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 خيابـان   -تهـران  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 -  تقـاطع خـوش و نـصرت        - شمالي  خوش خ -آزادي

     طبقه چهارم  -ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
 66944117:  دورنگـار  66944120  و  66944119: تلفن

  1457777363: كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR

خيابـان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
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      1345653868: كدپستي
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  الگوساز و برشكار لباس زنانه: نام شغل 

   خالصه استاندارد 

  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
و برشكار لباس زنانه كسي است كه عالوه بر مهارت نازك دوز زنانه بتواند از عهده ترسيم الگوي الگوساز 

...)  لباس شب و– بلوز – پانچو – جليقه – شنل – پالتو – پيراهن – دامن – شلوار –كت (انواع البسه زنانه 
 .با متد متريك يا مولر و برش به روش انبوه برآيد

  :دي وروويژگي هاي كارآموز 
  ديپلم متوسطه كليه رشته ها: ميزان تحصيالت حداقل 
  توانايي جسماني و متناسب با كار: توانايي جسميحداقل 

   زنانه 2نازك دوز درجه :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :طول دوره آموزشي

  ساعت    323    :    طول دوره آموزش                
  ساعت      70      :             ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    253     :              ـ زمان آموزش عملي

  ساعت     -    : كارآموزي در محيط كار ـ زمان 
   ساعت        -    :                 پروژهاجراي ـ زمان 

      ساعت  -:      زمان سنجش مهارت            ـ

  :  روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25): دانش فني(ياز سنجش نظري امت- 1
  %75:  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 مرتبط5راحي و دوخت با  فوق ديپلم ط-                                  
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  الگوساز و برشكار لباس زنانه: نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي رسم الگوي انواع البسه زنانه و ژورنال خواني  1
  توانايي برش پارچه  2
  توانايي توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار  3
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  الگوساز و برشكار لباس زنانه: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  222  170  52  توانايي رسم الگوي انواع البسه زنانه  1

انواع (شناسايي اصول رسم الگوي انواع لباس زنانه بر اساس جدول سايز              1-1
با متـد متريـك     ... ، جليقه، بلوز و   شنلو شلوار، پيراهن، پالتو،     ن  و دام كت  

  )خاص توليد انبوه(يا مولر 

      

        )با متدهاي فوق(تهيه اساس الگو  -  

        )مدلسازي(تبديل اساس الگو به انواع مدل  -  

شناسايي اصول عالمتگذاري محل جيب، دكمه، زيپ و راسـتاي الگـو و               2-1
  وازنهعالمت گذاري نقاط م

      

شناسايي اصول تبديل الگوي كاغذي به مقوايي يا پالستيكي و عالمـت              3-1
  گذاري و كد گذاري آن با در نظر گرفتن اضافات درز

      

آشنايي با نحوه برقراري ارتباط با واحدهاي مختلـف و ارسـال الگوهـاي                4-1
  آماده شده براي دوخت نمونه به همراه شناسنامه كار

      

         اصول بازبيني دوختهاي نمونه و برطرف كردن معايبشناسايي  5-1

شناسايي اصول كدبندي البسه، ثبت مشخصات كلي در فرمهاي مربوطه            6-1
  و سايز بندي نهايي البسه

      

        آشنايي با نحوه حفظ و نگهداري كليه الگوها و نمونه هاي آماده شده  7-1

        شناسايي اصول سايز بندي با ماشين  8-1

        شناسايي اصول تهيه گزارش در پايان كار  9-1

  95  80  15  توانايي برش پارچه  2

        شناسايي اصول نامگذاري قسمتهاي مختلف الگو  1-2

با توجـه بـه عـرض و طـرح          (شناسايي اصول محاسبه مقدار پارچه الزم         2-2
  پارچه و انواع مدل
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  الگوساز و برشكار لباس زنانه: نام شغل 

 ز برنامه درسي اهداف و ري

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

شناسايي اصول محاسبه آبرفت پارچه يا حالـت ارتجـاعي آن و محاسـبه                3-2
  اضافه درزها

      

       شناسايي  اصول كنترل طاقه ها به لحاظ سالم بودن، متراژ و رنگ پارچه  4-2

        شناسايي اصول تشخيص خواب انواع پارچه، راه و بيراه و برق پارچه  5-2

         چيدمان الگو بر روي كاغذ و تهيه شابلون1/0شناسايي اصول محاسبه   6-2

شناسايي اصول چيدمان الگو روي انواع پارچه و شناسـايي خـط راسـتاي        7-2
  پارچه

      

چيـدمان الگـو روي     شناسايي اصول عكسبرداري يـا تـصوير بـرداري از             8-2
  پارچه

      

شناسايي اصول خط كشي پارچه ها براساس الگوهاي مختلف با رعايـت              9-2
  صرفه جويي

      

        شناسايي اصول شمارش قطعات پارچه  10-2

بوسيله گـره، وزنـه و   (شناسايي اصول محكم نمودن پارچه در سايز برش     11-2
(...  

      

يزهاي مختلف و رويهم قراردادن     شناسايي اصول برش پارچه ها طبق سا        12-2
با رعايت سـايزها و سـعي       ) با در نظرگرفتن پشت و روي پارچه      (برش ها   

  در عدم اختالط آنها

      

        شناسايي اصول اليي چيني و كنترل سالم بودن آنها  13-2

و ) بـادرفش ... (شناسايي اصول عالمتگذاري محل جيب، جادكمه، زيپ و         14-2
  )بوسيله چرت زدن( ها نقاط موازنه و محل برش

      

شناسايي اصول تهيه شابلونهاي پنس ها، محل جيب، برش، يقـه، مـچ و           15-2
  نماي جيب

      

بوسـيله برچـسب، مـل    (شناسايي اصـول مـشخص نمـودن روي پارچـه        16-2
  ...)خياطي، چسب كاغذي و 
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  الگوساز و برشكار لباس زنانه: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح ارهشم زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول اليي كشي  17-2

        شناسايي اصول تعويض تيغ و سمباده قيچي هاي برقي  18-2

        شناسايي اصول بسته بندي پارچه هاي اضافي  19-2

        شناسايي اصول كار با دستگاه فيوزينگ و انجام كار اليي چسباني  20-2

         ارسال پارچه هاي برش زده شده به واحد دوختشناسايي اصول  21-2

        شناسايي اصول گزارش نويسي در پايان كار  22-2

  6  3  3   ايمني و بهداشت كار–توانايي بكارگيري نكات حفاظت   3

        آشنايي با مفهوم نكات حفاظتي و كاربرد آن در كارگاه  1-3

        ...بازديد از دستگاههاي برقي نظير قيچي برقي و  -  
         اطمينان از صحت عملكرد آن-  

         بازديد كابل و دوشاخه ابزارهاي دستي برقي-  

        دقت در تعويض سوزن، تيغه يا سمباده -  

        رعايت فاصله ايمني دست تا تيغه قيچي -  

        دقت و رعايت نكات حفاظتي در هنگام استفاده از ابزارهاي دستي -  

        ت حفاظتي و كاربرد آن در كارگاهآشنايي با مفهوم نكا  2-3

        شناسايي بكاربردن نكات ايمني و بهداشت و كاربرد آن در كارگاه  3-3

        كف مناسب -  

        رنگ مناسب در فضا -  

        نور كافي -  

        تهويه مناسب -  

        نظافت كارگاه -  

        استفاده از پرده مناسب در كارگاه -  

        حرارتي و برودتي مناسباستفاده از وسايل  -  
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  الگوساز و برشكار لباس زنانه: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

   شماره زمان آموزش
 جمع عملي نظري

        )يونيفرم مناسب(پوشش مناسب افراد  -  

        استفاده از پريزهاي محافظ دار -  

        نحوه صحيح قرارگيري دستگاهها و سيم كشي آنها -  

        استفاده از عاليم ايمني و هشداردهنده در سالن -  

        داشتن سيم ارت  -  
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  الگوساز و برشكار لباس زنانه: نام شغل 

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

 1 ژورنال  

 2  متر  

 3  پاك كن خودكار،  مداد، قلم،ماژيك،  

 4  دفتر رسم  

 5  اشل  

 6  )بزرگ و كوچك(گونيا   

 7  ميز برش  

 8  چسب نواري  

 9  خط كش  

 10  جدول سايز  

 11  رولت  

 12  )ساده، لبه زيگزاگ، برش(انواع قيچي  

 13  قيچي برقي تيغه عمودي و تيغه گرد  

  14  كاغذ برش، كاغذ پوستي  

  15   ته گردسنجاق  

  16  صابون خط كشي مل و  

  17  درفش  

  18  اليي مويياليي چسب و  

  19  طاقه پهن كن  

  20  دستگاه فيوزينگ  

  21  تيغ و سمباده قيچي برقي  

  22  طاقه پارچه  

  23  گيره هاي مخصوص ميز برش  

  

  

 


