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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 709071001791117 : شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 صنایع پوشاک ریزی درسی  : اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت ته تخصصیرش آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

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

 سال 30 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پوشاک کارشناسی محبوبه مهاجری 2

 سال 11 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی لباس کارشناسی ارشد شقایق عباس زاده 3

 سال 22 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پوشاک کارشناسی فریده سید سیاهی 4

 طراحی پارچه و لباس کارشناسی ارشد مهناز نیکبخت 5
مدرس دانشگاه و مربی آموزشگاه 

 طراحی و دوخت
 سال 10

2 
اکرم محمدحسینی 

 اکبری
 طراحی پارچه و لباس کارشناسی ارشد

حرفه ای مدرس دانشگاه فنی و 

 دکتر شریعتی
 سال 10

 شهربانو قادری 7
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 طراحی دوخت

 پژوهش و هنر
 سال 20 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

 سال 17 مربی طراحی و دوخت شیمی کارشناسی ارشد زینب وفایی نژاد 0

 کارشناسی ارشد منا منتظری هدشی 9
مرمت اشیا فرهنگی و 

 تاریخی

ه برنامه ریزی درسی دبیرکارگرو

 صنایع پوشاک
 سال 12

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

آموزش  برگزار گرديد استاندارد صنايع پوشاک  با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  0/9/37 طي جلسه اي كه در تاريخ

 بغغا كغغد مردانغغه  دوز نغغازک بررسغغي و تحغغت عنغغوا  شغغغل  709071001791110 بغغا كغغد مردانغغهدوز  نغغازک شغغغل

  مورد تائید قرار گرفت . 709071001791117

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

 از آ  موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازما  آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابا  خوش نبش ، خیابا  آزادي تهرا ،

                                            55069506دورنگار       

                    55069576         تلفن  

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

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  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 

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

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

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

 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  بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك ر  در آن مشاغل خاص مييك واقعي براي مدتي تعريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي 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 قضاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 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.  جام رار در مييكتوانايي ان

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

 د. ، تكنو وژي و زبان هني باش(، زيس  شناسي، شيميهي يك

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

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

 نازک دوز مردانه

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

رعایت ایمنی و بهداشت در پوشاک است که دارای شایستگی های نازک دوز مردانه یکی از مشاغل مربوط به صنایع 

ه لباس نازک مردانه، محیط کار، راه اندازی، سرویس و نگهداری ماشین های دوخت درکارگاه خانگی، انجام دوخت اولی

  دوخت لباس نازک مردانه و اتوکاری لباس نازک مردانهمردانه، برش لباس نازک مردانه،  ترسیم الگوی لباس نازک

 . درضمن این شغل با مشاغلی از قبیل پارچه فروش، خرازی و شخصی دوز لباس مردانه در ارتباط است.می باشد

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 متوسطه )پايا  دوره راهنمايي(اول پايا  دوره ا  تحصیالت : حداقل میز

 داشتن سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 ندارد : نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت    911  طول دوره آموزش                    :     

 ساعت      70   غ زما  آموزش نظري               :    

 ساعت    770  غ زما  آموزش عملي                :    

 ساعت      -      كارورزي                       :   زما  غ 

  ساعت      -    غ زما  پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %70كتبي :  - 

 %50عملي : -

 %01اي : حرفهاخالق  -

 اي مربیا  : هاي حرفه صالحیت

 سال سابقه کار مرتبط 3لیسانس تکنولوژی طراحی و دوخت با -

 سال سابقه کار مرتبط 5فوق دیپلم طراحی و دوخت با -

 قه کار مرتبطبسال سا 10دیپلم طراحی و دوخت با -

 232040510020001با کد  (نهمردا) دارا بودن گواهینامه استاندارد آموزش شغل مربی صنایع پوشاک-
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

 دركارگاه دوخت خغانگي انجغام    برشكاري و دوخت يک لباس مردانه را الگوسازي، مردانه، اندازه گیري ، نازک دوز

 مي دهد.

 

 

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Men’s shirt and pants tailor 

 

 

 

 

 

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

 راسته دوز-

 

 

 

 

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

 طبق سند و مرجع ......................................                الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

 طبق سند و مرجع ......................................                            : جزو مشاغل نسبتاً سخت ب 

 طبق سند و مرجع ........................................                    ج : جزو مشاغل سخت و زيا  آور 

           √   د :  نیاز به استعالم از وزارت كار  
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 استاندارد آموزش شغل  

 شايستگي ها -

 

 ساعت آموزش  عناوين رديف

 جمع عملي  نظري 

 15 10 5 رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار 0

 23 15 0 راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشین  های دوخت درکارگاه خانگی 7

 20 17 3 انجام دوخت اولیه لباس نازک مردانه 9

 20 50 10 ترسیم الگوی لباس نازک مردانه 4

 02 24 10 برش لباس نازک مردانه 0

 140 112 20 دوخت لباس نازک مردانه 5

 10 7 3 اتوکاری لباس نازک مردانه 7

 350 275 75 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 محیط کاربهداشت در  رعایت ایمنی و

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 کپسول آتش نشانی   دانش :

 جعبه کمک های اولیه

 رایانه

 سیستم تهویه

 دستکش یکبار مصرف 

 روپوش

    کی(عوامل زیان آور محیطی)فیزی-

عوامللل زیللان آور محللیط کللار ونقللش آن در بللروز حللواد  -

 وبیمارهای شغلی

   

    روش طبقه بندی ابزار کار با مواد،کاال وحمل آن ها-

    مخاطرات ناشی از جابجایی دستی بار از دیدگاه ارگونومیک-

    جعبه کمک های اولیه-

    های دستی  انواع آتش وروش های استفاده از خاموش کننده-

    انواع وسایل حفاظت فردی ولزوم استفاده از آن ها-

    عوامل موثر در بروز برق گرفتگی-

  مهارت :

    مواد وکاالو حمل آن ها ،ابزاراستفاده صحیح از -

    استفاده صحیح از جعبه کمک های اولیه -

    استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی -

    از خاموش کننده های دستی  استفاده-

رعایت اصول ارگونومی در هنگلام کلار بلا دسلتگاه )ماشلین      -

 (دوخت ،رایانه

   

 نگرش :

 جلوگیری از آسیب های ناشی از حواد  شغلی-

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی ،انرژی وزمان-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 ت ایمنی وبهداشت در محیط کاررعای

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی)دستکش وماسک(-

 صحیح(رعایت اصول ارگونومی در هنگام کار)نشستن -

 

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک موادزائد ودفع مناسب آن ها-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  :

نگهداري ماشین هاي  سرويس و راه اندازي ،

 دوخت در كارگاه خانگي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 15 23 

 نيايم  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 روپوش

 روغن ماشین دوخت 

 انواع ماشین دوخت خانگی 

 )همه کاره وسردوز(

انواع سوزن ماشین های همه 

کاره خانگی 

 )سرسوخته،دوقلو،ساده(

 انوع نخ ماشین های دوخت 

)مرسریزه،نایلونی 

 (می،پلی استر،ابریش

انواع پایه ماشین های دوخت 

)دکمه ،جادکمه،زیپ،پیچ 

 رل،چین،پیلی،پس دوزی ،

 سردوز(

    انواع ماشین دوخت خانگی )همه کاره وسردوز(-

ص ماشلین دوخلت همله کلاره خلانگی      انواع سوزن مخصلو -

 (ساده  دوقلو، سوخته،)سر

   

ی انللواع نللخ  مخصللوص ماشللین دوخللت هملله کللاره خللانگ-

 ( پلی استر، ابریشمی )مرسریزه،نایلونی،

   

 دکمه، انواع پایه ماشین های دوخت همه کاره خانگی )ساده ،-

 مخفلی ،  زیپ معمولی و لب تو یا پیچ رل ، دوز ،سر جادکمه ،

 (پیلی  چین ، پس دوز و

   

دوخلت همله کلاره     یهلا  نیماشل  یونگهدار سیروش سرو-

 یخانگ

   

  مهارت :

    صحیح یک کارگاه خیاطی خانگی چیدمان-

راه اندازی وتنظیم ماشین دوخت )پر کردن ماسوره ،نخ کردن -

ماشین دوخت ،جا انداختن ماسوره ،تنظیم کشش نخ، تعلوی   

 (پایه ها 

   

 انتخللاس سللوزن ماشللین هللای دوخللت هملله کللاره خللانگی-

 (ساده  دوقلو، )سرسوخته،

   

 زه،ی)مرسلر  یکاره خلانگ دوخت همه های  نیماشنخ  انتخاس-

 (استر یپل، ابریشمی  ،یلونینا
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  :

نگهداري ماشین هاي دوخت  سرويس و راه اندازي ،

 در كارگاه خانگي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،هیزات تج

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

 دکمله، ) یدوخت همه کاره خانگ یها نیماش هینواع پانتخاس اا-

، ، پیللی  ، چین ، لب تو یا پیچ رل یمخف و یمعمول پیز، جادکمه

 (، سردوز پس دوزی 

   

    یدوخت همه کاره خانگ یها نیماش یونگهدار سیروش سرو-

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 عدم استفاده از ماشین های دوخت در ساعات اوج مصرف برق-

 صرفه جویی در مصرف نخ-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت-

خاموش کردن ماشین دوخت در صورت کار نکردن با دستگاه وحضور نداشتن در محلیط  -

 کار

 ت محیطی :توجهات زیس

 رخه باز یافت ر ظروف مخصوص واستفاده از آن در چجمع آوری نخ های اضافی د-

 جلوگیری از ریختن روغن ماشین دوخت در محیط کار -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 انجام دوخت اولیه لباس نازک مردانه

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 17 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انهیرا  دانش :

 روپوش

 دوخت  نیماش روغن

  یدوخت خانگ نیماش انواع

 )همه کاره وسردوز(

همه  یها نیسوزن ماش انواع

 یکاره خانگ

 )سرسوخته،دوقلو،ساده(

 دوخت  یها نینخ ماش انوع

 ، یلونیزه،نای)مرسر

 (استر ی،پلیشمیابر

دوخت  نیماش هیپا انواع

 رل، چیپ پ،یز ،جادکمه،)دکمه

 ،سردوز( یدوز ،پسیلین،پیچ

 انواع الیی)کاغذی،پارچه ای،

 (زانفیکس 

 زیپ )پالستیکی و فلزی(

نیم سانتی،یک انواع کش )

 (دوسانتی  سانتی،

 ،لباسی(ریشلوا) قزن

 ماشینی  سوزن دستی و

 نخ چین 

 قیچی کوچک

 انواع ملزوملات دوخلت )قیچلی ،نلخ چین،سلوزن تله گلرد،       -

 متر ،خط کش( بشکاف،

   

    بیتوین( انواع سوزن دوخت دستی )شارپ،-

    مرسریزه( انواع نخ دوخت دستی )پلی استر ،-

ک روش دوخت کوک بادست )ساده ،بخیه ،بخیه تزئینی ،کلو -

 دندان موشی( شل،

   

    روش دوخت درز )ساده،منحنی،زاویه،گوشه درزها(-

دنلدان موشلی ،پلیچ رل ، قیچلی،     روش پاکدوزی با دسلت ) -

 ، سردوز(نواردوزی ،ساده) ماشین دوختو (زیگزاگ

   

 زیگزاگ، مخفی، ،ساده)پس دوزی  روش تودوزی با دست-

 اده(س لب تو پیچ رل وماشین دوخت ) و زانفیکس(

   

    لباسی ( شلواری و انواع قزن )-

    انواع زیپ )پالستیکی و فلزی(-

    روش دوخت نوار اریب وبندینک-

وجا دکمه بلا ماشلین    روش دوخت دکمه )سوراخ دار،پایه دار(-

 دوخت

   

    )دستی،ماشینی( پیلی روش دوخت چین و-

    )کاغذی ،پارچه ای،زانفیکس( انواع الیی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 انجام دوخت اولیه لباس نازک مردانه

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 بشکاف    دانش:

 اتو

 ژانت

 بالشتک

 ولتر

 

 داخللی و »منحنلی   و روش دوخت انلواع سلجاف )زاویله دار   -

 «(خارجی

   

    دوسانتی( یک سانتی ، انواع کش )نیم سانتی ،-

  مهارت :

 سلوزن تله گلرد ،    نخ چین ، ،)قیچی انتخاس ملزومات دوخت-

 (خط کش  متر، شکاف،ب

   

    (نیتوی)شارپ،ب یسوزن دوخت دست انتخاس-

 ،سهدم عمامه، ،زهیمرسر استر ، ی)پل یدوخت دست نختخاس ان -

 (نایلونی  ابریشمی ،

   

 ،کلوک شلل،   ینیتزئ هی،بخ هیدوخت کوک بادست )ساده ،بخ-

 (یدندان موش

   

    درزها( ه،گوشهی،زاویدوخت درز )ساده،منحن -

و  (گلزاگ ی،زیچی،قرل چی،پل  یبا دست )دندان موشل  یپاکدوز-

 ،سردوز(وزی،نواردساده) دوخت نیماش

   

 (کسیگزاگ،زانفی،زی،مخفسلاده  یبا دسلت)پس دوز  یودوزت-

 لب توساده( رل و چیپدوخت ) نیوماش

   

    ( ی،لباس شلواریقزن ) دوخت -

    دوخت زیپ )پالستیکی و فلزی(-

    نکیبند و بیدوخت نوار ار-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 وخت اولیه لباس نازک مردانهانجام د

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    دوخت نیدار(وجا دکمه با ماش هیدوخت دکمه )سوراخ دار،پا -

    (ینیماش ،ی)دست یلیپ و نیدوخت چ -

    (کسیزانف ،یپارچه ا ، ی)کاغذ ییال نصب -

    («یوخارج یداخل» یدارومنحن هیدوخت انواع سجاف )زاو -

    (ی،دوسانت یسانت کی، یسانت میکش )ندوخت  -

 نگرش :

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 دوخت در ساعات اوج مصرف برق یها نیعدم استفاده از ماش-

 در مصرف نخ ییصرفه جو-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی ) روپوش(-

 دوخت نیهنگام استفاده از ماش یمنینکات ا تیرعا-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت-

 توجهات زیست محیطی :

  فتایرخه باز چاده از آن در در ظروف مخصوص واستف یاضاف ینخ ها یجمع آور-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 ترسیم الگوی لباس نازک مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 50 20 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 روپوش

 قیچی کاغذ

 ماتیکی( ب)نواری،سچ

 مداد 

 پاک کن

 سفید، )گراف، ترسیم الگوکاغذ 

 (پوستی 

  Tخط کش 

 سانت 20خط کش فلزی 

 گونیا

 پیستوله

 منحنی 

 متر

 رولت

 سنجاق گرد

 جا سنجاقی

 پانچ

 مداد رنگی

 قالس الگو

 وزنه نگهدارنده

 ماشین حساس

 نوار اندازه گیری

 ابزار اضافه درز

    ()گراف،سفید،پوستی  لگوانواع کاغذ ترسیم ا -

 گونیلا،  سلانت،  20،فللزی   T)خط کلش   ترسیم الگوابزارانواع  -

 (منحنی  پیستوله،

   

،سلنجاق، جلا سلنجاقی، پلاک     HBمداد ملزومات ترسیم الگو) -

، مدادرنگی، متر، قالس الگلو،  "ماتیکی -نواری"کن، پانچ، چسب

ساس، نلوار انلدازه گیلری،    قیچی کاغذ، وزنه نگهدارنده، ماشین ح

 (ابزاراضافه درز 

   

    اندام م قراردادیئعال -

 باسلن،  دورسلینه، ")مردانه  ویژگی اندازه های استاندارد پیراهن-

بلنلدی کلف حلقله     قد باالتنله پشلت،   ،"پشت، جلو"،کارور"کمر

 پهنای شانه کامل( دور گردن، قد آستین، آستین،

   

 ،"باسلن  کملر، "هلای اسلتاندارد شللوار)دور   اندازه  ویژگی های-

 گشادی دم پا( اندازه وسط پا، بلندی فاق شلوار،

   

،پشلت  ،سینهشکم")ویژگی های اندام های غیراستاندارد پیراهن-

 ،"چللاقالغرو "گللردندور  ،"و سللرازیر مربللع"شللانه  ،"برآمللده

 ("کوتاهو بلند"گردن

   

باسن صاف  ،برآمدهم ویژگی اندام های غیر استاندارد شلوار)شک-

 ("بلند و کوتاه"قد پای و بدون برجستگی،

   

    روش اندازه گیری قسمت های مختلف اندام)اصلی، فرعی(-

    شکسته( منحنی، تاثیر بصری خطوط در لباس)خط مستقیم،-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 ترسیم الگوی لباس نازک مردانه

 موزشزمان آ

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش:

    روش استفاده از جدول سایز بندی در ترسیم الگو-

    عالئم قراردادی ترسیم الگو-

    نهروش ترسیم الگوی اساس باالتنه پیراهن مردا-

    روش تعیین محل دکمه خور-

، ایسلتاده،  انواع یقه پیراهن مردانه)شلومیز  روش ترسیم الگوی-

 انگلیسی( جدا،

   

    روش ترسیم الگوی جیب پیراهن مردانه-

    ("باز و بسته")جلو روش ترسیم الگوی انواع پیراهن مردانه -

    روش ترسیم الگوی اساس آستین پیراهن مردانه -

، سلاده روش ترسیم الگوی انواع مچ آسلتین پیلراهن مردانله )   -

 دوبل،پاکتی به رو، سجاف دار و لیفه ای(

   

روش ترسیم الگوی اسلاس شللوارمردانه )کالسلیک، پیژاملا،      -

 گرمکن(

   

    سرخود()جدا و روش ترسیم الگوی نقاس شلوارمردانه  -

    روش ترسیم الگوی کمرشلوار مردانه -

    روش ترسیم الگوی جیب شلوار مردانه )خارجی و داخلی( -

  مهارت :

    (انتخاس کاغذ ترسیم الگو)گراف، سفید، پوستی  -

سلانت، گونیلا،    20، فلزی Tانتخاس ابزارترسیم الگو)خط کش -

 (پیستوله، منحنی 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 لباس نازک مردانه ترسیم الگوی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

سنجاقی، سنجاق، جا ،HB)مداد  انتخاس ملزومات ترسیم الگو-

ی، متلر،  رنگل  ، ملداد "ملاتیکی و  نلواری "، چسب پاک کن، پانچ

قالس الگو، قیچی کاغذ، وزنه نگهدارنده، ماشلین حسلاس، نلوار    

 (اضافه درز  اندازه گیری، ابزار

   

    )اصلی و فرعی( های مختلف اندام اندازه گیری قسمت -

، ، سلینه  شلکم  ")الگوی استاندارد به سلایز شخصلی   تبدیل  -

، "غرچاق و ال"، دور گردن"مربع و سرازیر"، شانهبرآمده "پشت

، قلدپای  ، باسن صاف و بدون برجسلتگی  "بلند و کوتاه"گردن 

 ("کوتاه و بلند"

   

    ترسیم الگوی اساس باالتنه پیراهن مردانه -

    ترسیم محل دکمه خور-

 ، ایسلتاده جلدا،  انواع یقه پیراهن مردانه )شومیزترسیم الگوی  -

 انگلیسی(

   

    ترسیم الگوی جیب پیراهن مردانه-

    ("بسته و باز")جلو ترسیم الگوی انواع سجاف پیراهن مردانه -

، استاندارد و ترسیم الگوی سجاف پیراهن های جلوباز )نوار جدا-

 مخفی(

   

، دکمله  ترسیم الگوی سجاف پیراهن های جلوبسلته)نوار جلدا  -

 بندینک و همراه با زیپ(
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 ترسیم الگوی لباس نازک مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    ترسیم الگوی اساس آستین پیراهن مردانه  -

    تعیین محل دوخت بلیطی-

 ، دوبلل، سلاده یم الگوی انواع مچ آستین پیراهن مردانله ) ترس -

 پاکتی به رو، سجاف دار و لیفه ای(

   

    ترسیم الگوی اساس شلوارمردانه )کالسیک، پیژاما، گرمکن( -

    ترسیم الگوی نقاس شلوارمردانه )جدا، سرخود( -

    مردانه شلوار ترسیم الگوی کمر -

    ر مردانه )خارجی و داخلی(ترسیم الگوی جیب شلوا -

ترسیم الگوی جیب داخلی درزکناری جلوی شلوارمردانه )کج،  -

 زاویه دار،منحنی(

   

 ترسیم الگوی جیب داخلی پشت شللوارمردانه )یلک فیلتلابی،    -

 دوفیلتابی(

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو -

 صرفه جویی درزمان -

 یمنی و بهداشت : ا

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 ترسیم الگوی لباس نازک مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 تبطمر توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری کاغذهای باطله درظروف مخصوص و استفاده از آن درچرخه بازیافت -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 برش لباس نازک مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 24 02 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 روپوش

)گراف، سفید، ترسیم الگو کاغذ 

 (پوستی 

  Tخط کش 

 سانت 20خط کش فلزی 

 گونیا

 پیستوله

 منحنی 

 متر

 رولت

 سنجاق گرد

 پارچه 

قیچی ساده زار برش )اب

و زیکزاک،  "رگکوچک و بز"

 (نخ چین دستی 

 کاربن

صابون یا مل خیاطی یا مداد 

 مخصوص عالمت گذاری

 وزنه نگهدارنده الگو

    نیمه مصنوعی( مصنوعی، انواع پارچه)طبیعی، -

    ابریشم( پشم، کتان، انواع الیاف طبیعی)پنبه، -

  نلایلون،  )ویسلکوز،  مصلنوعی  انواع الیاف مصنوعی و نیمله  -

 (پلی استر

   

نخ  زاگ،زیک ،"بزرگ کوچک و "انواع ابزار برش)قیچی ساده -

 (چین دستی 

   

    (خط کش مدرج  انواع ابزار اندازه گیری)متر، -

روش چیدمان الگو روی پارچه با توجه بله عالئلم قلراردادی    -

خطوط مرکزی،  )نقاط موازنه، راستای الگو، پشت و روی پارچه،

 (دوالی بسته و باز پارچه 

   

    روش چیدمان الگوروی پارچه باتوجه به جنس آن -

روش برش انواع پارچه با توجه به طرح آن در پیراهن مردانه -

 ()ساده، ، راه راه، چهارخانه 

   

روش انتقال الگو روی پارچه)کوک شل، کلاربن، چلرت زدن   -

 (پارچه، مدادمخصوص 

   

    روش برش باالتنه پیراهن مردانه-

    روش برش آستین پیراهن مردانه -

، دوبل،پاکتی بله  سادهروش برش مچ آستین پیراهن مردانه )-

 رو، سجاف دار و لیفه ای(
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 برش لباس نازک مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش:

    ("بسته و باز"روش برش انواع سجاف پیراهن مردانه )جلو  -

، ایسلتاده، جلدا،   )شلومیز  روش برش انواع یقه پیراهن مردانله -

 انگلیسی(

   

    جیب پیراهن مردانه در مدل های مختلف روش برش انواع-

    )کالسیک، پیژاما، گرمکن( روش برش انواع شلوار مردانه-

    مردانه  شلوار روش برش کمر-

    )خارجی، داخلی( روش برش جیب شلوار مردانه-

  مهارت :

    نتخاس پارچه با توجه به نوع لباسا-

    محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز -

    آماده کردن پارچه قبل از برش -

، "کوچلک، بلزرگ  "انتخاس انلواع ابلزار برش)قیچلی سلاده      -

 (زاگ ، نخ چین دستی زیک

   

    (انتخاس انواع ابزار اندازه گیری)متر، خط کش -

)نقلاط   چیدمان الگو روی پارچه با توجه به عالئلم قلراردادی  -

رچله، خطلوط مرکلزی،    موازنه، راسلتای الگلو، پشلت و روی پا   

 (دوالی بسته و باز پارچه 

   

    چیدمان الگوروی پارچه باتوجه به جنس آن -

طلرح آن در پیلراهن مردانله     برش انواع پارچه بلا توجله بله    -

 (، راه راه، چهارخانه )ساده،
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 برش لباس نازک مردانه

 زشزمان آمو

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     :مهارت

انتقال الگو روی پارچه)کوک شل، کاربن، چرت زدن پارچله،   -

 (مدادمخصوص 

   

    برش باالتنه پیراهن مردانه -

    راهن مردانه برش آستین پی -

، دوبل،پلاکتی بله رو،   سلاده برش مچ آستین پیراهن مردانله )  -

 سجاف دار و لیفه ای(

   

    ("بسته و باز")جلو پیراهن مردانهبرش انواع سجاف  -

    ، استاندارد و مخفی(برش سجاف پیراهن های جلوباز )نوار جدا-

ه بندینک و ، دکمبرش سجاف پیراهن های جلوبسته)نوار جدا -

 همراه با زیپ(

   

    انگلیسی(، ایستاده، جدا، ن مردانه)شومیزبرش انواع یقه پیراه -

    برش انواع جیب پیراهن مردانه در مدل های مختلف -

    )کالسیک، پیژاما، گرمکن(  برش انواع شلوار مردانه -

    مردانه  شلوار برش کمر -

    برش نقاس شلوار مردانه-

    برش جیب شلوار مردانه)خارجی، داخلی( -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 برش لباس نازک مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش:

 صرفه جویی در مصرف پارچه -

 صرفه جویی درزمان -

 

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی)روپوش( -

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام برش پارچه-

 توجهات زیست محیطی :

 پارچه های اضافی درظروف مخصوص و استفاده از آن درچرخه بازیافتجمع آوری -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 دوخت لباس نازک مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

20 112 140 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ، تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 روپوش

 روغن ماشین دوخت

 ین دوخت خانگیشانواع ما

 )همه کاره خانگی و سردوز(

های  انواع سوزن ماشین

 ساده( دوقلو، دوخت)سرسوخته،

انواع نخ ماشین 

 نایلونی، دوخت)مرسریزه،

 (ابریشمی 

    انواع پایه ماشین دوخت

 پیچ رل، زیپ، جادکمه، دکمه،)

 سردوز( پس دوزی، پیلی، چین،

 پارچه ای، ی،ذانواع الیی)کاغ

 (زانفیکس 

یک  انواع کش)نیم سانتی،

 نتی(ادوس سانتی،

 و فلزی زیپ پالستیکی

 لباسی( ،ی قزن)شلوار

 سوزن دستی و ماشینی

 نخ چین

 قیچی کوچک

 بشکاف

 رولت

 

 ،"بلزرگ  ک،کوچل  ")قیچلی سلاده  ملزومات  دوخلت   انواع -

 ( ، سوزن ، نخ ،الیی نخ چین دستی زاگ،کزی

   

    پیراهن مردانه روش دوخت باالتنه-

    روش نصب انواع الیی)یقه، مچ ، سجاف، کمر(-

    (انگلیسی ،، ایستاده، جدا)شومیز روش دوخت انواع یقه-

    ("بسته و باز"پیراهن مردانه )جلوروش دوخت انواع سجاف -

    پیراهن مردانه  دوخت آستین روش-

، سللادهروش دوخللت انللواع مللچ آسللتین پیللراهن مردانلله )  -

 دوبل،پاکتی به رو، سجاف دار و لیفه ای(

   

    روش دوخت انواع جیب پیراهن مردانه در مدل های مختلف-

    روش دوخت انواع شلوارمردانه )کالسیک، پیژاما، گرمکن( -

    مردانه )جدا، سرخود(روش دوخت نقاس شلوار -

    روش دوخت کمرشلوارمردانه  -

    روش دوخت انواع جیب شلوار مردانه)خارجی، داخلی(-

    متناسب با مدل آنروش دوخت انواع زیپ شلوار  -

    شلوار مردانه کمرروش دوخت انواع کش در -

  مهارت :

، "، بلزرگ کوچک "از ملزومات  دوخت )قیچی سادهاستفاده  -

 (زیکزاگ، نخ چین دستی ، سوزن ، نخ ،الیی 

   

 



 23 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 دوخت لباس نازک مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 شيمصرفي و منابع آموز

     مهارت:

    (دوخت باالتنه پیراهن مردانه )یوک ها، ساسون ها ، برش ها-

    نصب انواع الیی)یقه، مچ ، سجاف، کمر(  -

جلدا،  ،، ایسلتاده  انلواع یقله پیلراهن مردانله )شلومیز     دوخت  -

 انگلیسی(

   

    ("باز و بسته"دوخت انواع سجاف پیراهن مردانه )جلو -

،اسلتاندارد و  راهن هلای جللو بلاز )نلوار جدا    دوخت سجاف پی-

 مخفی(

   

،دکمه بندینک دوخت سجاف پیراهن های جلو بسته )نوار جدا-

 و همراه با زیپ(

   

    دوخت آستین پیراهن مردانه -

، دوبل،پاکتی بله  سادهدوخت انواع مچ آستین پیراهن مردانه ) -

 رو، سجاف دار و لیفه ای(

   

    یب پیراهن مردانه در مدل های مختلفدوخت انواع ج -

    دوخت انواع شلوارمردانه )کالسیک، پیژاما، گرمکن( -

    دوخت نقاس شلوارمردانه )جدا، سرخود( -

    مردانه  شلوار دوخت کمر -

    دوخت انواع جیب شلوار مردانه)خارجی، داخلی(-

)کج، زاویله  دوخت جیب داخلی درزکناری جلوی شلوارمردانه  -

 منحنی( دار،
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 دوخت لباس نازک مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    داخلی پشت شلوارمردانه )یک فیلتابی،دوفیلتابی( دوخت جیب -

    دوخت انواع زیپ شلوار متناسب با مدل آن -

    دوخت انواع کش درکمر شلوار مردانه -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در زمان  -

 خت درساعات اوج مصرف برقعدم استفاده از ماشین های دو-

 ت : ایمنی و بهداش

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش(-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از ماشین دوخت-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت -

 توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری نخ و پارچه های اضافی درظروف مخصوص و استفاده از آن درچرخه بازیافت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 اتوکاری لباس نازک مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 7 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 سرد، انواع اتو)ساده،  دانش :

 رس(پ "مخزن دار"بخار

 میز اتو

 ژانت

 (دستی گرد، بالشتک اتو)بیضی،

 رواتویی

 

    پرس( "مخزن دار"بخار سرد، انواع اتو)ساده، -

شللتک لبا رواتللویی، ژانللت، انللواع ملزومللات اتللو)میز اتللو،  -

 ( "دستی گرد، بیضی،"اتو

   

  )درزهلا،  مردانله  های مختلف لبلاس  روش اتوکاری قسمت -

 (ن هاچی سجاف ها، پنس ها،

   

    روش اتوکاری یک لباس آماده -

  مهارت :

    پرس( "مخزن دار"بخار سرد، انتخاس انواع اتو)ساده، -

باشلتک   رواتلویی،  ژانلت،  انتخاس انواع ملزومات اتو)میز اتو، -

 ("دستی گرد، بیضی،"اتو

   

    جنس پارچه و ، رطوبت الزماتوکاری لباس با توجه به حرارت -

 پنس ها، )درزها، مردانه های مختلف لباس اتوکاری قسمت -

 ( چین ها سجاف ها،

   

    اتوکاری یک لباس آماده-

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 عدم استفاده از اتو در ساعات اوج مصرف برق-

 صرفه جویی در زمان-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوا  : 

 ری لباس نازک مردانهاتوکا

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 کنترل سیم دوشاخه اتو، گرفتن اتو، )محل قرارهنگام استفاده از اتو  رعایت نکات ایمنی -

 (تنظیم درجه حرارت 

 رعایت اصول ارگونومی هنگام استفاده از اتو -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت انرژی -
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  برگه استاندارد تجهیزات -        

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  عدد 0 متر سانتی 00*150 میز کارآموز 1

  دستگاه 3از هرکدام  س و سردبخار، پر اتو 2

  دستگاه 1 کیلویی 2پودر خشک  نشانی کپسول آتش 3

  عدد 1 متر سانتی 200100 تخته وایت برد 4

  عدد 1از هرکدام  های مختلف در رنگ ماژیک وایت برد 5

  دستگاه 7 خانگی کاره همه ماشین دوخت 2

  دستگاه 2 خانگیسردوز  ماشین دوخت 7

  دستگاه P4 1 رایانه 0

  عدد 1 متناسب با رایانه میز رایانه 9

  عدد 1 گردان با پشتی مناسب صندلی مخصوص رایانه 10

  عدد 15 تغییر متحرک با ارتفاع قابل صندلی کارآموز 11

  عدد 1 چرمی صندلی مربی 12

  عدد 1 چوبی میز مربی 13

  عدد 3هرکدام  از پاش  بالشتک، اتو، ژانت، آس ملزومات اتو 14

15 
های مخصوص ماشین  پایه

 دوخت
  عدد 7از هرکدام  دکمه ، جادکمه، زیپ، پیچ رل 

  جعبه 1 سری کامل تجهیزات استاندارد های اولیه کمک  جعبه 12

  دستگاه 1 مطبوع سیستم تهویه 17

 

 توجه:

 شود.  نفر در نظر گرفته 00ه به ظرفیت تجهیزات براي يک كارگا -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد5از هر کدام  ماتیکینواری ،مایع و  چسب 1

 رسوراخه،پایه داردوسوراخه،چها دکمه 2

 های مختلفو فرم در اندازه

  عدد5از هر کدام 

  ادست نخی روپوش 3

  لیتر1 دوختمخصوص ماشین  روغن 4

  عدد5 سانتی دنده پالستیکی 20 زیپ 5

  عدد 15از هرکدام  مل ،صابون عالمتگذاری  وسایل عالمت گذاری 2

  برگ 15از هرکدام  (و سفید )پوستی ،گراف کاغذ 7

  متر2از هر کدام  )حریر،کاغذی،زانفیکس،معمولی( الیی چسب 0

  متر 1 الئی آهار  الیی بدون چسب 9

  عددHB 15 مداد 10

  دوک5از هر کدام  در رنگهای مختلف نخ ماشین دوخت 11

  بسته 1از هر کدام  بیتوین،شارپ)در شماره های مختلف ( سوزن دوخت دستی 12

  بسته 1از هر کدام  (همه کاره خانگی)دوقلو،سرسوخته،ساده  سوزن ماشین دوخت 13

  عدد2ز هر کداما در رنگهای مختلف مازیک وایت برد 14

  عدد 15 کوچک تراشمداد  15

  عدد1 وایت برد تخته پاک کن 12

  بسته1از هر کدام  بلند وتیز برای پارچه های معمولی وبرای کاغذ سوزن ته گرد 17

  بسته1از هرکدام  در رنگهای مختلف کاربن مخصوص پارچه 10

  متر2از هر کدام  پنبه ای،کتان،پلی استر  پارچه 19

  بسته 1 در رنگ های مختلف ماژیک معمولی 20

 

 توجه : 

 محاسبه شود. نفر 00يک كارگاه به ظرفیت  برايمواد  -
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  ابزاربرگه استاندارد  -                  

 

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  عدد 15 فلزی یا پالستیکی انگشتانه 1

  دعد 1 متوسط ربا آهن 2

  عدد 15 فلزی  نخ چین 3

  عدد 15 کوچک بشکاف 4

  عدد 0از هرکدام  ای  فلزی و شیشه کش خط 5

  عدد 1از هرکدام  کوچک و متوسط دان روغن 2

  عدد 5از هرکدام  دار و بدون دندانه دندانه رولت 7

  عدد 15 اره پرشده از خاک جاسوزنی 0

  عدد 5 مخصوص ماشین دوخت برس 9

  عدد 5 مخصوص ماشین دوخت سپن 10

  عدد 5از هرکدام  کوچک و بزرگ گوشتی ماشین دوخت پیچ 11

  عدد 5از هرکدام  کاغذ و پارچه در فرم های مختلف قیچی 12

  عدد5از هرکدام  ساده و منحنی گونیا 13

 ماسوره 14
کاره  مخصوص ماشین دوخت همه

 خانگی 
  عدد 30

  عدد 15 ای پالستیکی یا پارچه متر 15

  عدد 30 فلزی وزنه نگهدارننده 12

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود . 00ابزار براي يک كارگاه به ظرفیت -

 

 


