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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 109775075575557 :شغل آموزش كد ملي شناسايي 

 صنایع پوشاک ریزی درسی : اعضاء کارگروه برنامه

آخرین مدرک  نام و نام خانوادگی ردیف

 ی تحصیل

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی

 طراحی پارچه و لباس کارشناسی ارشد اکرم محمد حسینی اکبری 1
مدرس دانشکده فنی و 

 حرفه ای دکتر شریعتی
 سال 11

 سال 11 هنرآموز  طراحی و دوخت تکنولوژی کارشناسی مطهره خمسه 2

 سال 11 هنرآموز  طراحی و دوخت تکنولوژی کارشناسی زهرا عظیم زاده 3

 طراحی پوشاک کارشناسی فریده  سید سیاهی 4
مربی آموزشگاه طراحی و 

 دوخت
 سال 22

 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی کارشناسی ارشد منا منتظری هدشی 5
دبیر کارگروه برنامه ریزی 

 درسی صنایع پوشاک
 سال 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

آمووزش   برگزار گرديد استانداردصنايع پوشاک   با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي 91/ 9/ 8طي جلسه اي كه در تاريخ 

با كد  حجميبه روش الگوساز لباس  بررسي و تحت عنوان شغل 109775075575557 با كد الگوساز لباس به روش حجميشغل 

 مورد تائید قرار گرفت .  109775075575557

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

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                                            55089508   دورنگار    

                    55089578         تلفن  

 @irantvto.irrpcآدرس الكترونیكي : 

mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 
 ی نیوز گتتوه   ا های مورد نیاز برای عملکرد موورر در محویك کوار را گوینود در بعضوی از مووارد اسوتاندارد حرفوه         ها و توانمندی مشخصات شایستگی

 شود. می

 استاندارد آموزش : 
 های موجود در استاندارد شغل.  ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی نقشه

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق می های خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار می ای از وظایف و توانمندی به مجموعه

 شرح شغل : 
هوا،   اصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگور در یوك حووزه شوغلی، مسو ولیت     ترین عن ای شامل مهم بیانیه

 شرایك کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یك استاندارد آموزشی. 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  هایی که از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می ها و توانایی قل شایستگیحدا

 كارورزي:
گیرد و ضرورت دارد  کارورزی صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت می

ای مدتی تعریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یك شایستگی که فرد در محل آموزش به صورت ت وریوك  که در آن مشاغل خاص محیك واقعی بر
 گردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتی در یك مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی با استتاده از عکس می

 ارزشیابي : 
ای  کتبی عملی و اخالق حرفوه ، عملیبخش  ه، که شامل سك شایستگی بدست آمده است یا خیرآوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه ی فرآیند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربیان :  صالحیت حرفه
 رود. ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می های آموزشی و حرفه  حداقل توانمندی

 شايستگي : 
 ن به طور مورر و کارا برابر استاندارد. ها و شرایك گوناگو توانایی انجام کار در محیك

 دانش : 
، توانود شوامل علووم پایه)ریاضوی     های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایستگی یا توانایی که می ای از معلومات نظری و توانمندی حداقل مجموعه

 (، تکنولوژی و زبان فنی باشد. ، زیست شناسی، شیمیفیزیك

 مهارت : 
 شود.  های عملی ارجاع می ن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی. معموالً به مهارتحداقل هماهنگی بین ذه

 نگرش : 
 باشد.   ای می های غیر فنی و اخالق حرفه ای از رفتارهای عاطتی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارت مجموعه

 ايمني : 
 شود. صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیك کار می مواردی است که عدم یا انجام ندادن

 توجهات زيست محیطي :

 محيط زيست وارد گردد. مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 حجميبه روش س الگوساز لبا

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

از قبیل ساخت  حجمی یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی هاییبه روش الگوساز لباس 

ساخت  الگوی دامن به روش حجمی، ساخت الگوی باالتنه به روش حجمی، ساخت الگوی آستین به روش حجمی،

در ضمن این شغل با مشاغلی و  را در بر می گیردسازی الگوی لباس به روش حجمی  الگوی یقه به روش حجمی، مدل

 ارتباط است. ، خرازی و شخصی دوزی لباس زنانه درز قبیل پارچه فروشا

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 راهنمايي()پايان دورة اول متوسطه پايان دورة حداقل میزان تحصیالت : 

 سالمت كامل جسماني و رواني  : و ذهني حداقل توانايي جسمي

 109775075575557با كد  زنانه نازک دوز : نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت    445طول دوره آموزش                    :   

 ساعت   705  :        و زمان آموزش نظري        

 ساعت    795 آموزش عملي                :  و زمان

     - كارورزي                       :     ان زمو 

    -و زمان پروژه                            :      

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %70كتبي :  - 

 %50عملي : -

 %75اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 ار مرتبكک سال سابقة 3ژی طراحی و دوخت با ولولیسانس تکن -

 کار سابقةسال  5فوق دیپلم طراحی و دوخت با  -

 کار مرتبك سابقةسال  10دیپلم طراحی و دوخت با  -
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

حجمي در انووا  دامون،    الگويجهت ساخت  ،سازي آن  اندازه گیري پارچه و مدل ،حجميبه روش الگوساز لباس 

 دهد.مي را انجام باالتنه، آستین و يقه 

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

3D Garment patternmaker 

 

 

 

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

 نازک دوز زنانه-

 

 

 

 

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

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

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

 سند و مرجع ........................................ براساس          ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

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

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 00 20 30 به روش حجمیساخت الگوی دامن  1

 110 70 40 ساخت الگوی باالتنه به روش حجمی 2

 70 45 25 ساخت الگوی آستین به روش حجمی 3

 00 20 30 ساخت الگوی یقه به روش حجمی 4

 10 55 25 سازی الگوی لباس به روش حجمی  مدل 5

 445 795 705 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 یدامن به روش حجم یساخت الگو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

30 20 00 

 ايمني ،نگرش رت،مها ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 مانکن  دانش:

 کاموا

 كیماژ

 هپارچ

 یچیق

 مل

 خك کش

 سنجاق بلند

 یجاسنجاق

 نخ

 سوزن

 مانکن یبرجسته کار لیوسا

 روپوش 

 کاغذ

 کاربن

 مداد

 مداد رنگی

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 س،ی) متقال، پات یحجم الگویمتناسب با ساخت انواع پارچه -

 (، ژرسهململ

   

) پشوم    حجموی  الگووی در  مانکن یملزومات برجسته کار -

کواموا،   ،یسوزن، سوزن سرکج، سنجاق بلند، جاسونجاق  شه،یش

  (یچینخ، مل، ق ك،یماژ

   

روش اندازه گیری قسمت های مختلف مانکن در پایین تنوه  -

جهت  ن، دور باسن کوچك و بزرگ()کمر، بلندی باسن، قد دام

 دامن یحجم یساخت الگو

   

 در پایین تنه یمانکن با اندام شخص یاندازه ها قیروش تطب-

 دامن حجمی ی جهت ساخت الگو

   

روش طراحی انواع دامن روی مانکن جهوت سواخت الگووی    -

 حجمی دامن

   

 روش محاسبة مقدار پارچة انواع دامن اضافه درز در هر یوك -

 حجمی الگویاز قطعات الگو جهت ساخت 

   

جهوت  بور اسواس مودل     پارچه روی مانکن روش قرار دادن -

 دامن ی حجمیساخت الگو

   

روش برش پارچه های محاسبه شده روی مانکن بور اسواس   -

 دامن ی حجمیجهت ساخت الگو مدل

   

جهت مانکن روی پارچه  راهنمای روش انتقال نقاط و خطوط-

 حجمی یوساخت الگ
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 یدامن به روش حجم یساخت الگو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش:

    جهت ساخت الگوی حجمیکاغذ یرو پارچه ای یروش انتقال الگو-

 یجهت سواخت الگوو   پاترون انواع دامن ییکنترل نها روش-

 دامن یحجم

   

    مهارت :

) متقوال،   یحجمو  الگووی پارچه متناسب بوا سواخت   انتخاب -

 (ململ، ژرسه س،یپات

   

سووزن،   شه،ی) پشم ش مانکن یملزومات برجسته کار انتخاب-

نخ، مل،  ك،یکاموا، ماژ ،یجاق بلند، جاسنجاقسوزن سرکج، سن

 بر اساس اختالف سایز شخص با مانکن (یچیق

   

) کمر،  تنه نییمختلف مانکن در پا یقسمت ها یریاندازه گ -

جهوت   باسون کوچوك و بوزرگ (    دور دامون،  قدباسن،  بلندی

  دامن یحجم یساخت الگو

   

کمور،  )در پایین تنوه    یصمانکن اندام شخ یاندازه هاتبدیل -

جهوت  (  باسن، قد دامون، دور باسون کوچوك و بوزرگ     یبلند

 دامن یحجم یساخت الگو

   

جهت ساخت بر اساس مدل  مانکن  یانواع دامن رو یطراح -

 دامن یحجم یالگو

   

با اضافه درز در هور یوك از   دامن ة انواع مقدار پارچ ةمحاسب -

دار، بورش   یلیکلوش ها، پ ) تنگ، فون، ترک ها،قطعات الگو 

جهووت  دراپووه و  واالن دار ( نووه،یرقریغ نووه،یدار، قر نیدار، چوو

 دامن یحجم الگویساخت 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 یدامن به روش حجم یساخت الگو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط حیطيم توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

بور  مانکن  یرو  محاسبه شده یقرار دادن و برش پارچه ها -

 اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی دامن

   

راهنموای موانکن روی پارچوه جهوت      انتقال نقاط و خطووط  -

 ساخت الگوی حجمی دامن

   

جهوت سواخت    کاغوذ  یرو شوده   یمدل سواز  یانتقال الگو-

 الگوی حجمی دامن

   

    جهت ساخت الگوی حجمی پاترون انواع دامن ییکنترل نها -

 نگرش :

  رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف نخ، کاغذ و پارچه-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استتاده از وسایل حتاظت فردی )روپوش(-

 اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو و برش پارچهرعایت -

 رعایت نکات ایمنی هنگام استتاده از قیچی برش-

 محیطی : توجهات زیست

 بازیافت ةدر ظروف مخصوص و استتاده از آن درچرخ ضایعاتجمع آوری -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 ساخت الگوی باالتنه به روش حجمی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

40 70 110 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 مانکن  دانش :

 کاموا

 كیماژ

 هپارچ

 یچیق

 مل

 کش خك

 بلند سنجاق

 یجاسنجاق

 نخ

 سوزن

 مانکن یبرجسته کار لیوسا

  روپوش

 کاغذ

 کاربن

 مداد

 مداد رنگی

 

 باالتنوه مختلوف موانکن در    یقسمت هوا  یریروش اندازه گ-

 ،دور باسن قد باالتنة پشت، ،باالتنة جلوباسن، قد  ی)کمر، بلند

 دامن یحجم ی( جهت ساخت الگوسرشانه

   

 باالتنوه در  یمانکن با انودام شخصو   یاندازه ها قیروش تطب-

 باالتنه  یحجم یجهت ساخت الگو

   

وش طراحی انواع باالتنه روی مانکن بر اساس مدل جهوت  ر-

 ساخت الگوی حجمی

   

روش محاسبة مقدار پارچه با اضافه درز در هر یك از قطعات -

  هت ساخت الگوی حجمیج ی انواع باالتنهالگو

   

بور اسواس   موانکن   یبرش خورده رو ةروش قرار دادن پارچ -

 باالتنه متناسب با الگوی حجمی مدل انتخاب شده

   

روش برش پارچه های محاسبه شده روی مانکن بور اسواس   -

 مدل انتخاب شده

   

 روش انتقال الگوی پارچه ای روی کاغذ جهت ساخت باالتنه-

 حجمی

   

مانکن روی پارچه جهت راهنمای روش انتقال نقاط و خطوط -

 باالتنه ساخت الگوی حجمی

   

    حجمی هروش کنترل نهایی پاترون باالتن-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 ساخت الگوی باالتنه به روش حجمی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

مختلف موانکن در باالتنوه )کمور،     یقسمت ها یریاندازه گ -

 پشوت،  دور باسون ،   ةجلو، قود باالتنو   ةباسن، قد باالتن یبلند

 دامن یحجم ی( جهت ساخت الگوسرشانه 

   

در باالتنوه جهوت    یمانکن با اندام شخص یاندازه ها قیتطب -

 باالتنه  یحجم  یساخت الگو

   

مودل جهوت    موانکن بور اسواس    یانواع باالتنوه رو  یطراح -

 یحجم یساخت الگو

   

    محاسبة مقدار پارچة اساس باالتنة حجمی-

محاسبة مقدار پارچة باالتنوه جهوت انتقوال ساسوون هوا در      -

باالتنه ) فرانسوی، حلقة گردن، حلقة آسوتین، درز پهلوو، خوك    

 (مرکزی جلو، سرشانه، کمر

   

ش ها ) عصوایی،  محاسبة مقدار پارچة باالتنه جهت انواع بر -

 (چین یا پیلی، برش های گرد پرنسسی، برش افقی توأم با

   

پارچوه جهوت    یموانکن رو راهنموای  انتقال نقاط و خطوط  -

 انواع باالتنه  یحجم یساخت الگو

   

 یکاغوذ جهوت سواخت الگوو     یرو یپارچه ا یانتقال الگو -

 باالتنه یحجم

   

    یحجمة پاترون باالتن ییکنترل نها -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 ساخت الگوی باالتنه به روش حجمی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 کاغذ و پارچهنخ، در مصرف  ییه جوصرف-

 در زمان ییصرفه جو-

 ایمنی و بهداشت : 

 ( )روپوش یحتاظت فرد لیاستتاده از وسا-

 الگو و برش پارچه میهنگام ترس یاصول ارگونوم تیرعا -

 برش یچیهنگام استتاده از ق یمنینکات ا تیرعا-

 توجهات زیست محیطی :

 افتیباز ةوص و استتاده از آن درچرخدر ظروف مخص ضایعات یجمع آور-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 ساخت الگوی آستین به روش حجمی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

25 45 70 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 ابع آموزشيمصرفي و من

 مانکن  دانش :

 کاموا

 كیماژ

 هپارچ

 یچیق

 مل

 خك کش

 سنجاق بلند

 یجاسنجاق

 نخ

 سوزن

 مانکن یبرجسته کار لیاسو

 روپوش 

 کاغذ

 کاربن

 مداد

 مداد رنگی

 

دسوت در انودام   مختلوف   یقسومت هوا   یریو اندازه گروش -

( جهوت  قدآستین، دوربازو، دورمو،، دورحلقوة آسوتین   ) شخص

 انکندست مساخت 

   

سووزن، سووزن    شوه، یپشم شملزومات ساخت دست مانکن ) -

نوخ، مول،    ك،یو کواموا، ماژ  ،یسرکج، سنجاق بلنود، جاسونجاق  

 (یچیق

   

     روش ساخت دست مانکن ) الگوی اساس آستین ساده (-

روش اتصال دست به مانکن جهت سواخت الگووی حجموی    -

 آستین

   

    ه با اندام مانکندست ساخته شد قیروش تطب -

آستین روی دست مانکن بر اساس مودل   انواع یحروش طرا-

 جهت ساخت الگوی حجمی

   

با اضوافه درز در هور   آستین  مقدار پارچة انواع روش محاسبة-

  آستین ی حجمیك از قطعات الگو جهت ساخت الگوی

   

روش برش پارچه های محاسبه شده روی مانکن بور اسواس   -

 جهت ساخت الگوی حجمی آستین مدل انتخاب شده

   

پارچه  یمانکن روراهنمای دست  انتقال نقاط و خطوطروش -

 آستین یحجم یجهت ساخت الگو

   

جهت   کاغذ بر اساس مدل یرو یپارچه ا یانتقال الگوروش -

 ساخت الگوی حجمی آستین

   



 13 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 ساخت الگوی آستین به روش حجمی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش:

جهت ساخت الگووی   نیتپاترون انواع آس ییروش کنترل نها -

 حجمی

   

  مهارت :

دسوت در انودام شوخص    مختلوف   یقسمت هوا  یریاندازه گ -

دسوت  جهت ساخت (قدآستین، دوربازو، دورم،، دورحلقة آستین)

 مانکن

   

سووزن،   شوه، یملزومات ساخت دست مانکن )پشوم ش  انتخاب-

مل، نخ،  ك،یکاموا، ماژ ،یسوزن سرکج، سنجاق بلند، جاسنجاق

 (یچیق

   

    (ادهس نیاساس آست یالگودست مانکن ) ساخت -

    جهت ساخت الگوی حجمی آستین اتصال دست به مانکن -

    دست ساخته شده با اندام مانکن قیتطب -

دست مانکن بر اساس مدل جهوت   یرو نیانواع آست یطراح -

 یحجم یساخت الگو

   

از  كیو با اضافه درز در هر  نیاع آستمحاسبة مقدار پارچة انو -

)ساده، سرخود جودا،   یحجم یهاگوجهت ساخت ال قطعات الگو

 (شومیزیه، رگالن، کیمونو، دراپه، چین دار 

   

مانکن بور اسواس مودل     یمحاسبه شده رو یبرش پارچه ها -

 جهت ساخت الگوی حجمی آستین انتخاب شده
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 استاندارد آموزش 

 تحلیل آموزش ی  برگه -

 عنوان :

 ساخت الگوی آستین به روش حجمی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

پارچه جهوت سواخت    یمانکن رو راهنمای انتقال نقاط و خطوط -

 آستین یحجم یالگو

   

جهوت سواخت    کاغذ بر اساس مدل یرو یپارچه ا یانتقال الگو -

 الگوی حجمی آستین

   

    نیپاترون انواع آست ییکنترل نها -

 نگرش :

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 کاغذ و پارچهنخ،  در مصرف ییصرفه جو-

 در زمان ییصرفه جو-

 ایمنی و بهداشت : 

 روپوش () یتاظت فردح لیاستتاده از وسا-

 الگو و برش پارچه میهنگام ترس یاصول ارگونوم تیرعا-

 برش یچیهنگام استتاده از ق یمنینکات ا تیرعا-

 توجهات زیست محیطی :

 افتیبازة در ظروف مخصوص و استتاده از آن درچرخ ضایعات یجمع آور-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 خت الگوی یقه به روش حجمیسا

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

30 20 00 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مانکن  دانش :

 کاموا

 كیماژ

 هپارچ

 یچیق

 مل

 خك کش

 سنجاق بلند

 یجاسنجاق

 نخ

 سوزن

 روپوش 

 کاغذ

 کاربن

 مداد

 مداد رنگی

 

 (روش اندازه گیری یقه )دورگردن، بوازی یقوه، پهنوای یقوه    -

 یحجم الگویجهت ساخت 

   

جهوت  بر اساس مودل    مانکن یرو قهیانواع   یطراحروش -

 حجمی الگویساخت 

   

 كیو با اضافه درز در هر  قهیمقدار پارچه انواع  ةمحاسبروش -

  یحجم الگویاز قطعات الگو جهت ساخت 

   

 الگووی پارچوه روی موانکن جهوت سواخت     روش قرار دادن -

 یقه حجمی

   

برش پارچه های محاسبه شده روی مانکن بور اسواس   روش -

 یقه یحجم الگویجهت ساخت مدل انتخاب شده 

   

جهت روش انتقال نقاط و خطوط راهنمای مانکن روی پارچه -

 یقه یحجم الگویساخت 

   

 شوده روی کاغوذ   مدل سوازی  پارچه ای ویروش انتقال الگ-

 یقه یحجم الگویجهت ساخت 

   

 الگووی جهوت سواخت    روش کنترل نهایی پاترون انواع یقوه -

  یحجم

   

  مهارت :

جهوت   (قوه ی یپهنوا  قوه، ی ی)دورگردن، باز قهی یریاندازه گ -

 یحجم الگویساخت 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ساخت الگوی یقه به روش حجمی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

 الگووی جهت ساخت بر اساس مدل  مانکن  یرو قهی یطراح-

 یحجم

   

از  كیو بوا اضوافه درز در هور     قهیپارچه انواع مقدار  ةمحاسب -

)سادۀ خطی، ایسوتاده ،  یحجم الگویقطعات الگو جهت ساخت 

 برگردان پایه دار و بدون پایه، دراپه ها و واالن دار(

   

    یقه یحجم الگویمانکن جهت ساخت  یقرار دادن پارچه رو -

مانکن بور اسواس مودل     یمحاسبه شده رو یبرش پارچه ها -

 یقه یحجم الگوینتخاب شده جهت ساخت ا

   

پارچوه جهوت    یموانکن رو  یانتقال نقاط و خطووط راهنموا   -

 یقه یحجم الگویساخت 

   

کاغوذ جهوت    یشده رو مدل سازی یپارچه ا یانتقال الگو  -

 یقه یحجم الگویساخت 

   

     قهیپاترون انواع  ییکنترل نها -

 نگرش :

 یاخالق حرفه ا تیرعا -

 اغذ و پارچهنخ، ک در مصرف ییصرفه جو-

 در زمان ییصرفه جو-

 ایمنی و بهداشت : 

 ش()روپو یحتاظت فرد لیاستتاده از وسا -

 الگو و برش پارچه میهنگام ترس یاصول ارگونوم تیرعا -

 برش یچیهنگام استتاده از ق یمنینکات ا تیرعا-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 :  عنوان

 ساخت الگوی یقه به روش حجمی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 توجهات زیست محیطی :

 افتیباز ةدر ظروف مخصوص و استتاده از آن درچرخ ضایعات یجمع آور-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 لباس به روش حجمی مدل سازی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

25 55 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مانکن  دانش:

 کاموا

 كیماژ

 هپارچ

 یچیق

 مل

 کش خك

 بلند سنجاق

 یجاسنجاق

 نخ

 سوزن

 مانکن یبرجسته کار لیوسا

  روپوش

 کاغذ

 کاربن

 مداد

 مداد رنگی

 

    جهت ساخت الگوی حجمیلباس زنانه  مدل سازیانواع -

روش طراحی انواع لباس زنانه روی مانکن بور اسواس مودل    -

 الگوی حجمیساخت  جهت

   

جهوت سواخت    مودل  براسواس چوه  مقدار پار روش محاسبة -

 الگوی حجمی

   

 محاسوبه شوده روی موانکن    قرار دادن و برش پارچوة  روش -

 جهت ساخت الگوی حجمی

   

 مودل  براسواس  راهنمای موانکن  روش انتقال نقاط و خطوط-

 یحجم یجهت ساخت الگو

   

جهت ساخت  وی کاغذر شده مدل سازیروش انتقال الگوی -

 یحجم یالگو

   

    کنترل نهایی پاترون انواع لباس زنانه روش-

  مهارت :

    (قرینه ، غیریفانتزگشاد، لباس زنانه ) تنگ،  مدل سازی -

مانکن بر اساس مودل جهوت    یانواع لباس زنانه رو یطراح -

 یحجم یالگوساخت 

   

    یحجم یجهت ساخت الگو مدل براساسانتخاب نوع پارچه  -

 یجهوت سواخت الگوو    مودل  براسواس ار پارچه محاسبه مقد -

 یحجم
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مدل سازی لباس به روش حجمی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت:

جهوت   موانکن  یقرار دادن و برش پارچه محاسوبه شوده رو   -

 یحجم یساخت الگو

   

جهوت   مودل  براسواس راهنمای مانکن انتقال نقاط و خطوط  -

 یحجم یساخت الگو

   

جهوت سواخت    کاغوذ  یشوده رو  مودل سوازی   یانتقال الگو -

 یحجم یالگو

   

    پاترون انواع لباس زنانه ییکنترل نها -

 نگرش :

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 کاغذ و پارچه نخ، در مصرف ییصرفه جو-

 در زمان ییصرفه جو-

 ایمنی و بهداشت : 

 ش()روپو یحتاظت فرد لیاستتاده از وسا -

 الگو و برش پارچه میهنگام ترس یاصول ارگونوم تیرعا -

 برش یچیهنگام استتاده از ق یمنینکات ا تیرعا-

 ی :توجهات زیست محیط

 افتیبازة وف مخصوص و استتاده از آن درچرخدر ظر ضایعات یجمع آور-
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 برگه استاندارد تجهیزات-

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  عدد1 سانتی متر 10*150 میز کارآموز 1

  دستگاه 1 کیلویی 2پودر خشك  کپسول آتش نشانی 2

  عدد 1 رسانتی مت 100*200 تخته وایت برد 3

  دستگاه P4 1 رایانه 4

  عدد 1 متناسب با یارانه میز رایانه 5

  عدد 1 ن با پشتی مناسباگرد صندلی مخصوص رایانه 2

  عدد 15 ارتتاع قابل تغییر صندلی کار آموز 7

  عدد 1 چرمی صندلی مربی 1

  عدد 1 چوبی میز مربی 0

  جعبه 1 تجهیزات استاندارد جعبه کمك های اولیه 10

  دستگاه1 مطبوع سیستم تهویه 11

  عدد 15 متحرکیا  ساده مانکن 12

 .  شودنتر در نظر گرفته  15تجهیزات برای یك کارگاه به ظرفیت  -توجه : 

 
 برگه استاندارد ابزار -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  عدد 15 فلزی یا پالستیکی انگشتانه 1

  عدد 1 متوسك آهن ربا 2

  عدد 15 فلزی نخ چین 3

  عدد 15 کوچك بشکاف 4

  عدد 1از هر کدام  فلزی وشیشه ای خك کش 5

  عدد 5از هر کدام  دندانه دار و بدون دندانه رولت 2

  عدد 15 پرشده از خاک اره جاسوزنی 7

  عدد 5از هر کدام  کاغذ و پارچه در فرم های مختلف قیچی 1

  عدد 5از هر کدام  نیساده و منح گونیا 0

  عدد 15 پالستیکی یا پارچه ای متر 10

  عدد 15 چوبییا  شیشه ای پیستوله 11

  عدد1 مدرج پا صاف کن 12

 .شوددر نظر گرفته نتر  15ابزار برای یك کارگاه به ظرفیت  -توجه:
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 برگه استاندارد مواد-

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  عدد 5از هر کدام  نواری، مایع ،ماتیکی چسب 1

  دست 1 نخی روپوش 2

  عدد15از هر کدام  )مل ،صابون،عالمت گذاری و....( وسایل عالمت گذاری 3

  عدد 15از هر کدام  پوستی، گراف کاغذ 4

  عدد HB 15 مداد 5

  عدد 15 رنگ 12 مداد رنگی 2

  قرقره 15 مخصوص کوک نخ 7

1 
 یسوزن دوخت دست

 بیتوین، شارپ)در شماره های مختلف( ،

 کج لحاف دوزیسوزن سر
 بسته 1از هر کدام

 

  عدد 2 کداماز هر  در رنگ های مختلف ماژیك وایت برد 0

  عدد 15 کوچك تراش 10

  عدد 1 وایت برد تخته پاک کن 11

  ازهرکدام یك بسته برای پارچه های معمولی و کاغذ زبلندو تی سوزن ته گرد 12

  ازهرکدام یك بسته در رنگ های مختلف کاربن مخصوص پارچه 13

 پارچه 14
پارچه مخصوص  آنقوره، متقال،پنبه ای، ژرسه، 

 ..ش مانکن و .روک
  متر 2از هر کدام 

  عدد15از هر کدام در سایز های مختلف اپل پنبه ای 15

  متر 2از هر کدام  ختلفمهای در ضخامت  پشم شیشه 12

  یك کالف امت متوسكضخ کاموا 17

 توجه:
 .محاسبه شودنتر  15مواد برای یك کارگاه به ظرفیت  -

 


