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  الگو ساز لباس به روش حجمي : نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  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
لباس به روش حجمي كسي است كه پس از گذراندن دوره آموزشي الزم در الگوسازي مسطح بتواند الگوساز 

، ، آستين ، باالتنه از الگوسازي به روش حجمي را روي مانكن و اندام در برش ها و دوخت هاي انواع دامن 
 . ، دراپه و مدل سازي را انجام دهد يقه 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  ديپلم همه رشته ها : ان تحصيالت ميزحداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني :  توانايي جسميحداقل 

  7-3/2/41/91 با كد 2نازك دوز زنانه درجه  : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت   410    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    52    :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    358  :                 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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  الگو ساز لباس به روش حجمي  : نام شغل                                         

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي شناخت ابزار كار   1
  توانايي اندازه گيري اندام   2
  توانايي سايز به سايز كردن مانكن  3
  توانايي تهيه انواع الگوي حجمي دامن   4
  توانايي تهيه انواع الگوي حجمي باالتنه و آستين   5
  توانايي تهيه انواع الگوي حجمي يقه   6
  توانايي تهيه الگوي حجمي انواع دراپه   7
  توانايي تهيه انواع مدل سازي لباس   8
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار   9
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  الگو ساز لباس به روش حجمي : ام شغلن

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  4  2  2  توانايي شناخت ابزار كار   1

        آشنايي با ابزار اندازه گيري   1-1

         گونيا -  

         پا صاف كن -  

         متر -  

         خط كش ساده مدرج -  

         T خط كش -  

         قيچي انواعآشنايي با  2-1

         قيچي ساده خياطي -  

         قيچي برش كوچك-  

         قيچي زيگزاگ-  

         قيچي نخ چين دستي -  

         قيچي مخصوص چيدن تور -  

        آشنايي با انواع پارچه   3-1

         ژرسه -  

         ابريشمي -  

        ژرژت -  

         ژرسه معمولي -  

         ابريشم طبيعي -  

         لمه -  

         پارچه هاي آستري -  

        آشنايي با وسايل تغيير سايز مانكن   4-1

         پشم شيشه -  
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  الگو ساز لباس به روش حجمي :ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

         پارچه -  

         سوزن سر كج لحاف دوزي -  

        لند سنجاق ب-  

         انگشتانه -  

         پارچه روكش مخصوص مانكن -  

        آنقوره ، ژرسه -  

         اپل پنبه اي -  

        شناسايي اصول استفاده از ابزار   5-1

  3  2  1  توانايي اندازه گيري اندام   2

        آشنايي با قسمت هاي مختلف اندام فرد   1-2

ـ  (شناسايي اصول اندازه گيري صـحيح فـرد         2-2 ا اسـتفاده از لبـاس مناسـب        ب
   )گيري  اندازه

      

مـشخص كـردن    ، شناسايي اصول خطوط و قسمت هاي مختلف مـانكن         3-2
  خطوط اصلي اندام به وسيله دوخت 

      

         گردن-  

         سرشانه -  

         حلقوي آستين -  

         كارور -  

         سينه -  

         بلندي سينه -  

         فاصله سينه -  

         كمر -  

         باسن بزرگ -  
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  الگو ساز لباس به روش حجمي :ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

         خطوط مركزي جلو و پشت -  

        آشنايي با قسمت هاي مختلف مانكن   4-2

        شناسايي اصول قسمت هاي مختلف مانكن   5-2

  15  12  3  يز كردن مانكن توانايي سايز به سا  3

        شناسايي ترسيم الگوي مسطح اساس باالتنه و دامن   1-3

        شناسايي اصول ترسيم الگوي مسطح اساس باالتنه و دامن   2-3

        آشنايي با تهيه الگوي كاغذي اساس باالتنه و دامن   3-3

        شناسايي اصول روش تهيه پاترون هاي اساس باالتنه و دامن   4-3

شناسايي اصول ترسيم خطوط اصلي الگوي مسطح روي پارچه پاترون به             5-3
  وسيله دوخت 

      

آشنايي با انتقال الگوي كاغذ اساس دامن و باالتنه ب روي پارچـه جهـت            6-3
  دوخت پاترون 

      

        شناسايي تطبيق ساير فرد با مانكن   7-3

        ح خطوط مانكن شناسايي اصول پروگيري پاترون اساس باالتنه و اصال  8-3

        شناسايي اصول برجسته كاري مانكن مطابق پاترون فرد   9-3

        آشنايي با دوخت مجدد پاترون بر روي مانكن   10-3

        شناسايي اصول دوخت مجدد پاترون و نصب آن بر روي مانكن   11-3

  72  62  10  توانايي تهيه انواع الگوي حجمي دامن   4

        گوي دامن به روش حجمي آشنايي با تهيه ال  1-4

        شناسايي اندازه گيري پارچه پاترون دامن تنگ ساده   2-4

        شناسايي اصول اندازه گيري پارچه پاترون دامن تنگ ساده   3-4

 روش بـستن پـنس هـاي        وشناسايي اصول تهيه الگوي دامن تنگ ساده          4-4
  جلو و پشت 
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  الگو ساز لباس به روش حجمي :ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        آشنايي با انتقال خطو مانكن بر روي پارچه پاترون   5-4

        شناسايي اصول روش تهيه الگوي كاغذي از روي پاترون   6-4

        آشنايي با روش دوخت پاترون دامن اوليه تنگ ساده   7-4

         نهايي پاترون دامن اوليه تنگ ساده شناسايي اصول كنترل  8-4

        شناسايي اصول اندازه گيري پارچه پاترون انواع دامن   9-4

         ترك -  

         كلوش -  

         دامن پيلي دار -  

         دامن با برش افقي در قسمت باسن كوچك توام با چين پاپيلي -  

         دامن چين دار -  

        نكن بر روي پارچه پاترون انواع دامن آشنايي با انتقال خطوط ما  10-4

        شناسايي اصول روش تهيه الگوي كاغذي از روي انواع پاترون دامن   11-4

        آشنايي با ررش دوخت انواع پاترون دامن   12-4

        شناسايي اصول كنترل نهايي پاترون دامن ها بر روي مانكن   13-4

 180  160  20  نه و آستين توانايي تهيه انواع الگوي حجمي باالت  5

        آشنايي با تهيه الگوي باالتنه به روش حجمي   1-5

        شناسايي اندازه گيري پارچه پاترون باالتنه   2-5

        شناسايي اصول اندازه گيري پارچه پاترون باالتنه   3-5

        آشنايي با انتقال خطوط مانكن بر روي پارچه پاترون باالتنه   4-5

        اصول روش تهيه الگوي كاغذي از روي پاترون باالتنه شناسايي   5-5

        آشنايي با روش دوخت پاترون باالتنه   6-5

        شناسايي اصول كنترل نهايي پاترون باالتنه بر روي مانكن   7-5
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  الگو ساز لباس به روش حجمي :ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع يعمل نظري

، خـط  بـه پهلـو    ،، زيـر سـينه  شناسايي اصول انتقال پنس سـينه باالتنـه         8-5
  ...  ، حلقه آستين و ، گردن لو مركزي ج

      

        شناسايي اصول تهيه الگوي حجمي انواع باالتنه   9-5

         برش پرسني-  

        ) شوميزه (  برش سرشانه -  

        اپيلي ي برش افقي روي سينه توام با چين -  

        ) چگونگي انتقال پنس (  برش گرد زير سينه -  

        شناسايي اصول انتقال كليه الگوها روي كاغذ   10-5

        شناسايي اصول كنترل نهايي پاترون مدل هاي باالتنه بر روي مانكن   11-5

        شناسايي روش ترسيم الگوي كاغذي مسطح اساس آستين  12-5

        اخت دست مانكن شناسايي اصول روش س  13-5

        آشنايي با روش اتصال دست آماده شده به مانكن   14-5

        شناسايي اصول روش اتصال دست آماده شده به مانكن  15-5

        شناسايي اصول تهيه آستين ساده بر روي دست ساخته شده   16-5

         جدا وشناسايي اصول تهيه الگوي حجمي انواع آستين سرخورد  17-5

        س آستين  اسا-  

         آستين افتاده -  

         آستين شوميزه -  

         آستين كيمونو يكسره -  

        شناسايي روش هاي گشاده كردن حلقه آستين باالتنه و آستين   18-5

        شناسايي اصول روش تهيه الگوي كاغذي از روي پاترون آستين ها  19-5

        ي مانكن شناسايي اصول كنترل نهايي آستين ها بر رو  20-5
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  الگو ساز لباس به روش حجمي :ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  50  45  5  توانايي تهيه انواع الگوي حجمي يقه   6

        آشنايي با خطوط اصلي در ترسيم الگوي يقه   1-6

         حلقه گردن -  

         خطوط مركزي جلو و پشت-  

         سرشانه -  

        ) بازي يقه (  دكلته يقه -  

         پايه يقه-  

         برگردان يقه -  

        خور دگمه -  

         خظ شكست -  

        شناسايي نحوه اندازه گيري پارچه پاترون انواع يقه   2-6

        )، قايقي ، هفت  گوش ر، چهاگرد (  يقه هاي ساده خطي -  

        )، ايراني ، چيني  فرنچي(  يقه هاي ايستاده -  

، ، ب ب ، انگليـسي  آرشـال  : برگـردان پايـه دار   (  يقه هـاي برگـردان      -  
  ) ، مردانه  شكاري

      

، ، ب ب، شـال  ملواني : برگردان بدون پايه مسطح   (  يقه هاي برگردان     -  
   )بدون پايه

      

        آشنايي با تهيه الگوي حجمي انواع يقه   3-6

        ه الگوي حجمي انواع يقه شناسايي اصول تهي  4-6

        ) ، قايقي ، هفت ، چهار گوشه گرد (  يقه هاي ساده خطي -  

        ) ، ايراني ، چيني فرنچي (  يقه هاي ايستاده -  

، ، ب ب ، انگليـسي  آرشـال  : برگـردان پايـه دار   (  يقه هـاي برگـردان      -  
  ) ، مردانه  شكاري

      

       )، ب ب ، شال ملواني :  پايه مسطح برگردان بدون(  يقه هاي برگردان -  

  

 



 9

  
  

  الگو ساز لباس به روش حجمي :ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول انتقال پاترون يقه بر روي الگوي كاغذي   5-6

         شناسايي اصول كنترل نهايي پاترون يقه ها بر روي مانكن  6-6

  20  18  2  توانايي تهيه الگوي حجمي انواع دراپه  7

        آشنايي با انواع دراپه   1-7

         يقه -  

         باالتنه -  

         دامن-  

         آستين -  

        شناسايي اصول روش اندازه گيري پارچه انواع دراپه   2-7

         يقه -  

         باالتنه -  

         دامن-  

        هيه الگوي كاغذي از روي پاترون دراپه ها شناسايي اصول روش ت  3-7

        شناسايي اصول كنترل نهايي آستين ها بر روي مانكن   4-7

  60  55  5  توانايي تهيه انواع مدل سازي لباس   8

        آشنايي با انواع مدل سازي پيراهن زنانه   1-8

        شناسايي اصول تهيه انواع پيراهن زنانه   2-8

         چسبان-  

        گ  تن-  

         گشاد-  

         خيلي گشاد -  

        ، آستين ها و يقه ها شناسايي تهيه الگوي واالن و چين در دامن ها   3-8
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  الگو ساز لباس به روش حجمي :ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        ، آستين ها و يقه هاا شناسايي اصول الگوي واالن و چين در دامن ه  4-8

        شناسايي اصول روش تهيه الگوي كاغذي از روي پاترون هاي لباس   5-8

        شناسايي اصول كنترل نهايي مدل هاي لباس   6-8

  6  2  4  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  9

         كارگاه آشنايي با مفهوم نكات ايمني و بهداشت و كاربرد آن در  1-9

        ، بهداشت در كارگاه شناسايي به كار بردن نكات ايمني   2-9

و ...  اتـو و  ،، قيچـي برقـي    بازديد از دستگاه هـاي برقـي نظيـر چـرخ         -  
  اطمينان از صحت عملكرد آن 

      

         بازديد كابل و دوشاخه ابزارهاي دستي برقي -  

        ... ، ، تيغه  دقت در تعويض سوزن -  

        ، پايه چرخ و قيچي بقيرعايت فاصله ايمني دقت  -  

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

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

         مناسباستفاده از كف -  

         رنگ مناسب در فضا -  

         نور كافي -  

        ناسب  تهويه م-  

         نظافت كارگاه -  

         استفاده از پرده مناسب در كارگاه-  

         استفاده از وسايل حرارتي و برودتي مناب-  

        ) يونيفرم مناسب (  پوشش مناسب افراد -  

         استفاده از پريز هاي محافظ دار -  

        ، سيم كشي آن ها  نحوه صحيح قراگيري دستگاه ها -  
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  الگو ساز لباس به روش حجمي :ل ام شغن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

         استفاده از عالئم ايمني و هشدار دهنده در سالن -  

         داشتن كپسول آتش نشاني در سالن -  

         داشتن سيم آرت-  

        ري ها  انجام عمل واكسيناسيون جهت پيشگيري از برخي بيما-  
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  الگو ساز لباس به روش حجمي :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      گونيا   1

      پا صاف كن   2

      متر  3

      خط كش ساده مدرج   4

     Tخط كش   5

      قيچي ساده   6

      قيچي برش كوچك   7

      قيچي زيگزاگ  8

      ي نخ چينقيچ  9

      قيچي مخصوص چيدن تور   10

      پارچه در انواع ختلف   11

      پشم شيشه   12

      سوزن سر كج لحاف دوزي   13

      سنجاق بلند  14

      انگشتانه  15

      پارچه روكش   16

      اپل پنبه اي   17

      مداد   18

      ماژيك   19

      مل خياطي  20

      جاسوزني   21

      كاغذ بسته رولي   22

      انواع مانكن   23

      مانكن پا صاف كن   24
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  الگو ساز لباس به روش حجمي :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      مانكن محرك  25
      چرخ خياطي خانگي  26
      چرخ راسته دوز   27
      چرخ اورلوك   28
      بخار اتو   29
      اتو ساده   30
      ميز برش  31
      ميز اتو  32
      صندلي گردان  33
      جعبه كمك هاي اوليه   34
      ژيلت  35
      بالشتك  36
      پيستوله  37
      بشكاف  38
      كاموا  39
      نايلون  40
      خودكار  41
      مقوا سفيد  42
      مداد رنگي   43
      كاغذ پوستي   44
      نخ همرنگ پارچه   45
      اليي چسب   46
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  الگو ساز لباس به روش حجمي :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      لباس كار   47
      نخ   48

 

  

 


