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 ريزي درسي، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 100223063323336 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 : صنايع پوشاکريزي درسي  اعضاء كارگروه برنامه

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرک تحصیلي  نام و نام خانوادگي فردي

 سال 22 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پوشاک کارشناسی فریده سید سیاهی 6

 سال 17 مربی طراحی و دوخت  شیمی کارشناسی ارشد زینب وفایی نژاد 2

 سال 20 مربی طراحی و دوخت  یصنایع نساج کارشناسی ارشد محمد رضا نجفی آرانی 0

 سال 23 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پوشاک کاردانی فاطمه کریمی 2

 کارشناسی رمهفرشته ضرغامی 0
طراحی و تکنولوژی 

 دوخت
 سال 11 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت 

 سال 9 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی لباس کارشناسی مهسا فیروزکوهی 1

 شهربانو قادری 1
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد 
 طراحی دوخت
 پژوهش و هنر

 سال 20 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

 سال30 طراحی و دوختمربی آموزشگاه  طراحی پوشاک کارشناسی محبوبه مهاجری 8

 کارشناسی ارشد منا منتظری هدشی 3
مرمت اشیاء 

 فرهنگی و تاریخی
 دبیرکارگروه برنامه ریزی درسی 

 صنایع پوشاک
 سال 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگزار گرديد  صنايع پوشاکبا حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  61/2/6031طي جلسه اي كه در تاريخ 

الگوساز و بررسي و تحت عنوان شغل  1-2/0/6/26/36با كد  الگوساز و برشکار لباس زنانهاستاندارد آموزش شغل 

 مورد تائید قرار گرفت .   100223063323336با كد  رشکار لباس ضخیم زنانهب

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

 مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

 درسيريزي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                                            11080108دورنگار       

                    11080128         تلدن  

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 توانمنديمشخصات شايستگي

 .شودمي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل. ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگينقش 

 ك شغل :  نام ي
 شود. رود اطالق ميهاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مياي از وظايف و توانمنديب  مجموع 

 شرح شغل : 
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 مهمبياني 

 ي و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. شرايك رار

 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 ميها و تواناييرداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد ا در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت ميرارورزي صره

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك ر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.(وزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميآمبا 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 خيرهرآيند جمع
 خواهد بود. 

 ان : اي مربيصالحيت حرفه
 رود.اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميهاي 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 سيدن ب  يك شايستگي يا تواناييهاي ذهني الزم براي راي از مالومات نظري و توانمنديرداقل مجموع 

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

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

 نگرش : 
 باشد.  اي ميهاي غير هني و اخالق رره تارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارتاي از رهمجموع 

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

 توجهات زيست محيطي :

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

 الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

 قبیلالگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که شایستگی هایی از 

 ،الگوسازی و برشکاری بارانی ،سازی و برشکاری جلیقهالگو ،الگوسازی و برشکاری پالتو  ،الگوسازی و برشکاری کت

غل با مشاغلی از را در بر می گیرد . در ضمن این شالگوسازی و برشکاری شنل و پانچو  ،الگوسازی و برشکاری کاپشن

 تولیدی لباس ضخیم در ارتباط است . ، قبیل پارچه فروش

 : وروديهاي كارآموز ويژگي

 ()پايان دوره راهنمايياول يان دوره متوسطه پاحداقل میزان تحصیالت : 

 سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 زنانهدوز نازک  : نیازهاي پیشمهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت     233 طول دوره آموزش                    :     

 ساعت   633  و زمان آموزش نظري               :    

 ساعت     033 و زمان آموزش عملي                :    

 ساعت       - كارورزي                       :     زمان و 

  ساعت          -و زمان پروژه                            :  

 بندي ارزشیابي) به درصد ( بودجه

 %20كتبي :  - 

 %10عملي : -

 %63اي :اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهتصالحی

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

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

 سال سابقه کار مرتبط  10دیپلم طراحی و دوخت با -
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

 برشکاري انواع لباس ضخیم مي باشد.و  الگوسازي ،ازه گیري: اندلباس ضخیم زنانه  يالگوساز و برشکار

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

-Women’s coat designer and cutter 

 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد : ترين استانداردها و رشتهمهم ٭

 نازک دوز زنانه-

 ضخیم دوز زنانه-

 

 تگي هاي زير تبديل شده است:*اين شغل به شايس

 الگوسازی و برشکاری کت -

 الگوسازی و برشکاری پالتو -

 الگوسازی و برشکاری جلیقه -

 الگوسازی و برشکاری بارانی -

 الگوسازی و برشکاری کاپشن -

 الگوسازی و برشکاری شنل و پانچو -

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

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

 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 ها  -

 پیش نیاز عناوين كد رديف
 ساعت اموزش

 جمع  عملي  نظري 

 الگوسازي و برشکاري كت 100223063323366 6
 با كد نازک دوز زنانه

100623063363336 
20 10 633 

 الگوسازي و برشکاري پالتو 100223063323326 2
 با كد نازک دوز زنانه

100623063363336 
23 10 80 

 الگوسازي و برشکاري جلیقه 100223063323306 0
 با كد نازک دوز زنانه

100623063363336 
63 23 03 

 الگوسازي و برشکاري باراني 100223063323326 2
 با كد نازک دوز زنانه

100623063363336 
63 03 13 

 الگوسازي و برشکاري كاپشن 100223063323306 0
 با كد نازک دوز زنانه

100623063363336 
23 03 13 

 الگوسازي و برشکاري شنل و پانچو 100223063323316 1
 با كد نازک دوز زنانه

100623063363336 
60 23 00 

 233 033 633 جمع ساعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان : 

 كت کاريو برش سازيالگو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

25 75 100 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطيتوجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز کارآموز-  دانش :

 میز نور-

 متر-

گونیا ،یستولهپ) انواع خط کش-

 و...(منحنی  ،ساده 

 میز برش وصفحه -

 وزنه-

 گیره-

 ماشین حساب-

 درفش-

ماتیکی و  ،چسب )مایع -

 نواری(

 مداد تراش-

 مداد پاک کن-

  HBمداد -

 پانچ-

 قیچی کاغذ-

    مقوا و...(،پوستی ،تحریری،سفید،گراف)ترسیم الگوانواع کاغذ -

    (...پیستوله و ،گونیا  ،منحنی ، T )انواع خط کش ترسیم الگو-

    روش استفاده از جدول سایز بندی -

    روش اندازه گیری باال تنه کت همراه با آستین-

    روش تطبیق اندازه فرد با جدول سایز بندی-

    های طولی و عرضی الگوروش رفع ایرادات اندامی در قسمت-

ه بته اضتافه   روش ترسیم الگوی اساس باالتنه کتت بتا توجت   -

 سجاف ها ،چاک ها  ،برش ها  ،جیب ها  ،درزها 

   

روش ترسیم الگوی اساس آستین با توجه بته اضتافه درزهتا    -

 (کیمونو و ... ،رگالن ،پنس عمودی ،پنس افقی ،)دوتیکه

   

 ،ایستتاده  ،مستط   ،گرد ،خطی)روش ترسیم الگوی یقه کت -

 سرخود و ... ( ،جدا

   

نقتاب دار و  ،فیلتاب،خارجی ،داخلی)جیب  روش ترسیم الگوی-

) ... 

   

    روش ترسیم الگوی آستر و الیی کت -

    روش انتقال پنس ها و برش ها-

    آستر و برش آن ،روش استفاده از انواع الیی -

 ،استپرت   ،ستاده   نروش مدل ستازی الگتوی کتت و آستتی    -

 (رسمی)کالسیک 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش هبرگ -

 عنوان : 

 كتالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطيتوجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 قیچی پارچه-  دانش :

 ،پوستی  ،گراف )کاغذ برش-

 و ... (مقوا  ،سفید 

 ،پشمی انواع پارچه ) -

 ،فالنل ،کتان  ،فاستونی 

 و ... ( آستری

نشتانه گتذاری و کدگتذاری     ،روش ترسیم عالئم قتراردادی  -

 قطعات الگو

   

    (طول و عرض )روش محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز -

    روش برشکاری الگوی قسمت های مختلف کت و آستین -

چه بتا توجته   روش چیدمان قطعات الگوی آماده شده روی پار-

 حالت ارتجاعی و اضافه درزها ،خواب پارچه  ،به آبرفت 

   

 ،پنس ها  ،زیپ  ،جادکمه  ،روش عالمت گذاری محل جیب -

 و ... محل برش ها با درفش و چرت زدن ،نقاط موازنه 

   

    وزنه و ...  ،روش ثابت کردن پارچه با استفاده از گیره -

    لف کتروش برشکاری قسمت های مخت-

    و نگهداری آن ی کتروش تهیه شابلون الگو-

  مهارت :

    (پوستی مقوا و ... ،تحریر ،گراف )استفاده از کاغذ ترسیم الگو -

 ،گونیتا  ،منحنتی  ،T ) استفاده از خط کش های ترسیم الگتو -

 (پیستوله و ... 

   

    استفاده از جدول سایز بندی جهت تهیه الگوی کت-

    اندازه گیری باالتنه کت همراه با آستین -

    تطبیق اندازه های فرد با جدول سایزبندی -

رفع ایرادات اندامی روی الگوی اساس باالتنه کتت و آستتین   -

 در قسمت های طولی و عرضی الگو
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 كتالگوسازي و برشکاري 

 زشزمان آمو

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطيتوجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت :

 ترسیم الگوی اساس باالتنه کت با توجه به اضافات درزهتا و  -

 سجاف ها  ،چاک ها  ،پنس ها  ،برش ها  ،جیب ها 

    

ن بتا توجته بته اضتافات درز هتا      ترسیم الگوی استاس آستتی  -

 کیمونو و ... ( ،رگالن  ،پنس عمودی  ،پنس افقی  ،)دوتیکه 

   

 ،جدا  ،ایستاده  ،مسط   ،گرد  ،خطی )ترسیم الگوی یقه کت -

 (سرخود و ... 

   

    نقاب دار و ... ،فیلتاب  ،خارجی  ،ترسیم جیب داخلی  -

    الیی کت و برش آن ،ترسیم الگوی آستر -

    انتقال پنس ها و برش ها  -

    استفاده از انواع الیی و برش آن -

کالستیک   ،استپرت   ،مدل سازی الگوی کت و آستین ساده -

 (رسمی )

   

    محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز طول و عرض-

    برشکاری الگوی قسمت های مختلف کت و آستین-

حالتت   ،ه روی پارچه آبرفت چیدمان قطعات الگوی آماده شد-

 اضافه درزها ،خواب پارچه  ،ارتجاعی 

   

 ،نقاط موازنته  ،پنس ها ،زیپ  ،عالمت گذاری محل جیب ها -

 محل برش ها با درفش و چرت زدن

   

    وزنه و ...  ،ثابت کردن پارچه با استفاده از گیره -

    برشکاری قسمت های مختلف کت-

    آن و نگهداریی کت لون الگوتهیه شاب-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 كتالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطيتوجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  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( -

 برش پارچهو رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو -

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-

 محیطی :توجهات زیست

 خه بازیافت رای باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چجمع آوری کاغذ ه-

 ده از آن در چرخه بازیافتافتسرچه های اضافی در ظروف مخصوص و اجمع آوری پا-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

  پالتوالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

20 25 15 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز کارآموز-  دانش :

 میز نور-

 متر-

گونیا ،پیستوله)انواع خط کش -

 منحنی و...( ،ساده 

 صفحه و میز برش-

 وزنه-

 گیره-

 ماشین حساب-

 درفش-

ماتیکی و  ،چسب )مایع -

 نواری(

 اد تراشمد-

 مداد پاک کن-

  HBمداد -

 پانچ-

 قیچی کاغذ-

    مقوا و ...( ،پوستی  ،تحریر  ،انواع کاغذ ترسیم الگو ) گراف -

    پیستوله و ...( ،گونیا ،منحنی ، T) ترسیم الگو انواع خط کش-

    روش استفاده از جدول سایز بندی -

    آستین و پالتوروش اندازه گیری باال تنه -

    روش تطبیق اندازه فرد با جدول سایز بندی-

    روش رفع ایرادات اندامی در قسمتهای طولی و عرضی الگو-

بتا توجته بته اضتافه     پالتو باالتنه روش ترسیم الگوی اساس -

 سجاف ها ،چاک ها  ،برش ها  ،جیب ها  ،درزها 

   

 روش ترسیم الگوی اساس آستین با توجه بته اضتافه درزهتا   -

کیمونو  ،رگالن  ،پنس عمودی  ،پنس افقی  ،دوتیکه،پنس ها )

 و ... (

   

 ،ایستاده ،جدا  ،سرخود  ،روش ترسیم الگوی یقه پالتو )خطی -

 مسط  و ... (

   

    نقاب دار و ... ( ،فیلتاب  ،خارجی  ،روش ترسیم جیب )داخلی -

    روش ترسیم الگوی آستر و الیی پالتو -

    قال پنس ها و برش هاروش انت-

    برش آن آستر و ،روش استفاده از انواع الیی -

 ،برش دار ،کلوش ،ترک ،راستهروش مدل سازی الگوی پالتو -

 رسمی() کالسیک ،اسپرت  ،ساده 

   

    نشانه گذاری قطعات الگو ،روش ترسیم عالئم قراردادی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 پالتوالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 قیچی پارچه-    دانش:

 ،پوستی  ،کاغذ برش)گراف -

 مقوا و ... ( ،سفید 

 ،انواع پارچه ) پشمی -

 ،فالنل ،کتان  ،ی فاستون

 آستری و .... ( 

    روش محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز ) طول و عرض (-

    پالتو یروش برشکاری قسمت های مختلف الگو-

روش چیدمان قطعات الگو و آمتاده شتدن روی پارچته بتا در نظتر      -

 حالت ارتجاعی و اضافه درزها( ،خواب پارچه  ،گرفتن )آبرفت 

   

نقتاط   ،پنس هتا  ،زیپ  ،جادکمه ،مت گذاری محل جیب روش عال-

 موازنه برش ها با درفش و چرت زدن و ... 

   

    وزنه و ...  ،روش ثابت کردن پارچه با استفاده از گیره -

    روش برشکاری قسمت های مختلف پالتو-

    روش تهیه شابلون الگوی پالتو و نگهداری آن-

  مهارت :

    پوستی مقوا و ...( ،تحریر ،از کاغذ ترسیم الگو )گراف استفاده -

    پیستوله و ... ( ،گونیا،منحنی،Tاستفاده از خط کش ترسیم الگو) -

    استفاده از جدول سایز بندی -

    اندازه گیری باالتنه پالتو و آستین -

    تطبیق اندازه های فرد با جدول سایزبندی  -

    اندامی در قسمت های طولی و عرضی الگو رفع ایرادات -

 ،ها جیب ،پالتو و آستین با توجه به درزهاباالتنه ترسیم الگوی اساس  -

 سجاف ها  ،چاک ها  ،پنس ها  ،برش ها 

   

 ،ترسیم الگوی اساس آستین با توجه به اضافه درز ها )پنس افقتی  -

 کیمونو و ... ( ،رگالن  ،عمودی 
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 د آموزش استاندار

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 پالتوالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

 ،جتدا   ، ایستتاده  ،مستط    ،گترد   ،ترسیم الگوی یقه پالتو) خطی  -

 سرخود و ... (

   

    نقاب دار و ... ( ،فیلتاب  ،خارجی  ،ترسیم جیب )داخلی  -

    ترسیم الگوی آستر و الیی پالتو -

    برش ها ،انتقال پنس ها  -

    آستر و برش آن  ،استفاده از انواع الیی -

 ،ستاده   ،بترش دار   ،کلتوش   ،ترک ،مدل سازی الگوی پالتو راسته-

 رسمی ()کالسیک  ،اسپرت 

   

    نشانه گذاری قطعات الگو ،ترسیم عالئم قراردادی -

    محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز )طول و عرض(-

    برشکاری قسمت های مختلف الگو-

چیدمان قطعات الگوی آماده شتده روی پارچته بتا در نظتر گترفتن      -

 اضافه درزها( ،خواب پارچه  ،حالت ارتجاعی  ،)آبرفت 

   

نقتاط   ،پتنس هتا    ،زیتپ  ،جادکمته  ،عالمت گذاری محل جیب ها -

 موازنه برش ها با درفش و چرت زدن و ... 

   

    وزنه و .... ،ثابت کردن پارچه با گیره -

    برشکاری قسمت های مختلف پالتو-

    تهیه شابلون الگوی پالتو و نگهداری آن-
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  استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 پالتوالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 الگو و پارچه صرفه جویی در مصرف کاغذ-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 برش پارچهو رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو -

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-

 محیطی :توجهات زیست

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

 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 : 

 جلیقهالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 20 30 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط ت محیطيتوجهات زيس

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز کارآموز-  دانش :

 میز نور-

 متر-

گونیا ،پیستوله)انواع خط کش -

 منحنی و...( ،ساده 

 صفحه و میز برش-

 وزنه-

 گیره-

 ماشین حساب-

 درفش-

ماتیکی و  ،چسب )مایع -

 نواری(

 مداد تراش-

 مداد پاک کن-

  HBمداد -

 پانچ-

 یچی کاغذق-

    مقوا و ...( ،پوستی  ،تحریر  ،انواع کاغذ ترسیم الگو ) گراف -

    پیستوله و ...(،گونیا،منحنی ، Tخط کشی ترسیم الگو) انواع-

    روش استفاده از جدول سایز بندی -

    روش اندازه گیری باال تنه جلیقه-

    روش تطبیق اندازه فرد با جدول سایز بندی-

    روش رفع ایرادات اندامی در باالتنه جلیقه-

پتنس و   ،روش ترسیم الگوی اساس باالتنته جلیقته )جیتب    -

 اضافه درزها(

   

    روش مدل سازی روی الگوی جلیقه-

    سرخود و ... (،روش ترسیم الگوی یقه جلیقه)خطی-

    جلیقهو الیی روش ترسیم الگوی آستر  -

    آستر و برش آن،واع الیی روش استفاده از ان-

    نشانه گذاری قطعات الگو ،قراردادی  عالئمروش ترسیم -

    به مقدار پارچه مورد نیاز ) طول و عرض (روش محاس-

    روش برشکاری قسمت های مختلف جلیقه-

    روش تهیه شابلون الگوی جلیقه و نگهداری آن-

    مهارت :

    پوستی مقوا و ...( ،تحریر ،سیم الگو )گراف استفاده از کاغذ تر-

پیستوله و  ،گونیا ،منحنی ،Tاستفاده از خط کش ترسیم الگو) -

) ... 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 جلیقهالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط زيست محیطي توجهات

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 قیچی پارچه-    مهارت:

 ،پوستی  ،کاغذ برش)گراف -

 مقوا و ... ( ،سفید 

 ،پشمی انواع پارچه )-

 ،فالنل ،کتان ،فاستونی 

 آستری و .... (

    بندیاستفاده از جدول سایز-

    اندازه گیری باالتنه جلیقه -

    جدول سایزبندی بیق اندازه های فرد باتط -

    رفع ایرادات اندامی در باالتنه جلیقه -

    (اضافه درزها ،پنس ،)جیب ترسیم الگوی اساس باالتنه جلیقه-

    مدل سازی روی الگوی جلیقه-

    (سرخود و ... ،ترسیم الگوی یقه جلیقه )خطی -

    ترسیم الگوی آستر و الیی جلیقه-

    آستر و برش آن ،استفاده از انواع الیی-

    نشانه گذاری قطعات الگو ،ترسیم عالئم قراردادی-

    محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز )طول و عرض(-

    برشکاری قسمت های مختلف جلیقه-

    تهیه شابلون بدون الگوی جلیقه و نگهداری آن-

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 الگو و پارچه صرفه جویی در مصرف کاغذ-

 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-
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 موزش استاندارد آ

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 جلیقهالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  محیطی :توجهات زیست

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

 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 : 

 بارانيالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 50 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز کارآموز-  دانش :

 میز نور-

 متر-

گونیا ،پیستوله)انواع خط کش -

 منحنی و...( ،ساده 

 صفحه و میز برش-

 وزنه-

 گیره-

 ماشین حساب-

 درفش-

ماتیکی و  ،چسب )مایع -

 نواری(

 مداد تراش-

 د پاک کنمدا-

  HBمداد -

 پانچ-

 قیچی کاغذ-

 

    مقوا و ...( ،پوستی  ،تحریر  ،انواع کاغذ ترسیم الگو ) گراف -

    پیستوله و ...(،گونیا،منحنی ، Tترسیم الگو) انواع خط کش-

    روش استفاده از جدول سایز بندی -

    روش اندازه گیری باال تنه و آستین و کاله بارانی-

    با جدول سایز بندیفرد ش تطبیق اندازه رو-

    روش رفع ایرادات اندام در قسمت های طولی و عرضی الگو-

 ،جتدا   ،آستین )سترخود  بارانی و الگوی اساس روش ترسیم -

 (و بارانی رگالن ،کیمونو  ،عمودی  ،افقی  ،پنس دار 

   

    جدا ( ،روش ترسیم الگوی کاله ) سرخود -

 ،جتدا   ،ایستتاده   ،)سترخود   بتارانی  سیم الگوی یقته روش تر-

 مسط  و ...(

   

    نقاب دار و ... ( ،فیلتاب  ،خارجی  ،روش ترسیم جیب )داخلی -

    روش ترسیم الگوی آستری و الیی بارانی-

    روش انتقال پنس ها و برش ها-

    آستر و برش آن ،روش استفاده از انواع الیی -

 ،استپرت   ،بترش دار  ، ترک  ،ل سازی بارانی راسته روش مد-

 کالسیک ) رسمی (

   

    روش ترسیم عالئم قراردادی وکدگذاری قطعات الگو -

روش محاسبه مقدار پارچه الزم بتارانی و آستتری ) طتولی و    -

 عرضی(
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 يبارانالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 قیچی پارچه-    دانش:

 ،پوستی  ،کاغذ برش)گراف -

 مقوا و ... ( ،سفید 

، جیر، چرمانواع پارچه ) -

 آستری و .... ( ،شمعی

    طرح  ،بافت  ،تخاب پارچه با توجه به جنس روش ان-

    روش چیدمان قطعات الگوی بارانی روی پارچه-

 ،جادکمه  ،برش ها  ،پنس ها  ،جیب ش عالمت گذاری محلرو-

 و ...چرت زدن  ،نقاط موازنه با درفش 

   

    وزنه و ...، روش ثابت کردن پارچه روی میز برش با گیره -

    قسمت های مختلف بارانی روش برشکاری-

    و نگهداری آن ی بارانی روش تهیه شابلون الگو-

  مهارت :

    پوستی مقوا و ...( ،تحریر ،استفاده از کاغذ ترسیم الگو )گراف -

پیستوله و  ،گونیا ، منحنی ، Tاستفاده از خط کش ترسیم الگو ) -

) ... 

   

    استفاده از جدول سایز بندی -

    اندازه گیری باالتنه و آستین و کاله بارانی -

    با جدول سایز بندی های فردتطبیق اندازه -

    رفع ایرادات اندامی در قسمت های طولی و عرضی الگو-

، پتنس دار ، جتدا ، )سترخود ترسیم الگوی اساس بارانی و آستین -

 رگالن و ... ( ،کیمونو  ،افقی و عمودی 

   

    جدا ( ،لگوی کاله ) سرخود ترسیم ا-

    مسط  و ... ( ،جدا  ،ایستاده  ،)سرخود بارانی ترسیم الگوی یقه -

    نقاب دار و ... ( ،فیلتاب  ،خارجی  ،ترسیم جیب )داخلی  -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 بارانيالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

    بارانیترسیم الگوی آستر و الیی  -

    انتقال پنس ها و برش ها -

    و برش آن آستر،الیی  از انواعاستفاده  -

 کالسیک ،اسپرت  ،برش دار ، ترک  ،ته راسمدل سازی بارانی  -

 (رسمی)

   

    دگذاری قطعات الگو ترسیم عالئم قراردادی و ک -

    محاسبه مقدار پارچه الزم بارانی و آستری ) طولی و عرضی( -

    طرح  ،بافت  ،جنس انتخاب پارچه با توجه به  -

    چیدمان قطعات الگوی بارانی روی پارچه -

 ،جادکمته   ،بترش هتا    ،پنس ها  ،جیب مت گذاری محل عال -

 و ...چرت زدن  ،نقاط موازنه با درفش 

   

    وزنه و ...، ثابت کردن پارچه روی میز برش باگیره  -

    برشکاری قسمت های مختلف بارانی-

    و نگهداری آنتهیه شابلون الگوی بارانی  -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 الگو و پارچه صرفه جویی در مصرف کاغذ-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 بارانيالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 برش پارچهو رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو -

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-

 محیطی :توجهات زیست

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

 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 : 

 كاپشن الگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

20 50 70 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز کارآموز-  دانش :

 میز نور-

 متر-

گونیا ،پیستوله)انواع خط کش -

 منحنی و...( ،ساده 

 صفحه و میز برش-

 وزنه-

 گیره-

 ماشین حساب-

 درفش-

ماتیکی و  ،چسب )مایع -

 نواری(

 مداد تراش-

 د پاک کنمدا-

  HBمداد -

 پانچ-

 قیچی کاغذ-

 قیچی پارچه-

 

    مقوا و ... (  ،پوستی ،تحریر  ،)گراف ترسیم الگو انواع کاغذ -

منحنتی و   ،پیستوله  ،گونیا  ، T)  ترسیم الگو انواع خط کش-

) .... 

   

    روش استفاده از جدول سایز بندی -

    آستینبا  روش اندازه گیری باالتنه کاپشن همراه-

     بندیفرد با جدول سایز اندازه روش تطبیق -

    (بلند و کوتاه )روش ترسیم الگوی اساس کاپشن -

    روش ترسیم الگوی آستین کاپشن-

 ،مستط    ،برگترد   ،خطتی   )روش ترسیم الگوی یقه کاپشن -

 (ایستاده و ....

   

    کاپشن پارچه روش ترسیم الگوی الیی مناسب -

روش رفع ایرادات اندامی در قسمت هتای عرضتی و طتولی    -

 الگو

   

عرض  ،طرح  ،گردن  ،روش ترسیم نقاط اصلی یقه) شکست -

 یقه و ...(

   

    برش ها  ،روش انتقال پنس ها -

    آستر و برش آن ،روش استفاده از انواع الیی -

    زیپ و جیب ،روش ترسیم نقاط اساسی برای دکمه -

    روش ترسیم الگوی آستری و پشم شیشه در کاپشن-

    روش مدلسازی الگوی کاپشن بلند و کوتاه-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 كاپشنالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 طمرتب توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ،گراف  ،کاغذ برش)سفید-  دانش: 

 مقوا و ... ( ،پوستی 

انواع پارچه مخصوص -

 ،شمعی ،جیر  ،کاپشن ) چرم 

 ...(آستری و  ،الکرا 

 

    روش ترسیم انواع کمر کاپشن )ساده و شکاری(-

    عرضی( روش محاسبه مقدار  پارچه مورد نیاز )طولی و-

    روش برشکاری قسمت های مختلف کاپشن-

    روش تهیه شابلون الگوی کاپشن و نگهداری آن-

    مهارت :

    مقوا و ... (  ،پوستی ،تحریر  ،استفاده از انواع کاغذ )گراف -

    منحنی و .... ( ،پیستوله  ،گونیا  ، Tاستفاده از انواع خط کش )  -

    ز جدول سایز بندی استفاده ا -

    آستین باالتنه کاپشن همراه بااندازه گیری  -

    بندیسایز های فرد با جدولتطبیق اندازه -

    ( بلند و کوتاهترسیم الگوی اساس کاپشن )-

    کاپشن  آستینترسیم الگوی -

    (ایستاده و ...  ،مسط   ،برگرد  ،خطی  )ترسیم الگوی یقه کاپشن -

    کاپشنالیی مناسب پارچه  ترسیم الگوی-

    رفع ایرادات اندامی در قسمت های عرضی و طولی الگو-

    یقه و...(،عرض،طرح،گردن،ترسیم نقاط اصلی یقه )شکست-

    انتقال پنس ها و برش ها-

    آستر و برش آن،استفاده از انواع الیی -

    یب زیپ و ج ،مه کترسیم نقاط اساسی د-

    ترسیم الگوی آستر و پشم شیشه در کاپشن-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 كاپشنالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 آموزشيمصرفي و منابع 

     مهارت : 

    مدل سازی الگوی کاپشن )بلند و کوتاه(-

    ترسیم انواع کمر کاپشن )ساده و شکاری(-

    محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز )طول و عرض( -

    برش کاری قسمت های مختلف کاپشن-

    تهیه شابلون الگوی کاپشن و نگهداری آن-

 نگرش :

 حرفه ایرعایت اخالق -

 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو و پارچه-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 برش پارچهو رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو -

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-

 محیطی :توجهات زیست

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

 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 : 

 شنل و پانچوالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

15 40 50 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز کارآموز-  دانش :

 میز نور-

 متر-

گونیا ،پیستوله)انواع خط کش -

 منحنی و...( ،ساده 

 صفحه و میز برش-

 وزنه-

 گیره-

 ماشین حساب-

 درفش-

کی و ماتی ،چسب )مایع -

 نواری(

 مداد تراش-

 مداد پاک کن-

  HBمداد -

 پانچ-

 قیچی کاغذ-

 قیچی پارچه-

     مقوا و ...( ،پوستی  ،تحریر  ،)گراف ترسیم الگو انواع کاغذ  -

پیستوله و  ،منحنی  ،ساده  ، T) ترسیم الگو انواع خط کش  -

 ) ... 

   

    روش استفاده از جدول سایزبندی-

    باالتنه شنل و پانچوگیری  روش اندازه-

    با جدول سایز بندی فردروش تطبیق اندازه -

 ،تترک   ،راستته  )روش ترسیم الگوی اساس پتانچو و شتنل   -

 (برش دار و ....  ،کلوش 

   

    کیمونو و .... (،رگالن،جدا،روش ترسیم الگوی آستین )سرخود-

، جتدا   ،روش ترسیم الگوی یقته در شتنل و پتانچو )خطتی     -

 مسط  و .... ( ،سرخود 

   

    روش ترسیم الگوی کاله در شنل و پانچو-

    روش ترسیم جیب و برش در الگوی شنل و پانچو-

    روش رفع ایرادات اندامی در الگو-

    الیی شنل و پانچو ،روش ترسیم الگوی آستر -

شنل روش انتقال پنس ها و ایجاد فضاهای مناسب در الگوی -

 و پانچو 

   

    آستر و برش آن ،از انواع الیی روش استفاده -

    روش مدل سازی الگوی پانچو و شنل-

    روش محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز )طول و عرض(-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 شنل و پانچوالگوسازي و برشکاري 

 زمان آموزش

 جمع لیعم نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

، گراف  ،کاغذ برش)سفید-    : دانش

 مقوا و ... ( ،پوستی 

انواع پارچه مخصوص شنل -

 ،ل فالن ،پشمی  ،و پانچو 

 کتان و ... ،کرپ  ،فاستونی

 

    چو و شنل روش برش پان-

    و نگهداری آن الگوی پانچو و شنل روش تهیه شابلون -

  مهارت :

    مقوا و ... ( ،پوستی  ،تحریر  ،استفاده از انواع کاغذ )گراف -

    پیستوله و ... ( ،منحنی  ،ساده  ، Tاستفاده از انواع خط کش ) -

    استفاده از جدول سایز بندی-

    باالتنه شنل و پانچواندازه گیری -

    با جدول سایز بندی فردتطبیق اندازه  -

 ،کلتوش   ،تترک   ،راستته  )ترسیم الگوی اساس پانچو و شتنل   -

 (برش دار و .... 

   

    کیمونو و .... (،رگالن،جدا،ترسیم الگوی آستین )سرخود -

 ،سترخود  ، جتدا   ،ترسیم الگوی یقه در شنل و پتانچو )خطتی    -

 ط  و .... (مس

   

    ترسیم الگوی کاله در شنل و پانچو -

    ترسیم جیب و برش در الگوی شنل و پانچو -

    رفع ایرادات اندامی در الگو -

شتنل و   یانتقال پنس ها و ایجتاد فضتاهای مناستب در الگتو     -

 پانچو 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 شنل و پانچوي و برشکاري الگوساز

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت : 

    آستر و برش آن ،استفاده از انواع الیی  -

    مدل سازی الگوی پانچو و شنل-

    مقدار پارچه مورد نیاز )طول و عرض(به محاس -

    برش الگوی پانچو و شنل  -

    نگهداری آن  الگوی پانچو و شنل وتهیه شابلون  -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو و پارچه-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 ظت فردی )روپوش( استفاده از وسایل حفا-

 برش پارچهو رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو -

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-

 محیطی :توجهات زیست

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

 ستفاده از آن در چرخه بازیافتجمع آوری پارچه های اضافی در ظروف مخصوص و ا-
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 1 سانتی متر 10 × 150 میز کارآموز 1

  دستگاه 1 کیلویی 2پودر خشک  کپسول آتش نشانی 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 چرمی صندلی مربی 1

  عدد 1 چوبی میز مربی 9

  جعبه 1 انداردسری کامل تجهیزات است جعبه کمک های اولیه 10

  دستگاه 1 مطبوع سیستم تهویه 11

  عدد 2 سانتی متر 200 × 400 میز برش 12

  عدد3 سانتی متر 100 × 200 میز نور 13

 ندر در نظر گرفته شود.  60تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -توجه : 

           

 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  عالم  نذاري و ...( صابون،)مل  وسایل عالمت گذاری 4

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

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

  عدد HB  15 مداد 7

  عدد 2ازهرکدام  در رنگ های مختلف ماژیک وایت برد 1

  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

  متر 1ازهر کدام  آستری و...(،رتان ،فالنل،چرم،جیر،)پشمی پارچه 13

 ندر كارآموز در نظر گرفته شده است . 60براي يك كارگاه با ظرفیت  -توجه : 
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  برگه استاندارد ابزار  -   

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 1 متوسط اآهن رب 1

  عدد 1ازهرکدام  و ... پیستوله،منحنی،T خط کش 2

  عدد 15 پرشده از خاک اره جاسوزنی 3

  عدد5ازهرکدام کاغذ و پارچه در فرمهای مختلف ساده قیچی 4

  عدد5ازهرکدام ساده و منحنی گونیا 5

  عدد 15 پالستیکی یا پارچه ای متر 2

  عدد15ام ازهرکد پالستیکی و چوبی گیره 7

  عدد 30 فلزی وزنه 1

  عدد 5 چوبی فلزی درفش 9

  عدد 3 فلزی پانچ 10

  عدد 5 کوچک ماشین حساب 11

  عدد2ازهرکدام  عمودی و گرد قیچی برقی 12

 

 توجه : 

 ندر كارآموز در نظر گرفته شده است . 60براي يك كارگاه با ظرفیت  -

 

 

 

 

 


