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  )تكدوزي(برشكارلباس زنانه و الگوساز 
  
  

  صنايع پوشاك برنامه ريزي درسيگروه 
  
  

  
  

  1/1/88: تاريخ شروع اعتبار
  7-1/3/2/41/91: كد استاندارد 

 

 

 

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    
ازمان آمـوزش فنـي و    سـ - 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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  )تكدوزي(الگو ساز و برشكار لباس زنانه : نام شغل                                   

  استانداردخالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

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

  : شغل مشخصات عمومي
 بتواند با توجه به مدلهاي  الزمي پس از گذراندن دورة آموزش كسي است كهالگو ساز و برشكار لباس زنانه

 . از عهده طراحي الگو، برش، دوخت، انواع لباسهاي فانتزي زنانه برآيد لباسموجود

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

   7-3/2/41/91-كد 2نازك دوز زنانه درجه :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت   490      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       53      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      437     :                 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
  ليسانس مرتبط :حداقل سطح تحصيالت 
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  )تكدوزي(الگو ساز و برشكار لباس زنانه :                                   نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي تهيه الگو 1
  توانايي برش 2
  توانايي دوخت 3
 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار 4
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  )تكدوزي(الگو ساز و برشكار لباس زنانه : ام شغلن                                     
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 138  120  18  توانايي تهيه الگو  1

         ژورنال وشناسايي اصول طراحي الگو با توجه به مدل  1-1

 يقـه هـاي فـانتزي و        - آسـتينهاي فـانتزي    -ي دراپـه  دامن هاي فانتز  ( -  
 انـواع شـلوارهاي     - لبـاس عـصر    - لبـاس اسـپرت    - لبـاس شـب    -دكلته

  ) پالتو و شنل-مجلسي

      

  61  55  6  توانايي برش  2

شناسايي اصول محاسبه مقدار پارچه الزم با توجه به مـدل، سـايز، طـرح                 1-2
  پارچه

      

        چه روي پار الگوشناسايي اصول انتقال  2-2

با .....  زيپ - جادكمه-محل جيب(شناسايي اصول عالمتگذاري الگو   3-2
  )نقاط موازنه و محل برش ها بوسيله چرت زدن، درفش 

      

        شناسايي اصول برش انواع مدل لباس با توجه به پارچه  4-2

 281  260  21  توانايي دوخت  3

        آشنايي با انواع جنس و طرح پارچه مخصوص لباس  1-3

        ) اسپرت و زمستاني– عصر -شب( -  
        شناسايي اصول دوخت انواع دامنهاي فانتزي  2-3
         آستينهاي فانتزيشناسايي اصول دوخت انواع  3-3
         يقه هاي فانتزيشناسايي اصول دوخت انواع  4-3
         لباس شبشناسايي اصول دوخت  5-3
        شناسايي اصول دوخت لباس عصر  6-3
        ايي اصول دوخت  لباس اسپرتشناس  7-3
        شناسايي اصول دوخت شلوار مجلسي  8-3
        شناسايي اصول دوخت يك نمونه پالتو و باراني  9-3
        شناسايي اصول اتو كاري لباس  10-3
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  )تكدوزي(الگو ساز و برشكار لباس زنانه : ام شغلن                                     
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  10  2  8  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  4

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

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

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

      

         بازديد كابل و دو شاخه ابزارهاي دستي برقي-  

        ....... دقت در تعويض سوزن، تيغه و -  

         رعايت فاصلة ايمني دست، پايه چرخ و قيچي برقي-  

         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 -  

        شناسايي عوامل موثر در كارگاه و نكات ايمني مربوط به آن   3-4

نظافـت   - نـور كـافي    - رنـگ مناسـب در فـضا       -استفاده از كف مناسـب    (  
  ) كارگاه

      

        استفاده از پرده مناسب در كارگاه-  

          استفاده از وسايل حرارتي و برودتي مناسب-  

        )يونيفرم مناسب( پوشش مناسب افراد -  

         استفاده از پريزهاي محافظ دار-  

         نحوة صحيح قرار گير دستگاهها و سيم كشي آنها -  

         استفاده از عالئم ايمني هشدار دهنده در سالن-  

         داشتن سيم ارت-  

         انجام عمل واكسيناسيون جهت پيشگيري از برخي بيماريها-  
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 )تكدوزي(الگو ساز و برشكار لباس زنانه  :نام شغل                                      

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

 1  خانگيچرخ خياطي  

 2  چرخ راسته دوز صنعتي  

 3   چرخ اورلوك صنعتي  

 4  40و38و36 سايزمانكن  

 5  ژانت  

 6  ميز برش  

 7   پايه بلندميز اتو  

 8   پاراوانياتاق پرو  

 9  اتو ساده  

 10  اتو بخار  

 11  اتو پرس  

 12  پاصاف كن  

 13  وزنه مخصوص برش  

  14  كپسول آتش نشاني  

  15  جعبه كمكهاي اوليه  

  16  آينه  

  17  بشكاف  

  18  انگشتانه  

  19  گيره   

  20  ترول  

  21  جا سنجاقي  

  22  16-14سوزن چرخ شماره   

  23  12-11سوزن چرخ شماره   

  24  قيچي كاغذبري  
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 )تكدوزي(الگو ساز و برشكار لباس زنانه  :نام شغل                                      

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

  25 قيچي برش پارچه  

  26 قيچي گردبر  

  27 قيچي برقي  

  28 قيچي مخصوص جا دكمه  

  29 قيچي لبه زيگزاگ  

  30 قيچي نخ چين  

  31  تراش  

  32  خط كش  

  33  گونيا  

  34  پيستوله كوچك و بزرگ  

  35  پيستوله ماري  

  36  متر پالستيكي  

  37  سنجاق ته گرد  

  38  گراف يا سفيدكاغذ برش  

  39 كاغذ پوستي  

  A4 40كاغذ   

  41  مايعچسب  

  42  نواريچسب  

  43  روليچسب  

  HB  44  مداد  

  45 پاك كن  

  46  سفيد،قرمز،زردكاربن  

  47 پنبه اي ابريشمي،قرقره  

  48  تيره و روشنمل وصابون  

  

 



 7

 )تكدوزي(الگو ساز و برشكار لباس زنانه  :نام شغل                                      

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

  49  كاغذياليي چسب  

  50   فلزي- پالستيكيانواع زيپ  

  51  انواع دكمه  

  52  قزن قفلي  

  53  تور  

  54   كتانينوار اريب  

  55  منجوق،پولك، سنگ   

  56   فنر لباس  

  57   سفيدلباس كار  

 
 

  

 


