
 بسمه تعالی

  40       :  زمان آزمون کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اداره مدیریت تولیدنام درس : 

 دقیقه

خیاطی لباس شب رشته : 

 وعروس

 25/11/96: تاریخ  اداره آموزش و پرروش شهرستان دماوند یازدهم کالس :

 آقایی:  نام دبیر هنرستان کاردانش حضرت زینب)س( نام و نام خانوادگی :

 1:  شماره صفحه  1تعداد صفحات:  عملی      *سؤاالت : نظری      نوبت امتحانی : 

 نمره به عدد:   

 نمره به حروف : 

 هم اکنون با توکل بر خدا قلم بر دست می گیرم و هر آنچه را که در ذهن دارم می نویسم . 

 کلید

 امضاء دبیر : 

 

 بارم  خوش و خوانا در همین برگه بنویسیدپاسخ سؤاالت را با خط  ردیف

شرح دهید ؟یک وسیله یا محصول رادر رشته خود نام ببریدکه چگونه توسعه نقش فناوری رادر رشته خود  1

 پیدا کرده باشد .   

فناوری در رشته خیاطی باعث شده که چرخهای دوخت سریعتر و تمیزترکار کنند و یک چرخ کار 

چند تا چرخ دیگر را انجام دهد و این برای صرفه جویی اقتصادی بسیار مناسب است که از چندین 

 چرخ که هر کدام فقط یک کارایی دارد و جای زیادی می گیرد صرفه جویی می کند.

 توسعه:

ساده و دستی بود.بعد به صورت برقی و پدالی و کم کم پیشرفته صورت  بهچرخ خیاطی قدیم قبال 

 تر شدند و ظاهر شیک تر ،  سرعت باالتر و کیفیت بهتر و چند منظوره شدند.

 

 

شاخص ها ؛ 

موجب کسب 

احراز 

 1شایستگی 
یعنی کمتر از 

حد انتظار می 

 باشد

های نظر شما چرا بعضی از محصوالت از لحاظ تجاری سازی موفق تر هستند؟)مثال چرخ ه ب 2

 کاچیران(

چرخهای کاچیران از لحاظ سرعت عمل باالتر ، از لحاظ ظاهر شیک تر شده و قیمت 

د در بازار دارند.دارای خدمات پس از فروش بهتر و مناسب تری نسبت به مشابه خو

 آموزش هستندکیفیت آن با چرخهای مشابه خارجی رقابت می کند.

 

 

 

شاخص ها ؛ 

موجب 

کسب 

احراز 

شایستگی 

یعنی در  2

حد انتظار 

 می باشد .

 شما برای تولید یک لباس  وفروش گسترده آن چگونه ایده پردازی می کنید ؟ 3

ابتدا سعی می کنم بتوانم تمام اقشار با هر سطح مالی را در نظر بگیرم . برای هر قشر 

انواع پارچه ها شیک و مناسب کیف پولشان را در نظر گرفته از طریق اینترنت 

نالهای به روز و دید و بازدید در بازار از نیاز مشتریانم با خبر شوم با توجه به سلیقه ژور

 های متفاوت آنها انواع مانتوها در مدلها ، سایزها و رنگهای مختلف تولید کنم.



از طریق تلگرام تبلیغ برای فروش کاالهایم کنم و تبلیغات از طریق بروشور و کاتالوگ 

برم چند ماه اول سعی میکنم سود خود را به ش کارم را باال بانجام دهم تا سطح فرو

 حداقل برسانم تا فروش باالتر رود.
 محصول در رشته خود شرح دهید .امکان سنجی  را برای تولید یک  4

 ابتدا باید سه تا امکان سنجی انجام دهم:

امکان سنجی بازار : مشتری چه می خواهد ، کجاها می توانم محصوالت خود را با 

ه تبلیغ کنم، کجاها بهتر است تبلیغ کنم ، کشش قیمت مناسب عرضه کنم، چگون

 بازار برای خرید و فروش چقدر است.

امکان سنجی فنی: مواد اولیه مناسب و تجهیزات کار چگونه فراهم شود. چقدر زمان 

 نیاز دارم و.......

امکان سنجی اقتصادی: برای شروع تا خاتمه کار برآورد مالی من چقدر می شود 

 ریزی کنیم که وسط کار کم نیاوریم. طوری باید برنامه

 

 

 

 

 

شاخص ها ؛ 

موجب 

کسب 

احراز 

شایستگی 

یعنی  3

از  باالتر

حد انتظار 

 می باشد .

   

 


