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 ريزي درسي دفتر پژوهش، طرح و برنامه نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 719575155755557 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 

 : صنایع پوشاکریزی درسی  اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت صصیرشته تخ آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

 سال 18 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 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت  طراحی لباس کارشناسی ارشد شقایق عبادزاده 3

 سال12 مزون دار ریاضی کارشناسی مین جعفریسی 4

 سال12 مزون دار تغذیه کارشناسی ارشد پور هنگامه عاصم 5

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

7 
اکرم محمد حسینی 

 اکبری
 سال 18 ه ایمدرس دانشکده فنی و حرف طراحی پارچه و لباس کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد منا منتظری هدشی 8
مرمت اشیاء فرهنگی و 

 تاریخی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 صنایع پوشاک
 سال 12

 

 

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

آمووزش   تانداردبرگزار گرديد اس صنايع پوشاکبا حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  72/2/37طي جلسه اي كه در تاريخ 

 719575155755557بوا كود    ضوخیم دوز مردانوه  بررسي و تحت عنوان شغل   719575155755555 با كد ضخیم دوز مردانهشغل 

 مورد تائید قرار گرفت . 

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

 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 الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  يتتو     سوتاندارد ررهو   در محوي  اوار را يوينود در ب اوي از مووارد ا     هاي مورد نياز براي عملكرد موورر   ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادييري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

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

 شرح شغل : 
هوا،   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، اارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 شراي  ااري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

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

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

 كارورزي:
ييرد و ضرورت دارد  مي اارورزي صرها در مشاغلي اس  ا  ب د از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت محدود يا با ماا  صورت

 د در محل آموزش ب  صورت ت وريوك ا  در آن مشاغل خاص محي  واق ي براي مدتي ت ريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ا  هر
 يردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واق ي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 زشيابي : ار
اي  اتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ا  شامل سآوري شواهد و قااوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

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

 شايستگي : 
 ها و شراي  يونايون ب  طور مورر و اارا برابر استاندارد.  توانايي انجام اار در محي 

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ا  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي اي از م لومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 نو وژي و زبان هني باشد. ، تك(، زيس  شناسي، شيميهي يك

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

 نگرش : 
 باشد.   ي ميا هاي غير هني و اخالق رره  اي از رهتارهاي عاطتي ا  براي شايستگي در يك اار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ا  عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محي  اار مي

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ا  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ا  امترين آسيب ب  محي  زيس  وارد يردد.
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 : شغل استاندارد آموزش نام 

 دوز مردانهضخیم 

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

 ،دوخت کت ضخیم مردانهه  به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی های  طیکی از مشاغل مربو دوز مردانهضخیم 

در مهی باشهد     دوخت اورکت و کاپشن مردانه  ،دوخت بارانی مردانه  ،ضخیم مردانه  یدوخت پالتو ،مردانه  ژیلهدوخت 

 در ارتباط است   مردانهخرازی و سفارشی دوز ، ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل پارچه فروش 

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

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

 سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

  71955155795557مردانه با كد نازک دوز : نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت     715:       طول دوره آموزش          

 ساعت       57  :           و زمان آموزش نظري

 ساعت    569 :         ان آموزش عملي    و زم

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

 هت سفارشي دوزي انجام مي دهد.دوخت و اتوكاري انواع لباس ضخیم مردانه را ج مردانهدوز ضخیم 

 

 

 

 

 

 ( :جهاني مشابه اصطالحات)استاندارد انگلیسي اصطالح ٭

Men’s Coat overcoat rain coat and waist coat tailor  

 

 

 

 

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

  مردانهنازک دوز -

 

 

 

 

 

 شناسي و سطح سختي كار : 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

 80 55 25 دوخت کت ضخیم مردانه 1

 30 23 7 مردانه ژیلهدوخت  2

 40 30 10 ضخیم مردانه یدوخت پالتو 3

 40 30 10 دوخت بارانی مردانه 4

 20 45 15 دوخت اورکت و کاپشن مردانه 5

 715 569 57 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 دوخت كت ضخیم مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

25 55 80 

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

ماشین دوخت صنعتی  -  دانش :

 (سردوزدوز،  )راسته

ماشین دوخت خانگی  -

 (سردوزکاره،  )همه

 پارچه مخصوص کت-

 پارچه آستری -
دار،  اتو)ساده، بخار مخزن -

 (پرس خانگی

 میز اتو - 

 ابزار اتوی کاپ و درز-

 کارهابزار اتوی چند -

 بالشتک بیضی-

  ژانت-

 پارچۀ مخصوص اتوکشی -

 پاش آب -

قیچی)ساده، برش  انواع -

کوچک، زیگزاگ، ضخیم ، 

مخصوص چیدن تور، برقی 

 تیز( خانگی، کوچک نوک

 بشکاف –

 متر -

کش)سادة مدرّج،پاصاف  خط -
 کن(

کروی یا سنجاق با انتهای  -
T 
 جاسنجاقی -
 صابون خیاطی -
 گذاری مداد عالمت -

سوزن دوخت دستی و -
 ماشینی

    روش استفاده از ملزومات دوخت لباس های ضخیم مردانه-

و  )راسهته دوز  دوخت صهنعتی های روش راه اندازی ماشین -

 سردوز(

   

    از ملزومات اتوکاری لباس های ضخیم مردانهروش استفاده -

    روش انتقال الگو روی پارچه کت ضخیم-

    ر قسمت های مختلف کت ضخیمروش نصب الیی د-

    روش دوخت درزهای کت ضخیم -

    اتوکاری درزهای کت ضخیم شرو-

    روش دوخت جیب های کت ضخیم -

    باالی یقه کت ضخیم در قسمت روش دوخت سوزن یقه-

    برگرد یقه کت ضخیم به روی روش دوخت سوزن یقه -

    روش دوخت سجاف کت ضخیم-

    وش دوخت آستر کت ضخیم ر-

    روش دوخت یک الیه یقه به آستر کت ضخیم -

    روش اتوکاری یقه و آستر کت ضخیم -

    روش دوخت آستین کت ضخیم-

    روش اتصال لبه آستین کت و آستر به یکدیگر-

    روش ساخت اپل کت ضخیم -

روش اتوکاری قسمت ههای مختلهف آسهتین کهت ضهخیم      -

 دانهمر
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت كت ضخیم مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع پایه های ماشین دوخت -    دانش:

کاره صنعتی و همه 

، لبه ،زیپ،جادکمه،دکمه)ساده

 (دوزی 

الئی چسب )بی بافت و -

 بافت دار(

، انواع نخ دوخت )دستی -

 ماشینی (

 گیره-

 وزنه نگهدارنده-

    روش اتصال بدنه کت به آستر کت ضخیم-

    روش اتصال آستین به بدنه کت ضخیم -

    روش اتوکاری قسمت های مختلف کت ضخیم مردانه -

    روش دوخت کت های غیر رسمی متناسب با مدل کت-

    روش دوخت کت های خاص کمری متناسب با مدل کت -

  مهارت :

استفاده از ملزومات دوخت کت ضخیم مردانه ) الیی بافت -

، "پنبه ای و زانفیکس"، بی بافت "پرشین ،مویی ،حریر"دار 

، ، قیچهی  رنده ، وزنه نگهداه ، گیر "توین، بیشارپ "سوزن 

 ، پشم شیشه کوبیده(اهرم بلند 

   

    انتخاب نخ متناسب با پارچه کت ضخیم-

 ،راه اندازی ماشین دوخت راسته صنعتی ) پر کردن ماسوره-

، تنظیم  و، جا انداختن ماسوره و ماکنخ کردن ماشین دوخت 

  کشش نخ(

   

ن راه اندازی ماشین دوخت سردوز صنعتی)نخ کهردن ماشهی  -

 دوخت و تنظیم کشش نخ(

   

استفاده از ملزومات اتوکاری مخصوص لباس های ضهخیم  -

، فهرم گهردن    "، بالشهتک آسهتین   "کهاپ و درز  ")ابزار اتهو 

 (رد ، اتوی س، زیر اتویی  پاش، آب  "بیضی
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت كت ضخیم مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی ظرین 

   

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

استفاده از ابزار اتوی چند کاره مخصوص درزهای زاویهه دار  -

 و منحنی داخلی

   

، دکمهه  سهه دکمهه   "دوخت کت های رسمی )یقه انگلیسی-

 ، تک دکمه یقه شال(بلیزری، یقه "دوبل

   

، انتقال الگو متناسب با جنس پارچه آستر و کت )کوک شل -

 ، بست (، صابون ، چرت کاربن 

   

    دوخت ساسون باالتنه -

نصب الیی به پیش با توجه به جنس پارچه کت و نوع الیی -

 ، چسبی(، چرخکاری ) دوخت سنتی 

   

با توجه به مدل و جنس  نصب الیی به قسمت های مختلف-

پشهت  "، چاک، دور حلقه پشت"کت و آستین"پارچه کت )لبه

، ، زیر حلقه ، پیش کت به طور کامل ، سرشانه پشت "آستین

 برش پهلو(

   

دوخت نوار در قسمت های مختلف با توجهه بهه مهدل کهت     -

 ، لبه برگرد یقه و هالل جلوی کت ()خط شکست 

   

    م شیشه کوبیده به یکدیگر دوخت سه الیه الیی و پش-

نصب قطعه ساخته شده روی قسمت کار و متناسب با جنس -

 پارچه

   

اتصال الیی به برگرد یقه با توجهه بهه نهوع الیهی )دوخهت      -

 ، چسبی (، چرخکاری دستی 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت كت ضخیم مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی ینظر 

   

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    دوخت سوزن یقه به قسمت باالی یقه کت ضخیم -

    دوخت سوزن یقه به روی برگرد یقه کت ضخیم-

    خیم اتوکاری باالی یقه و فرم دادن به یقه کت ض-

    دوخت درزهای برش پیش با توجه به مدل کت ضخیم-

    دوخت فیلتاب های جیب کت ضخیم -

    نصب فیلتاب های جیب با توجه به مدل کت ضخیم -

    دوخت درب جیب با توجه به مدل آن -

    اتصال درب جیب به فیلتاب های کت ضخیم -

    دوخت کیسه جیب کت ضخیم-

    کاری جیب کت ضخیم اتو-

    دوخت درزهای پشت کت ضخیم -

    اتوکاری درزهای پشت کت ضخیم -

    کت ضخیم  دوخت چاک پشت-

    اتوکاری قسمت های مختلف درزهای بدنه کت ضخیم -

نصب الیی به قسمت ههای مختلهف آسهتین کهت ضهخیم      -

 ، کناره چاک(، لبه آستین )کاپ

   

    ستین کت ضخیم دوخت درزهای آ-

    دوخت چاک آستین کت ضخیم -

    دوخت جادکمه آستین کت ضخیم -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت كت ضخیم مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط محیطي توجهات زيست

د تجهیزات، ابزار، موا

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    برگردان لبه آستین کت ضخیم -

    دوخت درزهای آستر آستین کت ضخیم -

    اتصال لبه آستر آستین به لب توی آستین کت ضخیم -

    اتوکاری قسمت های مختلف آستین کت ضخیم -

    ساخت اپل کت متناسب با مدل-

    ضخیم نصب اپل در سرشانه کت-

    تیله به کاپ آستین کت ضخیم دوخت ف-

    نصب الیی به سجاف جلوی کت ضخیم -

    دوخت سجاف به آستر کت ضخیم -

    دوخت نواری مغزی بین آستر و سجاف کت ضخیم -

    دوخت تزئینی کناره درز سجاف کت ضخیم -

    دوخت جیب داخلی درز آستین کت ضخیم -

    ارک ) با چرخ یا دست ( به کت ضخیم دوخت م-

    دوت یک الیه باالی یقه به آستر کت ضخیم -

    اتوکاری قسمت های مختلف بدنه و آستر کت-

    اتصال آستر آماده شده به کت ضخیم -

، ههالل لبهه   ، سهجاف  اتوکاری دور تا دور کت ضخیم )یقه -

 ، لبه کت (جلو 

   

    بدنه  اتصال آستین کت به-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت كت ضخیم مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط محیطي توجهات زيست

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

    اتوکاری کاپ آستین کت ضخیم -

    اتوکاری سرشانه کت ضخیم -

    اتصال آستر آستین به آستر کت ضخیم -

    اتوکاری قسمت های مختلف کت ضخیم -

    دوخت دکمه و جادکمه کت ضخیم -

    دوخت کت های غیر رسمی متناسب با مدل کت ضخیم -

    دوخت کت های خاص کمری متناسب با مدل کت ضخیم-

 نگرش :

 اخالق حرفه ای رعایت-

 نخ و زمانصرفه جویی در مصرف -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 استفاده از ماشین دوخت و اتورعایت اصول ارگونومی هنگام -

 ماشین دوخت و اتورعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از -

 محیطی : توجهات زیست

 در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت  ی اضافینخ هاجمع آوری -

 صرفه جوئی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مردانه ژیلهدوخت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 23 30 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

، ابزار ، مواد تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

ماشین دوخت صنعتی  -  دانش :

 (سردوزدوز،  )راسته

ماشین دوخت خانگی  -

 (سردوزکاره،  )همه

 پارچه مخصوص ژیله-

 پارچه آستری -

دار،  اتو)ساده، بخار مخزن -

 (پرس خانگی

 میز اتو - 

 ابزار اتوی کاپ و درز-

 ابزار اتوی چند کاره-

 بالشتک بیضی-

  ژانت-

 پارچۀ مخصوص اتوکشی -

 پاش آب -

قیچی)ساده، برش  انواع -

کوچک، زیگزاگ، ضخیم ، 

مخصوص چیدن تور، برقی 

 تیز( خانگی، کوچک نوک

 بشکاف –

 متر -

کش)سادة مدرّج،پاصاف  خط -

 کن(

کروی یا سنجاق با انتهای  -

T 

    دکمه 4یقه هفت  ژیلهروش دوخت -

    مردانه  ژیلهه روش انتقال الگو روی پارچ-

    مردانه ژیلهروش نصب الیی در قسمت های مختلف -

    مردانه ژیلهروش دوخت ساسون -

    مردانه  ژیلهروش اتوکاری ساسون پیش -

    مردانه  ژیلهروش دوخت جیب های -

    مردانه ژیلهروش دوخت سجاف -

    مردانه  ژیلهروش دوخت آستر پشت -

    مردانه  ژیلهکاری آستر پشت روش اتو-

    مردانه ژیلهروش دوخت سجاف به آستر پیش -

    مردانه  ژیلهروش دوخت سرشانه ها در -

    مردانه  ژیلهروش دوخت درز پهلوی -

    مردانه  ژیلهروش اتوکاری قسمت های مختلف -

متناسب با مهدل آن ) یقهه    ژیلهروش دوخت انواع مدل های -

 ، بدون پشت (، دکمه دوبل ، ردیف دکمه قه ی، بدون  دار

   

  مهارت :

    دکمه 4یقه هفت  ژیلهدوخت -

، و آستر ) کوک شهل  ژیلهجنس پارچه با  بانتقال الگو متناس-

 ، بست (، صابون ، چرت کاربن 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مردانه ژیلهدوخت 

 موزشزمان آ

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 جاسنجاقی -    مهارت:

 صابون خیاطی -

 گذاری مداد عالمت -

سوزن دوخت دستی و -

 ماشینی

انواع پایه های ماشین دوخت -

صنعتی و همه کاره 

، لبه ،زیپ،جادکمه،دکمه)ساده

 (دوزی 

الئی چسب )بی بافت و -

 بافت دار(

، انواع نخ دوخت )دستی -

 ماشینی (

 گیره-

 وزنه نگهدارنده-

    دوخت ساسون پیش ژیله ضخیم-

    نصب الیی به پیش ژیله ضخیم -

    ، دو فیلتاب ( دوخت فیلتاب های جیب ) یک فیلتاب -

    با توجه به مدل ژیله مردانه  نصب فیلتاب های جیب-

    دوخت کیسه جیب ژیله ضخیم -

    اتوکاری جیب ژیله ضخیم -

    دوخت سجاف ژیله ضخیم -

    نصب سجاف به آستر پیش ژیله ضخیم -

    اتوکاری قسمت های مختلف پیش ژیله ضخیم -

    دوخت پشت ژیله ضخیم -

    ضخیم  اتوکاری ساسون های پشت ژیله-

    نصب پیش و پشت ژیله از قسمت سرشانه-

    دوخت درزهای پهلوی ژیله ضخیم -

    اتوکاری قسمت های مختلف ژیله ضخیم -

    دوخت دکمه و جادکمه ژیله ضخیم -

، دوخت انواع مدل های ژیلهه متناسهب بها مهدل آن ) یقهه دار      -

 پشت( ، بدون، دکمه دوبل ، ردیف دکمه بدون یقه 

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف نخ و زمان-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مردانه ژیلهدوخت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 رفي و منابع آموزشيمص

  ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو-

 محیطی : توجهات زیست

 اده از آن در چرخه بازیافت جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استف-

 صرفه جوئی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ضخیم مردانه یدوخت پالتو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 30 40 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

، مواد تجهیزات ، ابزار 

 مصرفي و منابع آموزشي

ماشین دوخت صنعتی  -  دانش :

 (سردوزدوز،  )راسته

ماشین دوخت خانگی  -

 (سردوزکاره،  )همه

 پارچه مخصوص پالتو-

 پارچه آستری -
دار،  اتو)ساده، بخار مخزن -

 (پرس خانگی

 میز اتو - 

 ابزار اتوی کاپ و درز-

 ابزار اتوی چند کاره-

 بالشتک بیضی-

  ژانت-

 پارچۀ مخصوص اتوکشی -

 پاش آب -

قیچی)ساده، برش  انواع -

کوچک، زیگزاگ، ضخیم ، 

مخصوص چیدن تور، برقی 

 تیز( خانگی، کوچک نوک

 بشکاف –

 متر -

کش)سادة مدرّج،پاصاف  خط -
 کن(

کروی یا سنجاق با انتهای  -
T 
 جاسنجاقی -
 صابون خیاطی -
 گذاری مداد عالمت -

سوزن دوخت دستی و -

 ماشینی

    یقه انگلیسی سه دکمه پالتوی روش دوخت -

    ضخیم  پالتوی روش انتقال الگو روی پارچه -

    ضخیم پالتوی روش نصب الیی در قسمت های مختلف -

    ضخیم پالتوی روش دوخت درزهای -

    ضخیمپالتوی روش اتوکاری درزهای -

    ضخیمپالتوی روش دوخت جیب های -

    ضخیمپالتوی باالی یقه به قسمت ت سوزن یقه روش دوخ-

    ضخیمپالتوی برگرد یقه به روی  روش دوخت سوزن یقه-

    ضخیمپالتوی روش دوخت سجاف -

    ضخیمپالتوی روش دوخت آستر -

    ضخیمپالتوی روش دوخت یک الیه یقه به آستر -

    ضخیمپالتوی روش اتوکاری یقه و آستر -

    اتصال لبه آستین پالتو و آستر به یکدیگر روش -

    ضخیمپالتوی روش ساخت اپل -

ضهخیم  پهالتوی  روش اتوکاری قسمت های مختلف آسهتین  -

 مردانه

   

    ضخیمپالتوی روش اتصال بدنه پالتو به آستر -

    ضخیم پالتوی روش اتصال آستین به بدنه -

    ضخیم مردانهوی پالتروش اتوکاری قسمت های مختلف -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ضخیم مردانه یدوخت پالتو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

ین دوخت انواع پایه های ماش-    دانش:

صنعتی و همه کاره 

، لبه ،زیپ،جادکمه،دکمه)ساده

 (دوزی 

الئی چسب )بی بافت و -

 بافت دار(

، انواع نخ دوخت )دستی -

 ماشینی (

 گیره-

 وزنه نگهدارنده-

ضخیم مردانه متناسب پالتوی روش دوخت انواع مدل های -

، یقهه   "، دکمهه دوبهل  سه دکمه  ") یقه انگلیسی آنبا مدل 

 ، یقه برگرد جدا همراه با دکمه مخفی(دکمه دوبل  ریبلیز

   

  مهارت :

، یقه انگلیسی سه دکمه )جیب یهک فیلتهاب   پالتوی دوخت -

 ، برگه روی آستین(، چاک پشت آستین دو تکه 

   

نصب الیی به پیش با توجه به جهنس پارچهه پهالتو و نهوع     -

 ، چسبی(، چرخکاری الیی )دوخت دستی 

   

یی به قسمت های مختلف با توجه به مدل و جنس نصب ال-

، چهاک  ، دور حلقه پشت  "پالتو و آستین  "پارچه پالتو ) یقه 

، ، پیش پالتو به طور کامل ، سرشانه پشت  "پشت و آستین "

 زیر حلقه برش پهلو(

   

دوخت نوار در قسمت های مختلف با توجه بهه مهدل پهالتو    -

 ، لبه برگرد یقه()خط شکست 

   

    دوخت سه الیه الیی و پشم شیشه کوبیده به یکدیگر -

نصب قطعه ساخته شده روی قسمت کارور متناسب با جنس -

 پارچه

   

اتصال الیی به برگرد یقه با توجه بهه نهوع الیهی ) دوخهت     -

 ، چسبی(، چرخکاری دستی 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ضخیم مردانه یدوخت پالتو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    ضخیمپالتوی دوخت سوزن یقه به قسمت باالی یقه -

    ضخیمپالتوی دوخت سوزن یقه به روی برگرد یقه -

پهالتوی  دوخت ساسون و یا برش پشت بها توجهه بهه مهدل     -

 ضخیم

   

    دوخت برگه جیب یک فیلتاب-

    اتوکاری برگه جیب-

    ضخیمپالتوی نصب برگه جیب یک فیلتاب به -

    ضخیمپالتوی اتوکاری قسمت های مختلف پیش -

    دوخت کیسه های جیب پالتو-

    ضخیمپالتوی پشت  دوخت ساسون ها و درز وسط-

    ضخیمپالتوی دوخت چاک پشت -

    ضخیمپالتوی اتوکاری قسمت های مختلف درزهای بدنه -

 ضهخیم  پهالتوی  نصب الیی به قسمت های مختلف آستین -

 ، کناره چاک(، لبه آستین )کاپ 

   

    ضخیم پالتوی دوخت درزهای آستین -

    مضخیپالتوی دوخت برگه روی آستین -

    ضخیمپالتوی دوخت درزهای آستر -

    ضخیمپالتوی به لب توی آستین  آستین اتصال لبه آستر-

    ضخیمپالتوی اتوکاری قسمت های مختلف آستین -

    ساخت اپل پالتو متناسب با مدل آستین-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 نهضخیم مردا یدوخت پالتو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    ضخیمپالتوی نصب اپل در سرشانه -

    ضخیمپالتوی تیله به کاپ آستین دوخت ف-

    ضخیم  پالتوینصب الیی به سجاف جلوی -

    ضخیمپالتوی دوخت سجاف به آستر -

    ضخیمپالتوی دوخت نوار مغزی بین آستر و سجاف -

    ضخیمپالتوی دوخت تزئینی کناره درز سجاف -

    ضخیمپالتوی دوخت جیب داخلی درز آستین -

    ضخیمپالتوی دوخت مارک ) با چرخ یا دست ( به -

    ضخیمپالتوی ه به آستر دوخت یک الیه باالی یق-

    اتوکاری قسمت های مختلف بدنه و آستر پالتو -

    ضخیمپالتوی اتصال آستر آماده شده به -

، لبهه  ، سهجاف  ضهخیم )یقهه    یاتوکاری دور تا دور پهالتو  -

 پالتو و پائین ( یجلو

   

    اتصال آستین پالتو به بدنه -

    مضخیپالتوی اتوکاری کاپ آستین -

    ضخیمپالتوی اتوکاری سرشانه -

    ضخیمپالتوی اتصال آستر آستین به آستر -

    ضخیم پالتوی اتوکاری قسمت های مختلف -

    ضخیم پالتوی دور تا دور لبه و یقه  )بانتو( دوخت تزئینی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 هضخیم مردان یدوخت پالتو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

دوخت انواع مدل های پالتوی ضهخیم مردانهه متناسهب بها     -

، یقهه   "، دکمهه دوبهل   سهه دکمهه    "مدل آن )یقه انگلیسی

 ، یقه برگرد جدا همراه با دکمه مخفی(ه دوبل دکم بلیزری

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف نخ و زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو-

 اده از ماشین دوخت و اتورعایت نکات ایمنی هنگام استف-

 محیطی : توجهات زیست

 جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت -

 صرفه جوئی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت بارانی مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 30 40 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

ماشین دوخت صنعتی  -  دانش :

 (سردوزدوز،  )راسته

ماشین دوخت خانگی  -

 (سردوزکاره،  )همه

 پارچه مخصوص بارانی-

 پارچه آستری -
دار،  اتو)ساده، بخار مخزن -

 (خانگیپرس 

 میز اتو - 

 ابزار اتوی کاپ و درز-

 ابزار اتوی چند کاره-

 بالشتک بیضی-

  ژانت-

 پارچۀ مخصوص اتوکشی -

 پاش آب -

قیچی)ساده، برش  انواع -

کوچک، زیگزاگ، ضخیم ، 

مخصوص چیدن تور، برقی 

 تیز( خانگی، کوچک نوک

 بشکاف –

 متر -

کش)سادة مدرّج،پاصاف  خط -
 کن(

کروی یا ی سنجاق با انتها -
T 
 جاسنجاقی -
 صابون خیاطی -
 گذاری مداد عالمت -

سوزن دوخت دستی و -

 ماشینی

پایهه جهدا   ، یقهه انگلیسهی   روش دوخت بارانی )دکمه مخفی -

 همراه با آستین رگالن( 

   

    روش انتقال الگو روی پارچه بارانی-

روش نصب الیی در قسمت های مختلف بارانی متناسهب بها   -

 آنچه جنس پار

   

    آنروش دوخت درزهای بارانی متناسب با جنس پارچه -

    آنروش اتوکاری درزهای بارانی متناسب با جنس پارچه -

    روش دوخت جیب های بارانی-

    روش دوخت سجاف دکمه مخفی در بارانی-

    روش دوخت آستین به پیش بارانی-

    روش دوخت درز وسط پشت بارانی-

    روش دوخت پیلی وسط پشت بارانی-

    روش دوخت آستین به پشت بارانی-

    روش دوخت برگه آستین بارانی-

    روش دوخت درز سرشانه یکسره تا مچ-

    روش دوخت یقه بارانی-

    روش دوخت آستر بارانی-

روش دوخت درزهای پهلو تا زیر آسهتین و در ادامهه تها مهچ     -

 بارانی
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت بارانی مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع پایه های ماشین -    دانش:

ره دوخت صنعتی و همه کا

، لبه ،زیپ،جادکمه،دکمه)ساده

 (دوزی 

الئی چسب )بی بافت و -

 بافت دار(

، انواع نخ دوخت )دستی -

 ماشینی (

 گیره-

 وزنه نگهدارنده-

    روش نصب سجاف به آستر بارانی-

    روش دوخت یقه به سجاف و بدنه بارانی-

    روش اتصال لبه های بارانی به آستر -

     آنمتناسب با مدل مردانه اع مدل های بارانی روش دوخت انو-

  مهارت :

دا همهراه بها   ج ، یقه انگلیسی پایهدوخت بارانی )دکمه مخفی -

 فیلتاب و چاک پشت( آستین رگالن و جیب یک

   

متناسب با جنس پارچه آسهتر و بهارانی    روی پارچه انتقال الگو-

 بست(، )چرت 

   

     یبدوخت برگه جیب یک فیلتا-

نصب الیی بها توجهه بهه جهنس پارچهه بهارانی و نهوع الیهی         -

 ، چسبی()چرخکاری 

   

نصب الیی به قسمت های مختلف با توجه به مهدل و جهنس   -

چهاک   ،، دور حلقهه پشهت    "بارانی و آستین "پارچه الیی ) لبه

 رشانه پشت(، سپشت 

   

    دوخت یک الیه الیی و پشم شیشه کوبیده به یکدیگر-

نصب قطعه ساخته شده روی قسمت کارور متناسب با جهنس  -

 پارچه

   

    نصب الیی به محل شکاف جیب بارانی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت بارانی مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 تبطمر توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    دوخت فیلتاب به محل شکاف جیب بارانی-

    دوخت کیسه های جیب بارانی-

    دوخت سجاف دکمه مخفی بارانی -

    دوخت آستین و پیش بارانی به یکدیگر -

    دوخت وسط پشت بارانی-

    دوخت چاک پشت بارانی -

    دوخت آستین و پشت بارانی به یکدیگر -

    نصب پل روی آستین بارانی-

    دوخت درزهای سرشانه یکسره تا روی آستین -

    دوخت درزهای پهلو تا درز زیر آستین -

    دوخت برگرد باالی یقه بارانی -

    به پایه یقه بارانی برگرد یقه نصب -

    تین بارانی به یکدیگر دوخت آستر پیش و آس-

    دوخت آستر پشت و آستین بارانی به یکدیگر -

    دوخت درزهای سرشانه یکسره تا لبه آستین-

    دوخت درزهای پهلوی آستر یکسره تا لبه آستین-

    دوخت لبه های آستر و آستین به یکدیگر-

    اتصال آستر و چاک در محل چاک پشت بارانی -

    خت سجاف و لبه آستر به یکدیگردو-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت بارانی مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    ه به سجاف و بارانی دوخت یق-

    ساخت اپل متناسب با آستین رگالن در بارانی -

    نصب اپل در بارانی -

    اتصال آستر به بارانی در لبه -

    متناسب با مدل آن قسمتهای مختلف بارانیدوخت تزئینی در -

    اتوکاری قسمت های مختلف بارانی متناسب با مدل-

    ادکمه بارانی دوخت دکمه و ج-

دوخت انواع مهدل ههای بهارانی متناسهب بها مهدل آن )یقهه        -

 دکمهه دوبهل  "، یقه انگلیسی "، دکمه دوبلدو دکمه "انگلیسی

 ("پایه ایستاده

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف نخ و زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 پوش( استفاده از وسایل حفاظت فردی )رو-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو-

 محیطی : توجهات زیست

 جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت -

 صرفه جوئی در مصرف انرژی-
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  استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت اورکت و کاپشن مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

15 45 20 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

ماشین دوخت صنعتی  -  دانش :

 (سردوزدوز،  )راسته

ت خانگی ماشین دوخ -

 (سردوزکاره،  )همه

اورکت و پارچه مخصوص -

 کاپشن

 پارچه آستری -
دار،  اتو)ساده، بخار مخزن -

 (پرس خانگی

 میز اتو - 

 ابزار اتوی کاپ و درز-

 ابزار اتوی چند کاره-

 بالشتک بیضی-

  ژانت-

 پارچۀ مخصوص اتوکشی -

 پاش آب -

قیچی)ساده، برش  انواع -

کوچک، زیگزاگ، ضخیم ، 

وص چیدن تور، برقی مخص

 تیز( خانگی، کوچک نوک

 بشکاف –

 متر -

کش)سادة مدرّج،پاصاف  خط -
 کن(

 Tسنجاق با انتهای کروی یا  -

 جاسنجاقی -
 صابون خیاطی -
 گذاری مداد عالمت -

سوزن دوخت دستی و -

 ماشینی

بهدون یقهه و دکمهه     ،روش دوخت اورکت همهراه بها کهاله    -

 مدل اورکتبندینک متناسب با 

   

    روش انتقال الگو روی پارچه اورکت و کاپشن-

    روش نصب الیی در قسمت های مختلف اورکت و کاپشن-

    روش دوخت درزهای اورکت و کاپشن-

    روش اتوکاری درزهای اورکت و کاپشن-

    روش دوخت جیب های رو در اورکت و کاپشن-

    روش دوخت سجاف اورکت و کاپشن-

    ش دوخت آستر اورکت و کاپشنرو-

    روش دوخت یوک های تزئینی در روی اورکت-

    روش اتوکاری قسمت های مختلف اورکت و کاپشن-

    روش دوخت آستین اورکت و کاپشن-

    روش دوخت آستر آستین اورکت و کاپشن-

    روش اتصال لبه آستین اورکت و آستین به یکدیگر-

    اپل اورکت و کاپشنروش ساخت -

    روش اتوکاری قسمت های مختلف آستین اورکت و کاپشن-

    روش دوخت کاله به اورکت و کاپشن-

    روش اتصال آستر به اورکت و کاپشن-

    روش اتوکاری قسمت های مختلف اورکت و کاپشن-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 کت و کاپشن مردانهدوخت اور

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع پایه های ماشین -    دانش:

دوخت صنعتی و همه کاره 

، لبه ،زیپ،جادکمه،دکمه)ساده

 دوزی(

و  الئی چسب )بی بافت-

 بافت دار(

، انواع نخ دوخت )دستی -

 ماشینی (

 گیره-

 وزنه نگهدارنده-

روش دوخت انواع مدل های اورکت و کاپشن متناسب بها مهدل   -

 آن

   

  مهارت :

بهدون یقهه و دکمهه بنهدینک      ،دوخت اورکت همراه بها کهاله    -

 متناسب با مدل اورکت

   

ناسب با جنس پارچه انتقال الگو روی پارچه اورکت و کاپشن مت -

 ، چرت()بست 

   

    نصب الیی در قسمت های مختلف اورکت و کاپشن -

    دوخت درزهای اورکت و کاپشن -

    اتوکاری درزهای اورکت و کاپشن -

    دوخت جیب های روی پیش اورکت متناسب با مدل -

    دوخت تزئینی روی جیب اورکت متناسب با مدل-

    های تزئینی روی پیش اورکت دوخت یوک -

    دوخت درزهای پهلوی اورکت و کاپشن-

    دوخت درزهای آستین اورکت و کاپشن -

    نصب اپل روی آستین اورکت -

    دوخت سرشانه های پیش و پشت به یکدیگر -

    دوخت کاله متناسب با مدل اورکت و کاپشن -

    کت و کاپشندوخت سجاف متناسب با مدل اور -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دوخت اورکت و کاپشن مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    و کاپشن دوخت آستر اورکت -

    دوخت آستر آستین اورکت و کاپشن -

     کاپشناتصال لبه آستر به لبه آستین اورکت و  -

    دوخت آستر آستین به آستر بدنه اورکت و کاپشن -

    اتوکاری قسمت های مختلف اورکت متناسب با جنس پارچه -

    هاتصال کاله به آستر و بدنه اورکت متناسب با مدل کال-

دوخت انواع اورکت و کاپشن متناسب با مدل آن )کاپشن یقهه   -

اورکت یقه ایسهتاده همهراه بها کهاله      ،انگلیسی یک ردیف دکمه 

 جدا(

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف نخ و زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 ت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتورعای-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو-

 محیطی : توجهات زیست

 جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت -

 صرفه جوئی در مصرف انرژی-
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  جهیزاتبرگه استاندارد ت -      

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  دستگاه 5 تمام اتوماتیکهمه کارة   خانگیماشین دوخت  1

  دستگاه1  نخ تمام اتوماتیک 4 سردوزماشین دوخت  2

  دستگاه 3 راسته دوز صنعتیماشین دوخت  3

  دستگاه 1 نخ 4 سردوز ماشین دوخت صنعتی 4

 پرس خانگیدار( ،  خزنم)بخار ساده، اتو 5
 1از هر کدام 

  دستگاه
 

  عدد 2 دار پایه میز اتو 2

پارچۀ ژانت، " ، درز،کاپ چندکاره"ابزار اتوی  ملزومات اتو 7
 مخصوص اتوکشی،کف اتویی نسوز

  عدد 1از هرکدام 

  دستگاه1 کیلویی 2پودر خشک  کپسول آتش نشانی 8

  عدد 15 تغییر ابلق ارتفاع با متحرک صندلی کارآموز 9

  عدد cm 200  ×cm 100 1 تختۀ وایت برد 10

  عدد 1 چوبی میز مربی 11

  عدد 1 چرمی صندلی مربی 12

  عدد 2 تمام قد آینه 13

  دستگاه P4 1 رایانه 14

  عددcm 150  ×cm 80 5 میز کارآموز 15

  عدد1 متناسب با رایانه میز رایانه 12

17 
وخت پایه مخصوص ماشین د

 خانگی
  عدد 5از هر کدام  نواراریب ،رل پیچ دوزی، پنبه جادکمه، دکمه،

18 
پایه مخصوص ماشین دوخت 

 صنعتی
  عدد 5از هر کدام  ، نوار اریب ساده، ، زیپ پنبه دوزی  ،غلتک

  جعبه 1 استاندارد تجهیزات کامل سری جعبۀ کمک های اوّلیه 19

  گاهدست 1 مطبوع سیستم تهویه 20

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  51تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -

 

 

 



 28 

 

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  متر2از هر کدام  ،کرپ گاباردین،فالنل پارچه 1

  دوک 4از هر کدام  سردوز در رنگ های مختلف نخ ماشین دوخت 2

  دوک 2از هر کدام  راسته دوز در رنگ های مختلف نخ ماشین دوخت 3

  بسته 1 کدام هر از  معمولی، دوقلو، راسته دوخت سوزن ماشین 4

  بسته 1 کدام هر از بیتوین شارپ، دستی دوخت سوزن 5

  عدد 2از هر کدام  مختلف های رنگ در برد وایت ماژیک 2

  عدد 1 وایت برد کنتخته پاک  7

  متر  2از هر کدام  "چسبی و دوختی"، موئی ، زانفیکسکاغذی،حریر چسب الیی 8

  لیتر 1  دوخت مخصوص ماشین روغن 9

  عدد 5از هر کدام  نواری، مایع وماتیکی چسب 10

  عدد15 یکبار مصرف دستکش 11

  قرقره 5از هرکدام  ابریشم  دمسه، عمامه، مرسریزه، دستی دوخت نخ 12

  دست 1 نخی روپوش 13

  عدد 15از هر کدام   گذاری عالمت صابون مل، گذاری عالمت وسایل 14

 ها پایه دار در اندازه ، چهار سوراخه، دوسوراخه  دکمه 15
 رم های مختلفف و

  عدد5از هر کدام 

  عدد 3ازهرکدام سانتی 50و  20،  30 زیپ 12

  بسته 3 پارچه برای تیز بلند و سوزن ته گرد 17

  عدد HB 15 مداد  18

  متر 1از هر کدام  در عرض های مختلف کش 19

  عدد 5از هر کدام پالستیکی و فلزی قالب کمر 20

  متر 5از هر کدام  باریک و پهن روبان و نوار 21

  متر 5از هر کدام  در اندازه های مختلف قزن 22

  متر 5از هر کدام  پالستیکی و فلزی استوپر 23

  متر 1 سانت 2قطر  پشم شیشه 24

 

 توجه : 

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

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 15 فلزی نخ چین 1

  عدد 15  کوچک بشکاف 2

  عدد 1از هر کدام  متوسط و کوچک روغن دان 3

  عدد15 اره خاک از پرشده جاسوزنی 4

  عدد5 دوخت ماشین مخصوص برس 5

  عدد 5از هر کدام  بزرگ و کوچک دوخت ماشین گوشتی پیچ 2

  عدد 5از هر کدام کاغذ و پارچه در فرم های مختلف قیچی 7

8 
 ماسوره

 دوخت ماشین مخصوص

 دوز راسته و کاره خانگی همه
 عدد 5ر کدام از ه

 

  عدد15 پالستیکی یا فلزی متر 9

  عدد 5 دوخت ماشین مخصوص پنس 10

  عدد 15 پالستیکی یا فلزی انگشتانه 11

  عدد1 متوسط آهن ربا 12

  عدد5از هر کدام  دندانه دار وبدون دندانه رولت 13

  عدد 5 فلزی درفش 14

  عدد 15 چوبی زاویه برگردان 15

  عدد 5از هر کدام  ازه های مختلفدر اند گیره 12

  عدد 20 فلزی وزنه 17

 

 توجه : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


