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نازکدوز زنانه        : عنوان حرفه
7-2/2/44/91:کد استاندارد

ارزشیابی مهارتدفتر 
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1فرم

شغلیرتمهاعملیارزشیابی

نازکدوز زنانه        : عنوان حرفه
7-2/2/44/91:کد استاندارد

عملیارزشیابیفهرست محتوي 

نداردداردفهرست محتويدیفر

)کلیات ( عملیارزشیابی توضیح مختصر در مورد١

.... )آماده سازي تجهیزات ، فرم ارزیابی ، کارنامه و ( دستورات براي آزمونگر٢

گـزارش کـار و کلیـات    دستورالعمل اجرایی ( دستورات براي آزمون دهنده٣
)محتواي ارزشیابی 

)مرحله به مرحله ( عملی انجام آزمونو زمانبندي مراحل٤

)آزمون دهنده / آزمونگر ( فهرست تجهیزات و ابزار ٥

فهرست مواد مصرفی٦

نقشه کار عملی٧

عملیکارکارنامه ارزشیابی٨
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2فرم 

شغلیمهارتعملیارزشیابی

نازکدوز زنانه        : عنوان حرفه
7-2/2/44/91:کد استاندارد

)مشخصات و ویژگی کلی نقشه کار(عملیارزشیابی توضیح مختصر در مورد 

جدا و آستین ساده و برش جناقی در باالتنه و پائین تنه در جلوي لباس و برش و یک نوع لباس با یقه آمریکائی: موضوع پروژه 

پنس در قسمت پشت لباس

.در این توانائی و همارت آزمون دهنده را در مورد برش و دوخت لباس مورد سنجش قرار می دهد 

هرآزمون دهنده و آزمونگر در صفحات دستورات الزم در مورد آزمونگر و آزمون دهنده و تجهیزات و ابزار موردنیاز براي 

.موردنظر ذکر شده است 

:سرفصل ها و رئوس مطالب که دراجرا مدنظر قرار می گیرد به شرح زیر است 

رسم الگو -

پیدا کردن طرح روي الگو -

دوخت طرح موردنظر-

: آزمون دهنده باید 

قه ، آیتبن ، برش آن را دوخت کرده طبق مدل با حفظ تقارن یقه ها ، بعد از رسم صحیح الگوي باالتنه با قد کامل پائین تنه ، ی

.برش ها ، الیه گذاري و سجاف گذاري آن و اتوي مناسب و سپس تحویل دهد 

.در پایان با پوشاندن به تن مانکن و تحویل کامل

.کل پروژه به مدت یک روز کامل طبق زمان بندي تکمیل گردد 
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2-1فرم 

مهارت شغلیعملییابیارزش

نازکدوز زنانه        : عنوان حرفه
7-2/2/44/91:کد استاندارد

دستورات براي آزمونگر

:کارهایی که آزمونگر دراجراي آزمون باید انجام دهد 
.برگزار کننده آزمون  ) آزمونگران ( هماهنگی با سایر عوامل -
. شغل از مسئولین مربوطه دریافت مجموعه اطالعات ارزشیابی عملی مهارت -
. تکمیل و آماده سازي چیدمان تجهیزات و مواد بر اساس فهرست پیوست ارزشیابی عملی -
تجهیزات و ابزار و مواد بر اساس ..... ) در دسترس قرار دادن ابزار و تجهیزات و ،عیب گذاري ( آماده سازي -

. دستورالعمل مربوطه 
. زار و مواد و نرم افزارهاي جدید و مشابه به آزمون دهنده ها اب،ارائه آموزش در خصوص تجهیزات-
. هر مرحله به آزمون دهنده ها در هر مرحله ) دستورالعمل ( تکثیر فرمهاي ارزشیابی -
. هر مرحله به آزمون دهنده ها در هر مرحله ) دستور العمل (تحویل فرمهاي ارزشیابی -
. کار براي فرمهاي زمان بندي و بارم بندي ) آیند فر( محصول ) پایانی (ارزشیابی مرحله اي -
. تکمیل کارنامه ارزشیابی عملی -
. با لباس کار مناسب در محل آزمون حضور یابد -
. با نظارت کامل در طی انجام کار نکات ایمنی و حفاظتی کامالً رعایت شود -
. م دهد در صورت بروز حادثه و سانحه ضمن قطع آزمون کمک رسانی الزم را انجا-
. شیابی زعکس و سایر اسناد الزم آزمون دهنده از ابتدا تا انتهاي ار،کنترل مشخصات -
-
-
-

: کارهایی که آزمونگر در اجراي آزمون نباید انجام دهد 
. به هیچ سؤال آزمون شونده پاسخ داده نشود -
. ه نشود از آزمون شونده سؤاالت شفاهی در مورد پروژه عملی یا خارج از موضوع پرسید-
. از تلفن همراه در محل ارزشیابی استفاده نشود -
. برنامه زمان بندي تغییر داده نشود -
. خارج نشود ) کارگاه ( در طی برگزاري -
لی که منجر به عدم کنترل کامل آزمون دهنده و مراحل انجام کار شود در طی مدت برگزاري آزمون از هر عم-

. خودداري ورزد 
-
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2-2فرم 

مهارت شغلیعملیارزشیابی

نازکدوز زنانه        : عنوان حرفه
7-2/2/44/91:کد استاندارد

)کارهایی که آزمون دهنده براي اجراي نقشه کارعملی باید انجام دهد (براي آزمون دهنده  الزم دستورات

: موارد زیر قبل از شروع کار به آزمون دهنده توصیه و یادآوري شود 

رعایت کامل موارد ایمنی و حفاظتی در حین آزمون عملی -

استفاده از لباس و کفش و سایر تجهیرات انفرادي ایمنی مورد نیاز -

توجه به دستورات آزمونگران در طی انجام ارزشیابی -

ل هاي ویژه آزمون دهندگان مطالعه کامل دستورالعم-

رعایت اصول ایمنی در حین کار با ابزار و تجهیزات و استفاده اصولی از آنها -

رعایت مراحل انحام کار بر اساس دستورالعمل هاي اراده شده و یا مندرج در استاندارد-

رعایت محدود زمان تعیین شده مندرج در فرمها و دستورالعمل ها-

با آزمونگران و سایر عوامل حاضر در ارزشیابی عملی در هر خصوص ) شفاهی طرح سؤال ( عدم گفتگو -

تحویل تلفن همراه از زمان آغاز ارزشیابی تا پایان آن -

دریافت دستورالعمل انجام کار عملی در هر مرحله -

مربوطه ) آزمونگران ( تکمیل فرمهاي گزارش کار و تحویل آن به آزمونگر -

نحوه اعالم پایان کار در مرحله و تحویل آن به آزمونگر مربوطه -

کنترل مشخصات خود با مشخصات خود با مشخصات مندرج در مجموعه اطالعات و فرمهاي ارزشیابی -

-
-
-
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2- 3فرم 

مهارت شغلی           عملیارزشیابی

نازکدوز زنانه        : عنوان حرفه
7-2/2/44/91:کد استاندارد

عملی انجام آزمونو زمانبندي مراحل

/ساعت 
روز

8:30 -812-8:3012:30 -1217-12:30

توضیح مختصر در مورد کار روز اول
عملی و آزمون در خصوص 

تجهیزات

رسم الگو و برش و پرو 
دوختنهار و نمازاولیه

دومروز

سوم روز

چهارم روز
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3رم ف

مهارت شغلیعملیارزشیابی

نازکدوز زنانه        : عنوان حرفه
7-2/2/44/91:کد استاندارد

آزمون دهندهبراي هرموردنیاز ابزاروفهرست تجهیزات
مالحظاتکنندهتامین واحدتعدادمشخصات فنیتجهیزات/ابزار نامردیف

عدد1برقیچرخ خیاطی١
عدد1بخاراتو٢
عدد1سرداتو٣
عدد1پایه دارمیز اتو٤
عدد1رابط برقسه راهی٥
عدد1سانت50خط کش٦
عدد1قیچی کاغذ٧
بسته1بلند/ کوتاه سنجاق ته گرد٨
عدد1سوزن معمولی٩
عدد1سوزن چرخ١٠
عدد1مناسب رنگ پارچه کاربن١١
عدد1مداد١٢
عدد1خودکار١٣
عدد1تراش١٤
عدد1پاك کن١٥
عدد1چسب مایع١٦
عدد1راهنماي لباسصابون خیاطی١٧
عدد1اندازه گیريمتر١٨
عدد1قرینه کردنرولت١٩
عدد1زوایاگونیا٢٠
عدد1اشل٢١
عدد1میز برش٢٢
عدد1صندلی٢٣
عدد1قیچی پارچه٢٤
عدد1چسب شیشه اي٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
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4فرم

مهارت شغلیعملیارزشیابی

نازکدوز زنانه        : عنوان حرفه
7-2/2/44/91:کد استاندارد

براي هرآزمون دهنده رست مواد مصرفیفه
مالحظاتواحدتعدادمشخصات فنینام مواد مصرفیردیف
انتخاب یکی از پارچه متر14050/2یا 150عرض پارچه ١

به دلخواهها متر1203عرض پارچه٢
متر904عرض پارچه٣
عدد2مناسب رنگ پارچهقرقره٤
به مقدار الزمنخ کوك٥
به مقدار الزممناسب رنگ پارچهالیی چسب کاغذي٦
جفت1مناسب رنگ پارچهاپل٧
عدد3کاغذ برش٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
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5فرم 

مهارت شغلیعملیارزشیابی

نازکدوز زنانه        : عنوان حرفه
7-2/2/44/91:کد استاندارد

)عملیارزشیابی (نقشه کار عملی 

:عملی ارزشیابی نام 
نازکدوز زنانه

دا با برش جناقی روي کارور و یقه آمریکائی ج
باسن دامن راسته پشت زبپ دار با پنس آستین 

)شمشیري(ساده 

:ترسیم کننده نقشه 

4:مقیاس نقشه 
1

:تائید کننده 
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6فرم 

مهارت شغلیعملیارزشیابی

نازکدوز زنانه        : عنوان حرفه
7-2/2/44/91:کد استاندارد

:تاریخ آزمون :            شماره داوطلبی :                 نام شرکت کننده 
عملیکارارزشیابی ) بارم نمره (امتیاز

عملیکارکارنامه ارزشیابی
بـــارم)توانایی ( شـــرح کـــار ردیف

برمبناي 
صد

بر مبناي 
صد

میانگینآزمونگــــر
دوماول

2رعایت نکات ایمنی ١
1استفاده درست از ابزار و مواد مصرفی ٢
1دقت درکار ٣
1سرعت درکار٤
10الگوي باالتنه ٥
5الگوي برش٦
10الگوي سجاف یقه٧
5الگوي آستین٨
10باالتنهدوخت ٩
8دوخت برش و پنس١٠
12دوخت یقه و سجاف١١
9دوخت آستین١٢
6دوخت برش ها ١٣
5دوخت تمیزدوزي١٤
5اطو١٥
4زبپ دوزي١٦
6فرم ظاهري لباس١٧
١٨

100جـــمع

ضاء آزمونگردوم                                                                                 نام و نام خانوادگی و امنام و نام خانوادگی و امضاء آزمونگر اول
نام و نام خانوادگی و امضاء ناظرتصحیح نام و امضاء رئیس حوزه 


