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نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

خيابان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
   طبقه پنجم -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خيابـان   - تهـران  : درسيهايدفتر طرح و برنامه     
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

  چهارم طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 
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  فروشنده پوشاك: نام شغل 

    استانداردخالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل مشخصات عمومي
 مدل و ،انواع جنس پارچهآموزشي الزم بتواند است كه پس از گذراندن دوره يك فروشنده حرفه اي كسي 

 .سايز را بشناسد تا از عهده همفكري و كمك به مشتري در انتخاب نوع و جنس لباس برآيد

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  و روانيسالمت كامل جسماني : توانايي جسميحداقل 

   ندارد: مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت    32        :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    23       :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     9        :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت    _        :    كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت       -    :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت      -        :      زمان سنجش مهارت        ـ

 : روش ارزيابي مهارت كارآموز 

   % 25) : دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
    %75: امتياز سنجش عملي - 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي -2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  سال سابقه كار مرتبط2 ليسانس طراحي و دوخت با - :حداقل سطح تحصيالت 

   سال سابقه كار مرتبط5 فوق ديپلم طراحي و دوخت با -                                        
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  فروشنده پوشاك: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي شناخت انواع پارچه 1
  توانايي تعيين سايز  وتحليل فني پارچه 2
   اندام و برطرف نمودن ايرادات اندامي با انتخاب پارچه مناسبتشخيصتوانايي  3
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار 4
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  فروشنده پوشاك: ام شغلن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  14  5  9  توانايي شناخت انواع پارچه  1

        آشنايي با تعاريف انواع پارچه و راههاي شناسايي آن ها  1-1

        )ضخيم و نازك(آشنايي با انواع پارچه در نظر ضخامت   2-1

، د  يـ ، پلي آم  پنبه اي   (مواد تشكيل دهنده    انواع پارچه ها از نظر      آشنايي با     3-1
  ...)، ترويراو كتاني

      

، پلـي اسـتر و ويـسكوز        پشم و ترويرا  ( پارچه هاي تركيبي     آشنايي با انواع    4-1
  ...)الياف پنبه اي و اكريليك و 

      

        آشنايي با انواع پارچه هاي گرد باف و بي بافت  5-1

        )، ژاكارداصلي، مستقيم، مركب(انواع بافت هاي آشنايي با   6-1

         پودي و موارد استفاده از آن–آشنايي با پارچه هاي تاري   7-1

        و موارد استفاده از آن)  تاري–پودي(آشنايي با انواع پارچه هاي تريكو   8-1

ر و مقايسه آن با يكديگ    )  ، اطلس    ژرسهتافته ،   (آشنايي با بافت هاي پايه        9-1
  از نظر ميزان بازشدگي ، استحكام ، تراكم ، كشش و شفافيت 

      

         آشنايي با انواع مشتقات طرحهاي تافته-  

        ژرسه آشنايي با انواع مشتقات طرحهاي -  

         آشنايي با انواع مشتقات طرحهاي اطلسي-  

         طرحهاي جو گندمي-  

        ي طرحهاي كائوچوي-  

        هار خانه طرحهاي راه راه  وچ-  

        طرحهاي كرپ -  

         پارچه هاي دورو-  

 تارو پود پر كننده تـار و        – دوخت دوبل    –دوخت زير   ( پارچه هاي دوال     -  
  )پود متصل كننده
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  فروشنده پوشاك: ام شغلن
 برنامه درسي اهداف و ريز

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        پارچه هاي دوالي ساده -  

         پارچه هاي دوالي با تار متصل كننده-  
         پارچه هاي دوالي با پود متصل كننده-  
         پارچه هاي دوالي با تار پر كننده-  
         پارچه هاي دوالي با پود پركننده-  
         پارچه هاي دورو-  
         پارچه هاي كيسه اي-  
         پارچه هاي دوالعرض-  
         پارچه هاي سه ال-  

        آشنايي با انواع مخمل هاي پودي و تاري  10-1
        و خصوصيات آنها) ليكوري، ، كبريتي ، پوليش ساده ( مخملهاي پودي -  
         مراحل تشخيص پشت و روي پارچه– حوله ها – مخملهاي تاري -  
        )، شيمياييمكانيكي ( آشنايي با روشهاي ثبات پارچه -  

  5  1  4  ني پارچهتوانايي تعيين سايز و تحليل ف  2

        شناسايي اصول تشخيص سايز مشتري بوسيله گرفتن اندازه كمر و سينه  1-2
        آشنايي با تفاوت سايز لباس زنانه با لباس مردانه   2-2
 اصول مربوط به دوخت لبـاس در جهـت پايـداري و مانـدگاري               ساييشنا  3-2

  لباس
      

        آشنايي با انواع اليه و موارد استفاده از آن  4-2
        آشنايي با چگونگي حفظ سالمت با نوع اليه و پارچه  5-2
        شناسايي اصول رابطه اندازه و موارد استفاده آن در انواع پارچه  6-2

        )عرض هاي استاندارد( تعيين عرض تكميل شده پارچه -  

          عرض هاي كت و شلوار مردانه-  

         تعيين نوع نخ-  
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  فروشنده پوشاك: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        بندي  تعيين رنگ-  

         تعيين تعداد كل نخها-  

         محاسبه عرض سفيد شانه-  

 وزن نـخ    – وزن نخهـاي تـار       –درصد بازشدگي   ( محاسبه اوزان نخ ها      -  
  )هاي پود

      

توانايي تشخيص اندام و برطرف نمودن ايرادات انـدامي بـا             3
  مناسبانتخاب لباس 

8  1  95  

        آشنايي با اندام نرمال و غير نرمال  1-3

         و خطوط روي پارچه ويژگيهاي هر يكنقوشآشنايي با انواع   2-3

 و خطوط روي پارچـه بـر روي         نقوش آشنايي با تاثيرات رواني و بصري        -  
  اي مختلفاندامه

      

 و  مرنگهـاي گـر   (آشنايي با رنگهاي مختلف و ويژگيهاي هر يك از آنهـا              3-3
  )رنگهاي سرد

      

آشنايي با تاثيرات رواني و بصري رنگهاي مختلـف پارچـه بـر روي انـواع                  4-3
  چهره و اندام

      

، رنگ و نقـش پارچـه در جهـت رفـع            آشنايي با استفاده مناسب از جنس         5-3
  ي افراد مختلفات اندامايراد

      

 4 2 2توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار   4

    آشنايي با مفهوم نكات ايمني و بهداشت كاربرد آن در كارگاه   1-4

    شناسايي اصول بكار بردن نكات ايمني و بهداشت و كاربرد آن در كارگاه  2-4

    شگيري از بروز آنآشنايي با عوامل آتش زا و اصول پي  3-4
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  فروشنده پوشاك: ام شغلن
 اهداف و ريز برنامه درسي

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

     شناسايي اصول شرايط مطلوب محيط كار  4-4

       كف مناسب-  

       رنگ مناسب در فضا-  

       نور كافي-  

       تهويه مناسب-  

       ميز و صندلي استاندارد-  

       نظافت كارگاه-  

       استفاده از پرده مناسب در كارگاه-  

      )يونيفرم مناسب( پوشش مناسب افراد -  

       استفاده از عالئم ايمني و هشدار دهنده در سالن -  

       داشتن كپسول آتش نشاني در سالن -  

       داشتن سيم آرت  -  
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  فروشنده پوشاك :نام شغل 
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

 1 تخته وايت برد  

 2  صندلي دسته دار  

 3  پارچه هاي مختلف  

 4  اليي چسب هاي مختلف  

 5  متر  

 6   برشقيچي  

 7  كپسول آتش نشاني  

 8  جعبه كمكهاي اوليه  

 9  ماژيك  

 10  تخته پاك كن  

  11  دفتر  

  12  مداد  

  13  خودكار  

 
 
 

  

  

 


