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 خ - خيابـان آزادي   -تهـران  : درسي هاي و برنامه    طرحدفتر
ســاختمان فنــاوري  -  تقــاطع خــوش و نــصرت - شــماليخــوش

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

  1457777363 :كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

 -خيابـان آزادي  -تهـران  :برنامه ريـزي    معاونت پژوهش و    
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نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 
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  طراحي لباس زنانه و دخترانه: 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
 رشته بايد بتواند عالوه بر پيشگيري از حوادث ضمن كار و رعايت بهداشت و نكات ايمني از فراگيران اين

عهده طراحي طبيعت بي جان، طراحي اندام، طراحي لباس زنانه و دخترانه، شناخت رنگ چهره و پارچه، 
 برآيد ... ترسيم بافت پارچه، طراحي لباس با الهام از لباسهاي سنتي، محلي و تاريخي و 

   :ويژگي هاي كارآموز
  ديپلم :ميزان تحصيالت 
  عدم كور رنگي و توانايي جسماني سالم: توانايي جسمي

   زنانه2نازك دوز درجه  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  : دوره كارآموزيطول
  ساعت     264     :                دوره كارآموزيطول

  ساعت     54      :             ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     210    :             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:  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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  طراحي لباس زنانه و دخترانه: نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

  عنوان توانايي رديف

  توانايي پيشگيري از حوادث ضمن كار و رعايت بهداشت و نكات ايمني  1
بزار كارانوانايي شناخت   2  
  )اشياء قرينه و غيرمفيد(توانايي طراحي طبيعت بي جان   3
  نايي طراحي اندامتوا  4
  توانايي شناخت رنگ و چهره و پارچه  5
  توانايي شناخت و ترسيم بافت انواع پارچه  6
  توانايي طراحي انواع لباس زنانه و دخترانه  7
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  طراحي لباس زنانه و دخترانه: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي پيشگيري از حوادث ضمن كار و رعايت بهداشـت و             1
  نكات ايمني

2  2  4  

        آشنايي با محيط آموزشي و كارگاهي  1-1

        آشنايي با موارد انظباطي و مقررات كارگاهي  2-1

        شناسايي اصول استفاده از جعبه كمك هاي اوليه در مواقع اضطراري  3-1

        ي اصول استفاده از كپسول آتش نشاني در مواقع اضطراريشناساي  4-1

        شناسايي اصول استفاده از شيلنگ هاي آتش نشاني در اطفاء حريق  5-1

        شناسايي اصول استفاده از عالئم ايمني در محيط كارگاهي  6-1

        شناسايي اصول مقابله با گرما و سرما در محيط كارگاهي  7-1

 بكارگيري راههاي پيشگيري از حـوادث مختلـف اعـم از            شناسايي اصول   8-1
  ..آتش سوزي، گاز گرفتگي و 

      

       شناسايي اصول مقابله با حوادث غير مترقبه  9-1

       شناسايي اصول به صدا درآوردن آالرم هشداردهنده در صورت بروز حادثه  10-1

        رتشناسايي اصول پيشگيري از برق گرفتگي و بكاربردن سيستم ا  11-1

  8  4  4  توانايي شناخت ابزار كار  2

        آشنايي با انواع ابزار اثرپذير و كاربرد آنها   1-2

        ...انواع كاغذ ، مقوا و  -  

        آشنايي با انواع ابزار اثرگذار و كاربرد آنها  2-2

انواع مداد، قلم، آبرنگ، گواش، پاستل، ذغال، آكروليـك، انـواع مركـب              -  
  ...و ) اكولين(

      

        آشنايي با ساير ملزومات  3-2

        ميز طراحي -  

        ميز نور -  

        صندلي گردان -  
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  طراحي لباس زنانه و دخترانه: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        لت راست -  

        سمباده -  

        كاغذ كادو -  

        محو كن -  

        ت تختپال -  

        پالت تخم مرغي -  

        اتون وبزي -  

       شناسايي اصول شناخت ابزار كار و كاربرد هريك  4-2

        شناسايي اصول نگهداري ابزار كار  5-2

  32  25  7  )اشياء قرينه و غير قرينه(توانايي طراحي طبيعت بيجان   3

وط با زوايـاي    عمودي، افقي، منحني، شكسته، خط    (آشنايي با انواع خطوط       1-3
  .. )مختلف و 

      

        شناسايي اصول ترسيم خطوط  2-3

        نقطه اي و كاربرد آنها در طراحي لباس3و2و1آشنايي با مفهوم پرسپكتيو   3-3

آشنايي با نحوه اندازه گيري فاصله فرد طراح با شي مورد نظر بـا اسـتفاده                  4-3
  از قلم 

      

        شناسايي اصول ترسيم سه نما  5-3

        )تبديل سطح به حجم(آشنايي با طراحي محيطي حجم   6-3

        آشنايي با نوارهاي طبيعي و غير طبيعي و تاثيرات آنها  7-3

        ...)هاشور، ساخت و ساز و (آشنايي با مفهوم سايه روشن و انواع آن   8-3

        آشنايي با ترسيم نوار تناليته  9-3

       شناسايي اصول طراحي و سايه روشن زدن انواع جفت ها و طبيعت بيجان  10-3

        شغال -  

        انواع پارچه -  
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  طراحي لباس زنانه و دخترانه: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  48  40  8  توانايي طراحي اندام  4

        آشنايي با تقسيمات بدن  1-4

       سر -  

        اجزاء صورت -  

        دست -  

        پا -  

        شناسايي اصول تقسيم بندي اعضاء بدن  2-4

        آشنايي با انواع اندام  3-4

        شناسايي اصول طراحي طولي و عرضي اندام براساس مبناي سر  4-4

        شناسايي اصول طراحي بدن انسان در حالتها و حركتهاي مختلف  5-4

  20  10  10  ايي شناخت رنگ چهره و پارچهتوان  5

و تركيـب بنـدي     ) دايره اتين (آشنايي با تئوري انواع رنگ و رنگ شناسي           1-5
  رنگها

      

        رنگ اصلي -  

        رنگ ثانويه -  

        رنگ هم جدار -  

        رنگ مياني -  

        رنگهاي مكمل و متضاد -  

        رنگهاي ثابت -  

        ي گرم و سردآشنايي با تضاد رنگ ها  2-5

       آشنايي با رنگهاي مناسب جهت لباس هاي زنانه و دخترانه  3-5

        شناسايي اصول تاثير رنگها روي اندام  4-5

،  با انواع مدل لباس، موقعيت، فصل      شناسايي اصول انتخاب رنگ متناسب      5-5
  ..سن و 
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  طراحي لباس زنانه و دخترانه: نام شغل 

 رسي اهداف و ريز برنامه د

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        )سفيد، سبزه، گندمگون، زرد پوست و (آشنايي با انواع رنگ پوست   6-5

        شناسايي اصول انتخاب رنگ مناسب با انواع رنگ چهره  7-5

  30  20  10  توانايي شناخت و ترسيم بافت انواع پارچه  6

        باسهاي زنانه و دخترانهآشنايي با انواع جنس پارچه براي ل  1-6

        )طبيعي و مصنوعي(چرم  -  

        جين و لي -  

        پشمي، فاستوني، موهر -  

        مخمل -  

        پوست و خز -  

        ساتن و -  

        آشنايي با انواع طرح پارچه  2-6
        راه راه -  
        چهارخانه -  
        گلدار  -  

        انواع پارچهشناسايي اصول شناخت و ترسيم بافت   3-6
شناسايي اصول تشخيص پارچه مناسب از نظر جـنس، نقـش و بافـت بـا                  4-6

  توجه به انواع مدل لباس زنانه و دخترانه
      

 122  109  13  توانايي طراحي انواع لباس زنانه و دخترانه  7

        آشنايي با انواع لباس زنانه و بچه گانه و كاربرد هر يك  1-7

        )، شوميز و رتاسپ( انواع پيراهن -  

        )ربدوشامبر، پيژاما و (انواع لباس منزل  -  
        )شلوار، دامن، پيراهن، بلوز، كاله، لباس شب و (انواع لباس زنانه  -  
        )شلوار، دامن، پيراهن و (انواع لباس دخترانه  -  
انواع باراني، پالتو، كاپشن هاي زمستاني و تابستاني و كاله متناسـب بـا               -  

  نين مختلفس
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  طراحي لباس زنانه و دخترانه: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        لباس رسمي -  

        )دكمه، كمربند، مهره هاي تزئينيقالب، (آشنايي با انواع ملزومات لباس   2-7

نه و كاربرد آنها در ايجاد و        زنا يآشنايي با انواع لباس سنتي، تاريخي، محل        3-7
  ابداع طرحهاي جديد

      

        شناسايي اصول تاثيرات خطوط بر روي لباس  4-7

        شناسايي اصول طراحي انواع مدل لباس زنانه و دخترانه  5-7

شناسايي اصول طراحي انواع لباس زنانه و دخترانه مطابق با سـايز واقعـي              6-7
  بدن

      

باس با الهام از لباسهاي سنتي، تاريخي، محلـي،         شناسايي اصول طراحي ل     7-7
  اشياء و طبيعت و 

      

شناســايي اصــول بازديــد ازمراكــز تهيــه پوشــاك زنانــه و تهيــه گــزارش   8-7
   و موزه هاي مرتبطديهايي كه بخش طراحي لباس دارندتولي
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  طراحي لباس زنانه و دخترانه: نام شغل 

  تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه ايفهرست استاندارد

 رديف مشخصات فني تعداد شماره

  1  تخته وايت برد   

  2  ميز طراحي   

  3  صندلي   

  4  كپسول آتش نشاني   

  5  جعبه كمكهاي اوليه   

  6  بولتن   

  7  مانكن   

  8  پارچه   

  9  ميز نور   

  10  قلم در انواع مختلف   

  11  تراش   

  12  تخته شاسي   

  13  كاتر   

  14  قلموي گرد   

  15  پالت   

  16  ژورنال   

  17  ماژيك   

  18  خودكار   

  19  فيكساتيو   

  20  لت راست   

  21  اتونپزي   

  22  چسب   

  23  سمباده   

  24  كاغذ در انواع مختلف   

  25  مقوا در انواع مختلف   

  

 



 

 9

  طراحي لباس زنانه و دخترانه: نام شغل 

  ابزار، مواد و وسايل رسانه ايفهرست استاندارد تجهيزات،

 رديف مشخصات فني تعداد شماره

  26  گواش   

  27  آبرنگ   

  28  اكولين   

  29  مركب   

  30  مداد در انواع مختلف   

  31  ) چرب–گچي (ل پاست   

  32  زغال   

  33  پاكن   

  
 

  

 


