
)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه: نام رشته 

فهرست محتواي پروژه
توضیح مختصر راجع به پروژه -1
دستورالعمل اجراي پروژه -2
نقشه کار عملی -3
ارزشیابی -4
لیست ابزار -5
لیست مواد مصرفی -6
ات جعبه ابزار مشخص-7
لیست تجهیزات کارگاه-8
نقشه هاي سازه -9



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه :نام رشته

توضیح مختصر راجع به پروژه

.شداکه هردو آستر دار می بهدف از این پروژه برش ودوخت یک سارافون وکت است - 
.رئه دهد ایک خیاط با استفاده از پارچه هاي مختلف می تواند طرح مورد نظر را - 

:کارعملی 
:ایف زیر می باشد ظهر داوطلب موظف به انجام و

قرار دادن قطعات مختلف الگو روي پارچه جهت برش - 
برش ودوخت کامل لباس - 

:از تکنیکهاي مهارتی مورد نیاز عبارتند
عالمت گذاري وبرش - 
استفاده مطلوب از ماشین هاي متفاوت دوخت - 
دوخت وتکمیل نمودن کار - 
اتو وپرس کاري - 

ساعت24زمان حقیقی کامل شدن لباس بدون رسم الگو 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:تهشماره ملی رشخیاطی زنانه :نام رشته

کتدستورالعمل اجراي

)کت(دستور العمل اجراي پروژه 
.پروژه تعیین شده شامل قسمتهاي مختلف الگوي کت در سایز کوچک می باشد - 1
.کت داراي آستر می باشد-2
.ه دکمه دار می باشدآستین کت دو تک- 3
.الگوي پشت کت را روي دو الي باز قرار دهید-4
.اراي برش می باشد جلوي کت د- 5
.می باشد) اسپرت وآمریکایی (کت داراي دو یقه - 6
.کت داراي یک جادکمه فیلتابی می باشد که در پشت جادکمه به صورت کلیدي با دست دوخته می شود-7

. )میلی متر باشد6متر و مجموعا یلیم3پهناي هر فیلتاب (
با اختالف (.میلیمتر با دونقاب می باشد 7/0ندازه سانت وفیلتاب به ا13جیب فیلتابی به طول 2کت داراي -8

.از گوشه می باشد 5/1فاصله نقاب رویی نسبت به زیر ) میلی متر 2حداکثر 
.هر داوطلب خود باید نسبت به آزادي وگشادي آستر پشت کت طبق اصول عمل کند -9
. محلهاي مناسب را طبق اصول پس دوزي کنید- 10



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه :نام رشته

دستورالعمل اجراي سارافون

)سارافون (دستور العمل اجراي پروژه 
.پروژه داراي یک سارافون همراه با آستر ، زیپ مخفی وبدون آستین می باشد- 1
.پایین باسن کوچک ختم می شود 2cmپنس متقاطع در نقطه کمر که به 2ارافون داراي قسمت جلوي س-2
دامن لنگی غیر قرینه که از زیر پنس کوچک بر شکل زاویه دار و در زیر پنس بزرگ قرار می گیرد  در پهلو صفر   - 3

.می شود 
.یقه این سارافون هفت باز می باشد -4
.مخفی ویک برش منحنی می باشد پشت سارافون داراي یک زیپ - 5



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه :نام رشته

نقشه کار عملی



)1385( مهارتمسابقات ملی هفتمین
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه :نام رشته

نقشه کار عملی



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

31:انی رشتهشماره جه15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه :نام رشته

نقشه کار عملی



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه :نام رشته

نقشه کار عملی



)1385( مسابقات ملی مهارتینهفتم
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه :نام رشته

نقشه کار عملی



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شتهشماره ملی رخیاطی زنانه :نام رشته

نقشه کار عملی



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه :نام رشته

برش کتارزشیابی

مالحظاتنمره اکتسابیبارمشرح کاالردیف

2)میلیمتر2حداکثرتااختالف (پارچه ر را هیپیاده کردن الگو در مس1

1گونیاکردن پارچه وجلوگیري از هدررفتن پارچه2

3
قراردادن تمام الگوها در مسیر راه پارچه ومنظور کردن زاپاس 

با اندازه هاي صحیح
2

5جمع

:محل امضاء 
کارشناس  مسئول                                                               کارشناس                                        کارشناس



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه :نام رشته

کتدوخت ارزشیابی 

مالحظاتنمره اکتسابیبارمشرح کاالردیف

4)هماهنگی درزها که کشیده نشده باشد(برشها ودرزها1

اندازه گوشه ها رعایت -کیفیت دوخت(فیلتابی ونقاب جیب 2

)فاصله درنقاب
4

4)ین خوب درآوردن حلقه آست(دوخت آستین و وصل آستین3

3)کیفیت ودرستی دوخت اصول چاك(چاك آستین 4

2انتخاب الیي وطریقھ چسباندن آن5

3)هماهنگی دویقه با هم (یقه رویی و یقه زیري و6

3کیفیت دوخت لبه هاي کت به روش صحیح7

3دوخت یک جادکمه دوفیلتابی ویک جادکمه کلیدي8

5/0دوخت دکمه 9

3دوخت پائین آستر کت 10

5/1وپیلی پشت آسترکیفیت دوخت درزهاي آستر11

3وصل کاپ آستر آستین ودوخت لبه آستین12

1دوخت سجاف پشت یقه کت13

35جمع

:محل امضاء 
کارشناسکارشناس        کارشناس  مسئول      



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه :نام رشته

کتاندازه گیري ارزشیابی 

مالحظاتنمره اکتسابیبارمرح کاالشردیف

1طول درز سرشانه ومطابقت اندازه برش ها با الگو 1

1طول درز پشت وگشادي آن 2

1طول استین 3

1طول باالي یقه اسپرت 4

1طول باالي یقه آمریکایی5

1طول هالل داخلی یقه از سرزاویه تا دکمه خور6

1ینطول چاك آست7

1پهناي جیب فیلتابی ونقاب8

5/0اندازه جادکمه از خط وسط جلو9

5/0پهناي جادکمه 10

1طول یقه پائین اسپرت تا خط سینه 11

1فاصله چاك پائین کت 12

1طول برش از سر سینه تا پائین کت 13

1مطابقت پنسهاي پشت در یک راستا14

5/0شت یقه اسپرت با الگوپهناي پ15

5/0پهناي پشت یقه آمریکایی با  الگو16

14جمع 

:محل امضاء 
کارشناسکارشناس         کارشناس  مسئول                                            



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه :نام رشته

کتشکل کلی ارزشیابی 

مالحظاتنمره اکتسابیبارمشرح کاالردیف

3شکل ظاهري لباس وتمیزي کار1

3باس پرس واطوي کلی ل2

6جمع

:محل امضاء 
کارشناسکارشناس                کارشناس  مسئول                                     



)1385( تمسابقات ملی مهارهفتمین
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه :نام رشته

ارزشیابی برش سارافون

مالحظاتنمره اکتسابیبارمشرح کاالردیف

1)میلیمتر2حداکثرتااختالف (پارچه ر را هیپیاده کردن الگو در مس1

1.تمام الگوها وقطعات موجود  باشد2

1گونیاکردن پارچه وجلوگیري از هدررفتن پارچه3

1طریقه صحیح قرار گرفتن الگوي دامن با توجه به مدل4

4جمع

:محل امضاء 
کارشناسکارشناس  مسئول                                                               کارشناس        



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه :نام رشته

دوخت سارافونارزشیابی 
مالحظاتنمره اکتسابیبارمشرح کاالردیف

2سهاي جلوو برش پشت کیفیت و درستی دوخت پن1

1اورلوك درزهاي پیراهن 2

2دوخت حلقه آستین با اندازه گیري صحیح 3

2دوخت سجاف یقه 4

2)طول زیپ ، کیفیت گوشه هاي کار(دوخت زیپ مخفی 5

2دوخت سجاف لنگی6

2اف پشت وجلوطریقه دوخت آستر به سج7

1درزهاي سارافونطریقه دوخت آستر ودوخت8

2نحوه دوخت صحیح نقاط موازنه9

2درستی وکیفیت وصل آستر به زیپ به روش پس دوزي بادست10

2طریقه درست چسباندن الیی به لباس11

2پرس واطو کاري 12

2قرینه بودن هفت یقه 13

2رعایت نمودن نکات دوخت یقه هفت 14

1دوخت سرشانه ها قرینه بودن15

27جمع

:محل امضاء 
کارشناسکارشناس                 کارشناس  مسئول                         



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)نیاستامرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه :نام رشته

ارزشیابی اندازه گیري سارافون

مالحظاتنمره اکتسابیبارمشرح کاالردیف

5/0اندازه درزهاي پیراهن1

1اندازه پنسها2

40cm5/0طول زیپ3

1صحیح قرار گرفتن نقطه متقاطع مدل4

1اندازه زاویه لنگی5

4جمع

:محل امضاء 
کارشناسکارشناس                         کارشناس  مسئول                                                        



)1385( ملی مهارتمسابقاتهفتمین
)استانیمرحله (

31:شماره جهانی رشته15:شماره ملی رشتهخیاطی زنانه :نام رشته

شکل کلی سارافون ارزشیابی 

مالحظاتنمره اکتسابیبارمشرح کاالردیف

2کارکلی شکل ظاهري لباس وتمیزي1

3پرس واطوي کلی لباس 2

5جمع

:محل امضاء 
کارشناسکارشناس                            کارشناس  مسئول                                                              




