص کت   : مهارت

ماشین دوخت همه کاره 

 خانگی

 نخ دوخت

 کاربن

 صابون

 مداد عالمت گذاری 

 قیچی پارچه و کاغذ

 ، باسمن ، سمینه "اندازه گیری قسمت های مختلمف انمدام ) دور  -

 ،تکمه  دو آسمتین  قد ،گردن دور، آستین حلقه کف بلندی ، "کمر

 (زوبا دور و کامل قد ، پشت کارور صفن ، مچ دور

   

 اضمافه  ،ساسمون هما   ، پشمت ، پیش) پالتوترسیم الگوی اساس -

 (درزها

   

    الگوی اساس آستین دو تکه پالتوترسیم -

 ،) مقمدار دکممه خمور     پمالتو یقه انگلیسی  ترسیم الگوی اساس-

 (شکست خط ، شکست نقطه

   

    ز شخصیتبدیل الگوی استاندارد به سای-

 ، سینه ،پشت "برای اندام های ویژه ) پالتوساخت الگوی اساس -

 ("سرازیر و مربع" سرشانه،برآمده "شکم

   

 سایز ،نام هر قطعه الگو  ثبت اطالعات الزم روی قطعات الگو )-

 راسمتای  ، موازنه نقاط ، بسته دوالی ،"پشت و پیش" مرکز،الگو

 خطوط، جیب ،جادکمه ،ها ساسون"دوخت و ساخت خطوط ،الگو

 شماره ،"پاگون ها،، پل هادرز اضافه ،ی تزئینی ها دوخت ، پیلی

 ده شده (چی قطعات تعداد و

   

    پالتوانتخاب پارچه جهت دوخت پاترون متناسب با جنس پارچه -

چیدمان الگو روی پارچه پاترون با توجه به عالممت روی الگمو   -

 (درزها اضافه ،راستای پارچه )
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مردانه یالگوسازی و برشکاری پالتو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   : مهارت

    قرار دادن وزنه های نگهدارنده الگو روی پارچه-

    پالتوبرش پاترون -

    پالتوپروگیری پاترون -

، ( بیضمی  ،) مثلم   مسمتطیل، )تعیین فمرم انمدام آقایمان   -

 ذوزنقه(

   

    متناسب با فرم اندام آقایان پالتوانتخاب مدل -

    انواع پالتومدل سازی -

سه دکمه یقه انگلیسمی )جیمب صماف یمک      یمدل سازی پالتو-

 برگه روی آستین( ،آستین دو تکه ،فیلتاب

   

دکمه دوبل یقه انگلیسی )جیمب دو فیلتماب    یمدل سازی پالتو-

 آستین دو تکه(،همراه با نقاب

   

دکمه دوبل یقمه بلیمزری )جیمب نقابمدار در      یمدل سازی پالتو-

 تکه( آستین دو ،جیب یک فیلتاب در باال  ،پائین

   

دکمه مخفی با یقه برگرد جمدا )جیمب یمک    مدل سازی پالتوی -

 چاک پیلی در پشت(،آستین دو تکه ،فیلتاب کج در پائین و باال 

   

چیدمان قطعات الگو روی پارچه پالتو با توجه به )پمرز پارچمه و   -

 طرح ( 

   

دادن وزنه های نگهدارنده الگو روی پارچمه در محمل همای    قرار-

 بمناس

   

    برش پارچه پالتو-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مردانه یالگوسازی و برشکاری پالتو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   : مهارت

مدل سازی آستر پالتو و سجاف متناسب با مدل پمالتو و جمنس   -

 پارچه 

   

    مدل سازی سجاف پالتو-

    برش آستر پالتو با توجه به عالمات و اطالعات روی الگو -

    ساخت الگوی الئی پالتو-

    پالتوبرش الئی -

    جمع آوری قطعات الگو -

    پانچ قطعات الگو -

    یک قالب ان کردن قطعات الگو بهآویز-

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو و پارچه-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو و برش پارچه-

 هنگام استفاده از قیچی برش رعایت نکات ایمنی-

 

 

 

 

 



 21 

 

 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مردانه یالگوسازی و برشکاری پالتو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ات زیست محیطی :توجه

 جمع آوری کاغذ های باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت -

 جمع آوری پارچه های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رانی مردانهالگوسازی و برشکاری با

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 30 40 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز نور   دانش :

 متر

 خط کش

 گونیا

 پیستوله

 شابلون

 فحه برشص

 میز برش

 وزنه

 گیره

 ماشین حساب

 درفش

 ،ه ای شیش ،چسب)کالک

 ماتیکی(،  کاغذی

 مداد

 تراشمداد 

 پاک کن

 سوزن ته گرد

 پانچ

 )گراف  ترسیم الگو کاغذ

، تحریری سفید ،قهوه ای 

 (پوستی

 مقوا

 ،انواع پارچه پاترون)متقال

 (سکربا

    روش ترسیم الگوی اساس بارانی مردانه-

    روش ترسیم الگوی اساس آستین دو تکه بارانی مردانه-

    بیق الگوی استاندارد با سایز شخصیروش تط-

    روش ثبت اطالعات روی قطعات الگو-

    پارچه پاترون متناسب با جنس پارچه بارانی -

    روش برش پاترون بارانی-

    روش پروگیری پاترون بارانی-

    روش ساخت انواع مدل های بارانی-

    روش انتخاب پارچه متناسب با مدل بارانی-

    روش چیدمان قطعات الگو روی پارچه بارانی-

    روش برش پارچه بارانی-

    روش مدل سازی آستر و سجاف بر اساس مدل بارانی-

    روش ساخت الگوی الئی بارانی-

    روش برش آستر و سجاف بارانی-

    روش برش الگوی الئی بارانی-

    گانی آن هاروش جمع آوری قطعات الگو و بای-

  مهارت :

 آقایان،سال  35استفاده از انواع جدول سایزبندی)جوانان زیر -

 ( کامل رشد با
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری بارانی مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط ات زيست محیطيتوجه

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

  بارانیپارچه مخصوص   : مهارت

ماشین دوخت همه کاره 

 خانگی

 نخ دوخت

 کاربن

 صابون

 مداد عالمت گذاری 

 قیچی پارچه و کاغذ

 ،باسمن  ،سمینه  "اندازه گیری قسمت های مختلف انمدام ) دور  -

 ،تکمه  دو آستین قد ،گردن دور ،ن ی کف حلقه آستیبلند ، "کمر

 (بازو دورو  کامل قد، پشت کارور نصف ، مچ دور

   

    ( درزها اضافه ،پشتو  )جلو بارانیترسیم الگوی اساس -

    الگوی اساس آستین دو تکه بارانیترسیم -

 ،) مقمدار دکممه خمور     بارانیترسیم الگوی اساس یقه انگلیسی -

 (شکست خط ، شکست نقطه

   

    تبدیل الگوی استاندارد به سایز شخصی-

 ،پشمت  ")بمرای انمدام همای ویمژه      بارانیساخت الگوی اساس -

 ("سرازیرو  مربع" سرشانه،برآمده "شکم ،سینه

   

 سایز ،ثبت اطالعات الزم روی قطعات الگو )نام هر قطعه الگو -

 تایراس، موازنه نقاط ،والی بسته د ،"پشت و پیش" مرکز ،الگو

 خطوط ، جیب،جادکمه،ها ساسون"دوخت و ساخت خطوط ،الگو

 قطعات تعداد و شماره ،"درزها اضافه، ی تزئینیها دوخت ، پیلی

 ( شده چیده

   

انتخاب پارچه جهت دوخت پماترون متناسمب بما جمنس پارچمه      -

 بارانی

   

چیدمان الگو روی پارچه پاترون با توجه به عالممت روی الگمو   -

 (درزها اضافه ،رچهراستای پا)
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری بارانی مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   : مهارت

    دادن وزنه های نگهدارنده الگو روی پارچه قرار-

    بارانیبرش پاترون -

    بارانیپروگیری پاترون -

، ( بیضمی  ،) مثلم   مسمتطیل، )تعیین فمرم انمدام آقایمان   -

 ذوزنقه(

   

    متناسب با فرم اندام آقایان بارانیانتخاب مدل -

    انواع بارانیمدل سازی -

دو دکمه یقه انگلیسی )جیب داخلی همراه بما   مدل سازی بارانی-

 آستین دو تکه( ،درب

   

ه)جیب دکمه دوبمل یقمه انگلیسمی یمک تکم      مدل سازی بارانی-

یموک آزاد   ،رپمل کمم   ،رکمم  ،پاگون ،داخلی همراه با برگه تزئینی

 چاک پیلی در پشت (،وی خط سینهر

   

یمب  )ج مدل سازی بارانی دکمه مخفی یقه انگلیسی پایمه جمدا  -

 برگه روی آستین( ،آستین رگالن، داخلی یک فیلتاب کج

   

جیمب  دوبل یقه انگلیسی پایه ایستاده )مدل سازی بارانی دکمه -

 آستین رگالن( ،از رو همراه با درب 

   

    انتخاب پارچه متناسب با مدل بارانی-

    چیدمان قطعات الگو روی پارچه بارانی با توجه به طرح پارچه -

روی پارچه در محمل همای    نگهدارنده الگوقرار دادن وزنه های -

 مناسب
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری بارانی مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مواد  تجهیزات ، ابزار ،

 مصرفي و منابع آموزشي

   : مهارت

    برش پارچه بارانی-

و جنس  و سجاف متناسب با مدل بارانی مدل سازی آستر بارانی-

 پارچه 

   

    مدل سازی سجاف بارانی-

    برش آستر کت با توجه به عالمات و اطالعات روی الگو -

    برش سجاف بارانی-

    نیساخت الگوی الئی بارا-

    برش الئی بارانی-

    جمع آوری قطعات الگو -

    پانچ قطعات الگو -

    یک قالب زان کردن قطعات الگو بهآوی-

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو و پارچه-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 فردی )روپوش( استفاده از وسایل حفاظت -

 رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو و برش پارچه-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری بارانی مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني نگرش ،  دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

  توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری کاغذ های باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت -

 جمع آوری پارچه های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اورکت و کاپشن مردانهالگوسازی و برشکاری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 40 50 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز نور   دانش :

 متر

 خط کش

 گونیا

 پیستوله

 شابلون

 فحه برشص

 میز برش

 وزنه

 گیره

 ماشین حساب

 درفش

 ،شیشه ای  ،چسب)کالک

 ماتیکی(،  کاغذی

 مداد

 تراشمداد 

 پاک کن

 سوزن ته گرد

 پانچ

 )گراف  ترسیم الگو کاغذ

، تحریری سفید ،قهوه ای 

 (پوستی

 مقوا

 ،انواع پارچه پاترون)متقال

 کرباس(

    مردانهو کاپشن اورکت وی اساس روش ترسیم الگ-

و کاپشمن  اورکمت  روش ترسیم الگوی اساس آستین دو تکه -

 مردانه

   

روش ترسیم الگوی اساس آستین یک تکه اورکت و کاپشمن  -

 مردانه

   

    روش تطبیق الگوی استاندارد با سایز شخصی-

    روش ثبت اطالعات روی قطعات الگو-

     اورکت و کاپشناسب با جنس پارچه پاترون متن -

    اورکت و کاپشنروش برش پاترون -

    اورکت و کاپشنروش پروگیری پاترون -

    اورکت و کاپشنروش ساخت انواع مدل های -

    اورکت و کاپشنروش انتخاب پارچه متناسب با مدل -

    اورکت و کاپشنروش چیدمان قطعات الگو روی پارچه -

    اورکت و کاپشنبرش پارچه روش -

اورکمت و  روش مدل سازی آستر و سجاف بمر اسماس ممدل    -

 کاپشن

   

    و یا الیاف داخلیروش ساخت الگوی الئی -

    اورکت و کاپشنروش برش آستر و سجاف -

    و یا الیاف داخلیروش برش الگوی الئی -

    روش جمع آوری قطعات الگو و بایگانی آن ها-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اورکت و کاپشن مردانهالگوسازی و برشکاری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

اورکت و پارچه مخصوص   : مهارت

  پشنکا

ماشین دوخت همه کاره 

 خانگی

 نخ دوخت

 کاربن

 صابون

 مداد عالمت گذاری 

 قیچی پارچه و کاغذ

 با آقایان،سال  35)جوانان زیر  استفاده از انواع جدول سایزبندی-

 ( کامل رشد

   

 ،باسمن  ،سمینه  "اندازه گیری قسمت های مختلف انمدام ) دور  -

 ،تکمه  دو آستین قد ،نگرد دور ،ی کف حلقه آستین بلند ، "کمر

 (بازو دورو  کامل قد، پشت کارور نصف ، مچ دور

   

 اضمافه  ،پشمت و  پمیش )اورکت و کاپشمن  ترسیم الگوی اساس -

 ( درزها

   

    اورکت و کاپشنالگوی اساس آستین دو تکه ترسیم -

    ترسیم الگوی اساس آستین یه تکه اورکت و کاپشن-

 ،) مقدار دکممه خمور   اورکت گلیسی ترسیم الگوی اساس یقه ان-

 (شکست خط ، شکست نقطه

   

    تبدیل الگوی استاندارد به سایز شخصی-

بمرای انمدام همای ویمژه     اورکت و کاپشن ساخت الگوی اساس -

 ("سرازیر و مربع" سرشانه،برآمده "شکم ،سینه ،پشت ")

   

 سایز ،ثبت اطالعات الزم روی قطعات الگو )نام هر قطعه الگو -

 راستای، موازنه نقاط ،والی بسته د ،"وپشت پیش" مرکز ،الگو

 خطوط ، جیب،جادکمه ،ها ساسون"دوخت و ساخت خطوط ،الگو

 قطعات تعداد و شماره ،"درزها اضافه، ی تزئینیها دوخت ،پیلی

 ( شده چیده
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ورکت و کاپشن مردانهاالگوسازی و برشکاری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   : مهارت

انتخاب پارچه جهت دوخت پماترون متناسمب بما جمنس پارچمه      -

 اورکت و کاپشن

   

پاترون با توجه به عالممت روی الگمو    چیدمان الگو روی پارچه-

 (درزها اضافه، راستای پارچه)

   

    قرار دادن وزنه های نگهدارنده الگو روی پارچه-

    اورکت برش پاترون -

    اورکتپروگیری پاترون -

، ( بیضمی  ،) مثلم   مسمتطیل، )تعیین فمرم انمدام آقایمان   -

 ذوزنقه(

   

    با فرم اندام آقایانمتناسب اورکت انتخاب مدل -

    اورکت و کاپشنانواع مدل سازی -

مدل سازی اورکت همراه با کاله بمدون یقمه و دکممه بنمدینک     -

 آستین یک تکه( ،یوک آزاد روی پیش  ،)جیب از رو 

   

مدل سازی کاپشن یقه انگلیسی ) یک ردیف دکممه هممراه بما    -

جیب خارجی همراه با  ،جیب داخلی همراه با درب در پائین  ،برگه 

 آستین یک تکه همراه با جیب پاکتی روی بازو ( ،درب در باال 

   

مدل سازی اورکت یقه ایسمتاده هممراه بما کماله جمدا ) جیمب       -

 ،جیب خارجی همراه با درب در باال  ،خارجی همراه با درب پائین 

 ، اورکت ( "کمر لبه و ،مچ "جمع شدگی در 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اورکت و کاپشن مردانهالگوسازی و برشکاری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

   : مهارت

    شنو کاپ اورکتانتخاب پارچه متناسب با مدل -

بما توجمه بمه     و کاپشن اورکتچیدمان قطعات الگو روی پارچه -

 طرح 

   

روی پارچه در محمل همای    نگهدارنده الگوقرار دادن وزنه های -

 مناسب

   

    اورکت و کاپشنبرش پارچه -

    اورکتو سجاف متناسب با مدل اورکت مدل سازی آستر -

عالمات و اطالعات روی  با توجه به اورکت و کاپشنبرش آستر -

 الگو 

   

    اورکت و کاپشنبرش سجاف -

    و الیاف داخلیساخت الگوی الئی -

    و الیاف داخلیبرش الئی -

    جمع آوری قطعات الگو -

    پانچ قطعات الگو -

    یک قالبآویزان کردن قطعات الگو به -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ویی در مصرف کاغذ الگو و پارچهصرفه ج-

 صرفه جویی در زمان-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اورکت و کاپشن مردانهالگوسازی و برشکاری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

د تجهیزات ، ابزار ، موا

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو و برش پارچه-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-

 توجهات زیست محیطی :

 آن در چرخه بازیافت جمع آوری کاغذ های باطله در ظروف مخصوص و استفاده از -

 جمع آوری پارچه های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت-
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 0 سانتی متر 00 × 150 میز کارآموز 1

  دستگاه 1 کیلویی 2پودر خشک  ش نشانیکپسول آت 2

  عدد 1 سانتی متر 100 × 200 تخته وایت برد 3

  دستگاه P4 1 رایانه 4

  عدد 1 متناسب با رایانه میزرایانه 5

  عدد 1 گردان با پشتی مناسب صندلی مخصوص رایانه 2

  عدد 15 متحرک با ارتفاع قابل تغییر صندلی کارآموز 7

  عدد 1 رمیچ صندلی مربی 0

  عدد 1 چوبی میز مربی 9

  جعبه 1 سری کامل تجهیزات استاندارد جعبه کمک های اولیه 10

  دستگاه 1 مطبوع سیستم تهویه 11

  عدد 1 سانتی متر  00 × 100 میز نور 12

  دستگاه 5 همه کاره خانگی ماشین دوخت 13

 

 توجه : 

 ر نظر گرفته شود. نفر د 51تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد  -  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 10 مخصوص نگهداری شابلون کاور 1

  عدد 5از هرکدام  ماتیکی(،مایع،)نواری چسب  2

  دست 1 نخی روپوش 3

  عدد 15از هرکدام  (ذاريعالم  ن صابونو )مل  وسایل عالمت گذاری 4

  برگ 10ازهرکدام  مقوا(،گراف،پوستی،)تحریر کاغذ 5

  متر2ازهرکدام مویی(،زانفیکس،کاغذی،)پارچه ای الیی چسب 2

  عدد HB  15 مداد 7

  عدد 2ازهرکدام  در رنگ های مختلف ماژیک وایت برد 0

  عدد 15 کوچک تراش 9

  عدد 1 وایت برد تخته پاک کن 10

  بسته 1ازهرکدام  بلند و تیز برای پارچه های معمولی و کاغذ سوزن ته گرد 11

  بسته 1ازهرکدام  در رنگ های مختلف کاربن مخصوص پارچه 12

  بسته 1 نوک قلمی در رنگ های مختلف ماژیک  13

  عدد 15 ککوچ پاک کن  14

  متر 2از هر کدام  (کرباس  ،)متقال  پاترونپارچه  15

  متر 2از هر کدام  (آمپرماآبل و فوتر  ،فالنل  ،)کتان  هپارچ 12

  قرقره 2از هر کدام  در رنگ های مختلف نخ دوخت 17

 

 

 توجه : 

 نفر محاسبه شود. 51مواد براي يك كارگاه با ظرفیت  -
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  برگه استاندارد ابزار  -   

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 1 متوسط رباآهن  1

  عدد 0ازهرکدام  پیستوله ،منحنی،T خط کش 2

  عدد 15 پرشده از خاک اره جاسوزنی 3

  عدد5ازهرکدام کاغذ و پارچه در فرمهای مختلف قیچی ساده 4

  عدد5ازهرکدام ساده و منحنی گونیا 5

  عدد 15 پالستیکی یا پارچه ای متر 2

  عدد 4 (فنری )مخصوص نگهداری پارچه گیره 7

  عدد 30 فلزی وزنه 0

  عدد 5 فلزییا چوبی  درفش 9

  عدد 3 فلزی پانچ 10

  عدد 5 کوچک ماشین حساب 11

  عدد 50 مخصوص آویزان کردن الگو  Sقالب  12

  عدد 1 گرد بر قیچی 13

 

 

 توجه : 

 نفر كارآموز در نظر گرفته شود. 51براي يك كارگاه با ظرفیت  ابزار -

 


