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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    
نـي و   سـازمان آمـوزش ف  - 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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   با رايانه لباسالگوساز: 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
پس از يانه كسي است كه عالوه بر داشتن مهارت خياطي و طراحي لباس بصورت دستي، الگوساز با را

و با استفاده از ساير لوازم جانبي افزار طراحي الگو برآيد  ايانه و نرم كار با رگذراندن دوره آموزشي الزم از عهده
 اخذ تصاوير الگو و همچنين  طراحي الگو ونسبت بهاي از جمله اسكنر، رسام، برش كامپيوتري و چاپگر  رايانه

 .اقدام نمايدطراحي برش 

   :  وروديويژگي هاي كارآموز
  ديپلم هر رشته تحصيلي: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني : توانايي جسميحداقل 

   كارور عمومي رايانه- 7-3/2/41/91 با كد استاندارد2نازك دوز زنانه درجه   :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :دوره كارآموزي طول
  ساعت    100         :                   دوره كارآموزيطول

  ساعت      31         :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     69          :                 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(سنجش نظري امتياز - 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 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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 الگوساز لباس با رايانه : نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  برش و لوازم جانبيو  افزارهاي طراحي الگو ايي نصب نرمتوان 1
  توانايي استفاده از فايل مخصوص الگوسازي 2
  توانايي اعمال فرامين عمومي روي يك فايل 3
  يت عمومي اشكالتوانايي استفاده از ابزارهاي مدير 4
  توانايي استفاده از ابزارهاي خاص 5
  توانايي اضافه نمودن اجزاء اضافي روي الگو 6
  توانايي استفاده از پنجره چاپ 7
  توانايي تغيير وضعيت نمايش 8
  بندي توانايي افزودن درجه 9
  توانايي استفاده از فضاي كدنويسي براي الگوهاي پايه 10
  ها توانايي رسم الگوي مستقل شخصي با استفاده از ابزارها و گزينه  11
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  12
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  با رايانهلباس الگوساز : نام شغل
 برنامه درسي اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

افزارهاي طراحي الگو و برش و لوازم  توانايي نصب نرم  1
  جانبي

2  4  6  

        افزارهاي طراحي الگو و برش آشنايي با نرم  1-1

        افزار سازي نرم شناسايي اصول نصب و فعال  2-1

        آشنايي با چاپگر  3-1

  4  2  2  از فايل مخصوص الگوسازي  توانايي استفاده  2

        هاي الگو  آشنايي با مفهوم تكه  1-2

       )outline(شناسايي مفهوم خطوط خارجي   2-2

        شناسايي مفهوم اجزاي راهنما  3-2

        شناسايي انواع فرمتهاي فايل   4-2

  6  4  2  وي يك فايلتوانايي اعمال فرامين عمومي ر  3

        آشنايي با فرامين عمومي  1-3

        شناسايي اصول ايجاد فايل جديد ساده يا از روي الگوهاي آماده  2-3

        شناسايي اصول بازيابي فايل   3-3

  8  5  3  اشكالتوانايي استفاده از ابزارهاي مديريت عمومي   4

        شناسايي اصول افزودن تكه و حذف تكه   1-4

        سايي اصول كپي و كليدهاي ميانبر مربوطهشنا  2-4

        شناسايي اصول بريدن و كليدهاي ميانبر مربوطه  3-4

        شناسايي اصول چسباندن و كليدهاي ميانبر مربوطه  4-4

        سازي تكه شناسايي اصول دوباره  5-4

        شناسايي پنجره جانبي جزئيات فايل  6-4

        و انجام مجدد و پنجره ليست سوابقهاي ابطال قبلي  شناسايي گزينه  7-4
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  با رايانهلباس الگوساز : نام شغل
 برنامه درسي اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        كش گيري خط شناسايي ابزار اندازه  8-4

         چرخش- معكوس- جابجايي-هاي تغيير اندازه شناسايي اصول گزينه  9-4

  19  14  5  توانايي استفاده از ابزارهاي خاص  5

        ها آشنايي با ابزارهاي خاص فعال روي گره  1-5

ابزار فلش و ايجاد تغييرات روي الگـو در انـدازه و            شناسايي اصول كاربرد      2-5
  ها ها و گره مشخصات زاويه

      

        ك نقطه از الگو يجايي كل الگو و يا شناسايي اصول كاربرد ابزار جابه  3-5

        شناسايي اصول كاربرد ابزار گره و ايجاد تغييرات توسط گره روي الگو  4-5

        ها  قطعهآشنايي با ابزارهاي خاص فعال روي  5-5

اي از الگو و تغييرات اندازه و  شناسايي اصول ابزار جابجايي قطعه  6-5
  مختصات قسمتي از الگو

      

        شناسايي اصول كاربرد ابزار قطعه  7-5

        شناسايي اصول كاربرد ابزار چرخش قطعه  8-5

        )ها زاويه(ها  شناسايي اصول كاربرد ابزار تنظيم كنج  9-5

         با ابزارهاي فعال روي قطعهآشنايي  10-5

        چين شناسايي اصول كاربرد ابزار  11-5

        شناسايي اصول كاربرد ابزار مواد موازي سازي  12-5

        شناسايي اصول كاربرد ابزار خط برش  13-5

        شناسايي اصول كاربرد ابزار برش تكه  14-5

        )يا خطوط راهنما هاي اصلي  حذف گره(كن  شناسايي اصول ابزار پاك  15-5

        سازي شناسايي اصول كاربرد ابزار قرينه  16-5

        ها شناسايي اصول كاربرد ابزار انواع پيلي  17-5

        شناسايي اصول كاربرد ابزارهاي اوزمان و چرت و موازنه  18-5
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  با رايانهلباس الگوساز : نام شغل
 برنامه درسي اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

اي كردن آن و  طريقه ماهيچه(شناسايي اصول كاربرد ابزارهاي ساسون   19-5
  ) پنس(انتقال ساسون 

      

        هاي الگو شناسايي اصول كاربرد درز دوخت براي تكه  20-5

        سازي خطي شناسايي اصول كاربرد ابزار معكوس  21-5

  5  3  2  نمودن اجزاء اضافي روي الگو توانايي اضافه  6

        آشنايي با ابزارهاي ترسيم راهنماي روي الگو  1-6

        ي خطي و دايره گذار شناسايي اصول كار با ابزار نشانه  2-6

        شناسايي اصول كار با ابزار دكمه  3-6

        شناسايي اصول كار با ابزار متن  4-6

        كش شناسايي اصول كار با ابزار خط  5-6

        شناسايي اصول كار با ابزار بزرگنمايي  6-6

        )ابزار دست(بزار جابجايي الگو اشناسايي  اصول كار با   7-6

 3:15  2:15  1  ه از پنجره چاپتوانايي استفاد  7

        آشنايي با پنجره چاپ  1-7

        شناسايي اصول كار با گزينه چاپ   2-7

        شناسايي اصول تنظيم اندازه شكل جهت چاپ در ابعاد كوچكتر يا بزرگتر  3-7

 به منظور A4شناسايي اصول كار با گزينه شكستن طرح بر روي كاغذ   4-7
  چاپ با چاپگر معمولي

      

        (Poletter)شناسايي اصول گرفتن خروجي بر روي رسام يا پالتر   5-7

 4:30  2:30  2  توانايي تغيير وضعيت نمايش  8

 نمايش صفحه -شناسايي اصول كار با گزينه نمايش خطوط راهنما  1-8
  شطرنجي

      

        نمايي بزرگنمايي و كوچك-شناسايي اصول نمايش طرح در كل تصوير  2-8
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  با رايانهلباس الگوساز : نام شغل
 برنامه درسي اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        )خط راستا در الگو(ول تنظيم خط مبنا شناسايي اص  3-8
        ها زمان تكه شناسايي اصول نمايش هم  4-8

زمان با چند الگو و تفكيك الگوها با استفاده از  شناسايي اصول كار هم  5-8
  رنگ 

      

 3:15  2:15  1  بندي  توانايي افزودن درجه  9

        بندي  آشنايي با قوانين درجه  1-9

        فزودن يا حذف از مجموعه قوانين يك طرح يا الگوشناسايي اصول ا  2-9

        بندي  هاي درجه شناسايي اصول تعريف نقطه  3-9

        هاي شخصي هاي سايز به اندازه شناسايي اصول تغيير اندازه  4-9

  3  2  1  توانايي استفاده از فضاي كدنويسي براي الگوهاي پايه  10

        آشنايي با فرامين مربوطه   1-10

        هاي پايه شناسايي اصول نحوه ترسيم الگو با استفاده از اندازه  2-10

 و ستقل شخصي با استفاده از ابزارهاتوانايي رسم الگوي م  11
  ها گزينه

2  26  28  

        شناسايي اصول ترسيم الگوي مستقل انواع   1-11
 دامن - دامن ترك- دامن فون- دامن تنگ-هاي اصلي  دامن( -  

  )دار  دامن پيلي-كلوش
      

        :هاي اصلي شامل  شناسايي اصول ترسيم الگوي مستقل انواع باالتنه  2-11

        )  باالتنه دراپه- باالتنه با پنس سرشانه -باالتنه (-  

        :شناسايي اصول ترسيم الگوي مستقل آستين مدلهاي اصلي شامل  3-11

ين  آسـت  -) كيمونـو ( آستين سـرخود     - آستين شمشيري  -آستين ساده  (-  
  )رگالن
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  با رايانهلباس الگوساز : نام شغل
 برنامه درسي اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        :هاي شناسايي اصول ترسيم الگوي مستقل يقه در مدل  4-11
        ) يقه دراپه- يقه گرد- يقه اسپرت- يقه شكاري- انگليسي يقه (-  

  10  2  8 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  12

        رگاهآشنايي با مفهوم نكات ايمني و بهداشت كار برد آن در كا  1-12

        شناسايي بكار بردن نكات ايمني و بهداشت در كارگاه  2-12

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

         رعايت اصول حفاظتي مخصوص كار با هر ماشين، دستگاه يا ابزار -  

        استفاده از جعبه كمكهاي اوليه -  

        كارگاه و نكات ايمني مربوط به آن شناسايي عوامل موثر در   3-12

 تهويـه   - نـور كـافي    - رنگ مناسـب در فـضا      -استفاده از كف مناسب   ( -  
  اسـتفاده از     -استفاده از پرده مناسـب در كارگـاه       - نظافت كارگاه  -مناسب

) يونيفرم مناسـب  ( پوشش مناسب افراد     -وسايل حرارتي و برودتي مناسب    
 دسـتگاهها و    يگيـر حوة صحيح قرار   ن - استفاده از پريزهاي محافظ دار     -

 داشـتن   - استفاده از عالئم ايمني هشدار دهنده در سالن        -سيم كشي آنها  
  )  انجام عمل واكسيناسيون جهت پيشگيري از برخي بيماريها-رتآسيم 

      

        آشنايي با عوامل آتش زا و اصول اطفاء حريق  4-12

        ز آنآشنايي با حوادث شغلي و اصول پيشگيري از برو  5-12

        آشنايي با جعبه كمكهاي اوليه و اصول استفاده از آن   6-12
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   با رايانه لباسالگوساز :نام شغل 
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

 1  رايانه   

 2  ميز رايانه  

 3  صندلي گردان  

 4  اسكنر  

 5  چاپگر  

 6  قلم   

 7  برد تخته وايت  

 8  افزار طراحي با الگو  نرم  

 9  افزارهاي كمكي فتوشاپ  نرم  

 10  تجهيزات شبكه داخلي  

 11  خودكار  

 12  دفتر   

 A4  13كاغذ جهت چاپ قطع   

 

  

 


