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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 103775075535557 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 : صنایع پوشاکریزی درسی  اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی آخرین مدرک تحصیلی  ادگینام و نام خانو ردیف

 سال 11 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت  طراحی و تکنولوژی دوخت کارشناسی رمه فرشته ضرغامی 1

 سال 22 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت  تجربی دیپلم آرا زهرا کشتی 2

 سال11 ه طراحی و دوخت مربی آموزشگا طراحی لباس کارشناسی  شقایق عبادزاده 3

 سال12 مزون دار ریاضی کارشناسی سیمین جعفری 4

 سال12 مزون دار تغذیه کارشناسی ارشد پور هنگامه عاصم 5

2 
اکرم محمد حسینی 

 اکبری
 طراحی پارچه و لباس کارشناسی ارشد

دانشکده فنی و حرفه ای مدرس 

 دکتر شریعتی
 سال11

 سال 30 طراحی و دوختمربی آموزشگاه  پوشاکطراحی  کارشناسی محبوبه مهاجری 7

 سال 17 طراحی و دوخت مربی  شیمی کارشناسی ارشد زینب وفایی نژاد 1

 سال 22 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پوشاک کارشناسی فریده سید سیاهی 9

 سال 23 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پوشاک کاردانی فاطمه کریمی 10

 سال 9 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی لباس کارشناسی فیروزکوهی مهسا 11

 شهربانو قادری 12
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد 

 طراحی دوخت

 پژوهش و هنر
 سال 20 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

 سال11 مربی آموزشگاه طراحی و دوخت طراحی پارچه و لباس کارشناسی ارشد مهناز نیکبخت 13

 کارشناسی ارشد تظری هدشیمنا من 14
مرمت اشیاء فرهنگی و 

 تاریخی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 صنایع پوشاک
 سال 12

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

آمووزش   برگزار گرديد استاندارد صنايع پوشاکبا حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  3/77/99طي جلسه اي كه در تاريخ 

الگوساز و برشکار لبواس  بررسي و تحت عنوان شغل  103775075535557 با كد وساز و برشکار لباس زنانه )تکدوزي( الگشغل 

 مورد تائید قرار گرفت .  103775075535557با كد  نازک زنانه

استفاده مادي و معنوي اي كشور بوده و هرگونه سوء  كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            99063906دورنگار       

                    99063976         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا       هاي مورد ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي ح مورد نظر انتظار ميهاي خاص ر  از يك شخص در سط اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 لسات مورد نياز براي رسيدن ب  يك استاندارد آموزشي. رداقل زمان و ج

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  ت ميدود يا با مار  صورت ميرارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صور

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك ر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.( از مشاغل نمي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. تاندارد انتظار مياي ر  از مربيان دوره آموزش اس هاي آموزشي و رره   رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي اي از مالومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارت

 نگرش : 
 باشد.   اي مي غير هني و اخالق رره  هاي اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.
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 نام استاندارد آموزش شغل : 

 زنانهنازک کار لباس الگوساز و برش

 :استاندارد آموزش شغل شرح 

الگوسازی  ک است که شایستگی هایی از قبیلیکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشازنانه نازک کار لباس لگوساز و برشا

و الگوسازی و  والگوسازی و برشکاری مانت ،الگوسازی و برشکاری پیراهن ،بلوزالگوسازی و برشکاری  ،دامنو برشکاری 

در ارتباط  لباس زنانهتولید و  فروش و در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل پارچه برشکاری شلوار را در بر می گیرد

 است. 

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 (راهنمايي) پايان دوره متوسطه اول پايان دورۀ میزان تحصیالت : حداقل 

 سالمت كامل جسماني وروانيتوانايي جسمي و ذهني : حداقل 

 نازک دوز زنانه  مهارت هاي پیش نیاز  :

 :آموزش دوره  طول

 ساعت   345 :       طول دوره آموزش               

 ساعت    66  :  زمان آموزش نظري               و

    ساعت  707  : و زمان آموزش عملي               

          ساعت     -  :     و زمان كارورزي                   

          ساعت      -  :   و زمان پروژه                        

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 %70كتبي :  -

 %90 عملي : -

 %75 اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 سال سابقۀ کار مرتبط 3 ابطراحی و دوخت  تکنولوژی لیسانس -

 مرتبطسال سابقۀ کار  5فوق دیپلم طراحی و دوخت با  -

 مرتبطسال سابقۀ کار  10دیپلم طراحی و دوخت با  -
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 ) اصطالحي ( :  تعريف دقیق استاندارد ٭

الگوسازي و برشکاري انواع لباس  ،استفاده از جدول استاندارد  ،اندازه گیري  ،الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه 

 را جهت تولید انبوه انجام مي دهد .نازک 

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

- Pattern Maker & cutter women’s dress 

 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

  دوز زنانه نازک -

 مانتو دوز-

 شلوار دوز-

 

 

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................                الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

 ق سند و مرجع ......................................طب                            ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت 

 طبق سند و مرجع ........................................                    ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور 

              د :  نیاز به استعالم از وزارت كار  
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  استاندارد آموزش شغل 

  شايستگي -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 01 43 74 الگوسازی و برشکاری دامن 1

 60 91 76 الگوسازی و برشکاری بلوز 2

 11 09 76 ازی و برشکاری پیراهنالگوس 3

 95 47 76 الگوسازی و برشکاری مانتو 4

 97 47 75 الگوسازی و برشکاری شلوار 5

 340 252 11 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری دامن

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

14 43 57 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز نور-    دانش :

 متر-

 ،انواع خط کش ) پیستوله-

 منحنی و ...( ، گونیا

 صفحه و میز برش-

 وزنه-

 گیره-

 ماشین حساب-

 درفش-

 نواری( ،چسب ) ماتیکی -

 مداد تراش-

 مداد پاک کن-

  HBمداد -

 پانچ-

 قیچی کاغذ -

 قیچی پارچه-

 ،) گراف  رسیم الگوتکاغذ -

 مقوا و ... ( ،سفید  ،پوستی 

 ،کتان  ،انواع پارچه ) تترون -

 ژرژت و ... ( ،کرپ 

    انواع کاغذ ترسیم الگو)گراف، سفید تحریری، پوستی ...( -

    ،گونیا،پیستوله و ...(،منحنیTانواع ابزار ترسیم الگو)خط کش -

    استفاده از جدول سایزبندی روش -

     تطبیق اندازة فرد با جدول سایزبندی روش -

    ترسیم الگوی اساس دامن  روش -

 کردن انواع فرم دامن)عرض در کمر و لبه مشخص روش -

، در کمر تنگ و در لبه گشاد، در کمر گشاد و در لبه یکسان

 غیر قرینه( و ترکیبیتنگ، 

   

    یکسان سازی الگوی دامن عرض در کمر و لبه مدل روش -

    سازی الگوی دامن در کمر تنگ و لبه گشاد مدل روش -

    سازی الگوی دامن در کمر گشاد و در لبه تنگ مدل روش -

    سازی الگوی دامن ترکیبی مدل روش -

    سازی الگوی دامن غیر قرینه مدل روش -

     سرخود(منحنی،دار، سجاف،ساده)یسازی انواع کمر مدل روش-

    ترسیم عالئم قراردادی قطعات الگو روش -

    روش انتخاب پارچه متناسب با مدل دامن-

    الگو روی پارچهقطعات روش قرار دادن -

    دامن انواع مدل هایبرش  روش -

    آوری کلیۀ قطعات الگو جمع روش -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 امنالگوسازی و برشکاری د

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

    الگو)گراف، سفید تحریری، پوستی ...( استفاده از کاغذ ترسیم -

    ،منحنی،گونیا،پستوله و...(Tاستفاده از ابزار ترسیم الگو)خط کش-

    استفاده از جدول سایزبندی -

    اندازه فردتطبیق الگوی استاندارد با  -

    ترسیم الگوی اساس دامن  -

)عرض در کمر  تعیین انواع فرم دامن جهت کشیدن الگوی پایه -

، در کمر تنگ و در لبه گشاد، در کمر گشاد و در لبه یکسان و لبه

 غیر قرینه( و ترکیبیتنگ، 

   

دار جلو و  )پیلیلبه یکسان  ترسیم الگوی دامن عرض در کمر -

 چین دار طبقاتی و ...( ،پلیسه، تنگ، دورچین ،دار پشت، جیب

   

ها،  من در کمر تنگ و لبه گشاد)فونسازی انواع دا مدل -

ها ،  شلواریدامن دارها،  دارها، گودت ها، پیلی ها، ترک کلوش

 ...(و  دارها جیب

   

ای، دراپه  سازی انواع دامن در کمر گشاد و لبه تنگ)خمره مدل -

 ...( و در پهلوها

   

استفاده از چهار فرم دامن جهت ترسیم انواع الگوی دامن  -

، برش افقی ((سهدار، پلی کلوش، چین))ترکیبی)برش افقی با حاشیه

 ...(و باالی خط باسن 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 شکاری دامنالگوسازی و بر

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

سازی انواع دامن غیر قرینه)لنگی با واالن و پیلی، در  مدل -

 ...(و طرف  طرف، برش مایل، پیلی در یک یک

   

    دار، منحنی، سرخود( ، سجافساده)یسازی انواع کمر مدل -

    سازی شدة الگو با یک رنگ کشیدن هر یک از قطعات مدل -

    ترسیم عالئم قراردادی الگو جهت شناسایی قطعات الگو -

    برداری از هر یک از قطعات الگو به طور جداگانه کپی -

تعیین خصوصیات پارچه)پشت و رو، خواب پارچه از  -

 ( ((طرح، بافت))نظر

   

    انتخاب پارچه متناسب با مدل دامن-

    قطعات الگو روی پارچه لیهکقراردادن  -

    دامن انواع مدل هایبرش  -

    آوری کلیۀ قطعات الگو جهت بایگانی جمع -

 ،سایز)درج درج کلیۀ مشخصات روی هر یک از قطعات الگو -

 ...(و ردیف، تاریخ 

   

بندی الگو) قراردادن در یک پاکت، کشیدن طرح روی  فایل -

 (و ... پاکت، تاریخ

   

وارد کردن شمارة پاکت در دفتر اندیکاتور به همراه  -

 مشخصات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری دامن

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 مصرف کاغذ الگو و پارچهصرفه جویی در -

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو و برش پارچه-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-

 توجهات زیست محیطی :

 وف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت جمع آوری کاغذ های باطله در ظر-

 جمع آوری پارچه های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری بلوز

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

11 27 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز نور-    دانش :

 متر-

 گونیا ،انواع خط کش ) پیستوله-

 منحنی و ...( ،ساده 

 صفحه و میز برش-

 وزنه-

 گیره-

 ماشین حساب-

 درفش-

 نواری( ،چسب ) ماتیکی -

 مداد تراش-

 مداد پاک کن-

  HBمداد -

 پانچ-

 قیچی کاغذ -

 قیچی پارچه-

 ،) گراف  رسیم الگوتکاغذ -

 مقوا و ... ( ،سفید  ،پوستی 

 ،کتان  ،انواع پارچه ) تترون -

 ژرژت و ... ( ،کرپ 

    ...(و)گراف، سفید تحریری، پوستی  انواع کاغذ ترسیم الگو -

    پیستوله و...(،گونیا،منحنی ،Tانواع ابزارترسیم الگو)خط کش -

    استفاده از جدول سایزبندی روش -

     تطبیق اندازة فرد با جداول سایزبندی روش -

)کامالً تنگ، کمی تنگ، کمی  ترسیم الگوی انواع بلوز روش -

 (و ...  گشاد، گشاد، خیلی گشاد

   

، لبۀ گشاد در یکسان پایین)عرض باال و  انواع فرم بلوز -

 (و ...  پایین، چین مستقیم از باال تا پایین، غیر قرینه

   

    (و... یکسان پایین،)عرض در باال بلوز الگوی ترسیم  روش -

ترسیم انواع فرم یقۀ بلوز)خطی، برگرد، مسطّح و  روش -

 ایستاده(

   

    ترسیم انواع فرم آستین از نظر ظاهری)جدا، سرخود( روش -

    روش مدل سازی انواع بلوز-

    ترسیم عالئم قراردادی قطعات الگو روش -

    روش انتخاب پارچه متناسب با مدل بلوز-

    قراردادن قطعات الگو روی پارچه روش -

    بلوزانواع مدل های برش  روش -

    آوری قطعات الگو جمع روش -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری بلوز

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط يتوجهات زيست محیط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

    ...( و سفید تحریری، پوستیستفاده از کاغذ ترسیم الگو)گراف،ا -

 ،گونیا ،منحنی ،Tاستفاده از ابزار ترسیم الگو )خط کش -

 پیستوله و ...(

   

    تطبیق اندازه فردباجدول سایزبندی -

    اساس باالتنۀ  ترسیم الگوی -

ترسیم الگوی بلوز از نظر آزادی)کامالً تنگ، کمی تنگ، کمی  -

 گشاد، کامالً گشاد(

   

گشادی در  ،دوبله ،تعیین انواع فرم بلوز)در شانه و لبه گشاد-

 شانه بیشتر از لبه غیر قرینه(

   

سازی)ابتدای  انتقال ساسون سینه به نقاط مختلف جهت مدل -

نۀ شانه، انتهای شانه، حلقۀ آستین، پهلو، محل تالقی شانه، میا

خط کمر و پهلو، خط کمر، محل تالقی خط کمر و خط مرکزی 

 (و ...  جلو، حلقۀ گردن

   

انتقال پنس ساسون سینه به هر یک از نقاط به چهار  -

شکل)تبدیل به برش، دوخت پنس، ردکردن پنس در برش، 

 تبدیل پنس به پیلی یا چین( 

   

 برش توأمان )برش از سرشانه، رش داربترسیم الگوی بلوز  -

، برش از حلقۀ آستین، انتقال ساسون سینه به ((عمودی و افقی))

 ...(و زیر سینه 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری بلوز

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 هارت ، نگرش ،  ايمنيدانش ، م

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت : 

ترسیم الگوی بلوز لبه گشاد)انتقال ساسون سینه وساسون  -

 سرشانه پشت جهت مدل فون یا کلوش(

   

ترسیم الگوی بلوز با چین یا پیلی از شانه تا لبه)انتقال  -

جلو در برش افقی سرشانه، انتقال  ساسون سرشانۀ ساسون 

پشت در برش با چین، انتقال به خط مرکزی جلو و ردکردن در 

 ...(و دار  زاویه ،برش گرد 

   

ترسیم الگوی بلوز با انتقال ساسون سینه به خط مرکز  -

 ...(و جلو)دراپه در یقه، چین وسط سینه 

   

انتقال ساسون سرشانه به خط  ترسیم الگوی بلوز غیر قرینه)با -

 ...(و  ((چپ و راست))، بدون انتقال پنس به پهلو((دراپه))پهلو

   

ترسیم الگوی بلوز کمر گشاد و با انتقال)ساسون سینه به  -

 ...(و برش عمودی، ساسون سینه به خط پهلو 

   

تعیین نقاط اساسی برای ترسیم یقه)خط گردن، لبۀ بیرونی  -

 ت، نقطۀ شکست، برگرد، پهنای پشت،ط شکسطرح، پایه، خ

دال، رویه، زیره، سجاف سرخود، سجاف جدا،                

 ، دکمه بندینک ، ((یک ردیف دکمه، دو ردیف دکمه))دکمه خور

 (و ... دکمه مخفی

   

    ...(و ترسیم انواع یقه خطی)هفت، گرد، چهارگوش  -
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 استاندارد آموزش 

 وزش ی تحلیل آم برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری بلوز

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

    )برگرد، مسطّح، ایستاده( تترسیم انواع یقه روی پایۀ هف -

    ترسیم انواع یقه برگرد روی پایۀ هفت)جدا، سرخود( -

ترسیم انواع یقه برگرد جدا روی پایۀ هفت)انگلیسی با  -

 ( ((جدا سرخود و))با پایه ، برگرد((نقطۀ شکست و دال))انواع

   

ترسیم انواع یقه برگرد سرخود روی پایه هفت)شال،  -

 (ریکایی، بدون پشت یقه انگلیسی، آم

   

ترسیم انواع یقۀ مسطّح روی پایۀ هفت)مسطّح ملوانی،  -

 ...(و ((حلزونی))، لبه گشاد(( vگودی به شکل ))دار مسطّح پایه

   

هفت ))ترسیم انواع یقۀ ایستاده روی پایۀ هفت)جدا، سرخود -

 ...(و ((ایستاده

   

با پایه ))، برگرد((ب ب))پایۀ گرد)مسطّح یترسیم انواع یقه رو -

، ایستاده ((با پایۀ جدا، با پایۀ سرخود))، شومیز((و بدون پایه

 ...(و، کراواتی، ایستاده سرخود ((فرنچی))جدا

   

دوبل، ))، دکمهسادهباز)ترسیم انواع الگوی سجاف بلوز جلو -

 ...(و ، غیر متقارن، نوار جدا ((مخفی

   

    ای ز آستین حلقهبلو هسرترسیم الگوی سجاف یک -

الگوی سجاف بلوز جلو بسته)دکمۀ بندینک، ترسیم انواع  -

 ...(و سجاف نیمه همراه با زیپ، سجاف نوار تا نیمه 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری بلوز

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

، چین در ((پفی))در باال و پایین  ترسیم انواع آستین جدا)چین -

، گشادی در ((دار مچ چین))، چین در پایین((دار کاپ))باال

، شانۀ ((ای الله))اندازه، غیر قرینههم ، در باال و پایین ((کلوش))لبه

 ...(و افتاده 

   

)با دو جادکمه، تک جادکمه، دوبل، با  ترسیم انواع مچ -

برگردان سجاف جدا، برگردان به فرم ذوزنقۀ سجاف جدا، مچ 

 ...(و بلند زنانه، کلوش 

   

 )کیمونو، رگالن، شانۀ افتاده ترسیم فرم آستین سرخود -

و همراه با یوک، سرخود حلقۀ چهارگوش، کیمون،خفاشی،((دلمن))

 ...(و کوتاه با مرغک، سرخود همراه با پنل، شنلی، کلوش 

   

    سازی انواع بلوز  مدل -

    کردن هر یک از قطعات الگوی با یک رنگ رنگی -

    یی قطعات الگوم عالئم قراردادی الگو جهت شناساترسی -

    تعیین قطعات الگو جهت چسباندن الیی -

    برداری از هر یک از قطعات الگو به طور جداگانه پیک -

تعیین خصوصیات پارچه)پشت و رو، خواب پارچه از  -

 ( ((طرح، بافت))نظر

   

    انتخاب پارچه متناسب با مدل بلوز-

    قراردادن کلیۀ قطعات الگو روی پارچه -
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری بلوز

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 وزشيمصرفي و منابع آم

     مهارت :

    بلوز  انواع مدل های برش -

    قطعات الگو جهت بایگانی لیهکآوری  جمع -

، ایزس ) درجدرج کلیۀ مشخصات روی هر یک از قطعات الگو -

 ...(و ردیف، تاریخ 

   

بندی الگو) قراردادن در یک پاکت، کشیدن طرح روی  فایل -

 پاکت، تاریخ، ردیف(

   

    مشخصاتدفتر اندیکاتور به همراه واردکردن شمارة پاکت در -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو و پارچه-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو و برش پارچه-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-

 وجهات زیست محیطی :ت

 جمع آوری کاغذ های باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت -

 ده از آن در چرخه بازیافتجمع آوری پارچه های اضافی در ظروف مخصوص و استفا-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پیراهن الگوسازی و برشکاری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

11 59 77 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 زشيمصرفي و منابع آمو

 میز نور-    دانش :

 متر-

 ،انواع خط کش ) پیستوله-

 منحنی و ...( ،ساده  گونیا

 صفحه و میز برش-

 وزنه-

 گیره-

 ماشین حساب-

 درفش-

 نواری( ،چسب ) ماتیکی -

 مداد تراش-

 مداد پاک کن-

  HBمداد -

 پانچ-

 قیچی کاغذ -

 قیچی پارچه-

 ،) گراف  رسیم الگوتکاغذ -

 مقوا و ... ( ،سفید  ،پوستی 

 ،کتان  ،انواع پارچه ) تترون -

 ژرژت و ... ( ،کرپ 

)کامالً تنگ، کمی تنگ،  ترسیم الگوی انواع پیراهن روش -

 کمی گشاد، گشاد، خیلی گشاد(

   

    سازی انتقال ساسون سینه به نقاط مختلف جهت مدل روش -

انتقال ساسون سرشانه پشت به نقاط مختلف جهت  روش -

 سازی مدل

   

 در شانه و لبه دیگشاکردن انواع فرم پیراهن) مشخص روش -

، گشادی در لبه، گشادی در شانه و لبه، گشادی بیشتر یکسان

 (و...  در لبه، غیر قرینه

   

    ترسیم انواع برش افقی و عمودی در الگوی پیراهن روش -

)خطی، برگرد، سطح،  ترسیم انواع فرم یقۀ پیراهن روش -

 ایستاده(

   

    )جدا، سرخود( ظاهری ترسیم انواع فرم آستین از نظر روش -

    مدل سازی لبه آستین )لبه گشاد، چاک دار با درز افقی(-

    پیراهن از روی ژورنالالگوی انواع سازی  مدل روش -

    ترسیم عالئم قراردادی قطعات الگو روش -

    روش انتخاب پارچه متناسب با مدل پیراهن-

    قراردادن قطعات الگو روی پارچه روش -

    برش پارچه پیراهن  روش -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پیراهن الگوسازی و برشکاری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

    قطعات الگو لیهکع آوری جم روش -

    سیم الگوی اساس باالتنه با قدّ پیراهنتر -

ترسیم الگوی انواع پیراهن)کامالً تنگ، کمی تنگ، کمی  -

 گشاد، گشاد، خیلی گشاد(

   

، یکسان در شانه و لبهتعیین انواع فرم پیراهن)گشادی  -

گشادی در لبه، گشادی در شانه و لبه، گشادی بیشتر در لبه، 

 (...  و غیر قرینه

   

سازی)ابتدای  سون سینه به نقاط مختلف جهت مدلانتقال سا -

شانه، میانۀ شانه، انتهای شانه، حلقۀ آستین، پهلو، محل تالقی 

خط کمر و پهلو، محل تالقی خط کمر و خط مرکزی جلو، 

 (و ...  مرکز جلو، حلقۀ گردن

   

تبدیل )شکل انتقال ساسون سینه به هر یک از نقاط به چهار  -

در برش، تبدیل به پیلی پنس ردکردن  ،پنسدوخت  ،به برش

 یا چین(

   

 ترسیم الگوی انواع پیراهن با برش عمودی همراه با لبۀ تنگ -

 بدون آستین ((پیراهن تنگ یکسره))

   

    ای ترسیم الگوی سجاف یکسره پیراهن آستین حلقه -

 ترسیم الگوی انواع پیراهن با برش عمودی و لبۀ گشاد -

 )پیراهن ترک(
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پیراهن الگوسازی و برشکاری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

 ترسیم الگوی انواع پیراهن با برش افقی قرینه و غیر قرینه -

)باالی خط کف حلقه، زیر خط کف حلقه، درز در خط کمر، 

 برش افقی در دامن(

   

 ترسیم الگوی پیراهن با انواع برش باالی خط کف حلقه -

 )مستقیم، مایل، جناقی، هالل(

   

 خط کف حلقه ترسیم الگوی پیراهن با انواع برش افقی زیر -

 )قرینه، غیر قرینه( )مستقیم، مایل، جناقی، هالل( با باالتنه

   

انتقال ساسون سینه در برش زیر خط کف حلقه با باالتنۀ -

 ...( و )زیرسینه، مرکزجلو، یقه، سرشانه، حلقۀ آستین قرینه

   

ترسیم الگوی پیراهن با برش افقی زیر خط کف حلقه با لبةۀ   -

دار، کلةوش،   ن، تةرک نیلةوفری، تةرک گةودت    )تنگ، فو گشاد

 ...(وتا چند طبقه  1دار از  چین

   

    ترسیم الگوی پیراهن با دو برش افقی و عمودی -

)باالی خط کف  ترسیم الگوی انواع پیراهن با دو برش افقی -

حلقه و کمر، باالی خط کف حلقه و دامن، زیر خط کف حلقه و 

 ...(و  کمر، زیر خط کف حلقه و دامن

   

ترسیم الگوی انواع پیراهن با دو برش عمودی، افقی )افقةی   -

باالی خط کف حلقه و عمودی تا لبه، افقی زیر خط کف حلقةه  

عمودی تةا زیةر   افقی در کمر و عمودی تا لبةه، به،و عمودی تا ل

عمودی تا کمر و افقی کف حلقه و افقی زیر خط کف حلقه، خط

 ...(و ی از دامن و افقی در دامن در خط کمر، عمودی تا قسمت
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پیراهن الگوسازی و برشکاری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

ترسیم الگوی انواع پیراهن جلوباز)خط مرکزی کنار هم، یک  -

 ردیف دکمه، دو ردیف دکمه، غیر قرینه(

   

ترسیم الگوی انواع پیراهن همراه با انتقال ساسون به دهانةۀ   -

 و جیب الی درز ( ((دار، منحنی زاویه))جیب

   

ت و ترسیم الگوی انواع پیراهن غیر قرینه)باالتنۀ چپ و راسة  -

سرشةانه،  ))درز در خط کمر و دامن لنگی دراپه، پیراهن دراپه در

 ...(و ((باالی خط کمر، زیر خط کمر

   

    ترسیم الگوی پایۀ پیراهن گشاد -

در سرشةانه تةا     ترسیم پیراهن با گشادی در شانه و لبه)چین -

 ...(ولبه، پیلی در سرشانه تا لبه 

   

لبه بیرونةی طةرح    ،ه )خط گردنتعیین نقاط اساسی ترسیم یق-

نقطه شکست ، برگرد پهنای پشةت ، دال ،   ،خط شکست،پایه 

رویه، زیره،سجاف ،سةرخود جةدا ،دکمةه خةور ) یکردیةف ، دو      

 ردیف دکمه ، دکمه بندینک ، دکمه مخفی(

   

    ترسیم انواع یقه خطی) هفت ، گرد ، چهارگوش و ...(-

    ، گرد (  ترسیم انواع یقه روی پایه ) هفت-

    ترسیم انواع یقه روی پایه هفت ) برگرد ، مسطح ، ایستاده (-

    ترسیم انواع یقه برگرد روی پایه هفت )جدا ، سرخود(-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پیراهن الگوسازی و برشکاری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ، نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

ترسیم انواع یقه برگرد جدا روی پایه هفت )انگلیسی با انةواع  -

 ("و جدا سرخود"دال، نقطه شکست ، برگرد با پایه 

   

 ترسیم انةواع یقةه برگةرد سةرخود روی پایةه هفةت ) شةال،       -

 انگلیسی ، آمریکائی، بدون پشت یقه و...(

   

ترسیم انواع یقه مسطح رو پایةه هفةت ) مسةطح ، ملةوانی ،     -

 ("حلزونی"، لبه گشاد  vمسطح پایه دار در گودی به شکل 

   

ترسیم انواع یقه ایستاده روی پایه هفت ) جدا، سرخود ، هفت -

 ایستاده و ... (

   

گرد) مسطح ب ب ، برگرد با پایةه و   ترسیم انواع یقه رو پایه-

 "بدون پایه ، شومیز ، پایه جدا با پایه سةرخود ، ایسةتاده جةدا    

 (و ...  کرواتی، ایستاده سرخود "فرنچی

   

ترسیم انواع الگوی سجاف پیراهن جلةو بةاز ) سةاده ، دکمةه     -

 (و ... غیر متقارن ، نوار جدا  "دوبل مخفی"

   

    پیراهن آستین حلقه ای ترسیم الگو سجاف یکسره-

ترسیم انواع الگوی سجاف پیراهن جلوبسته )دکمه بنةدینک،  -

 سجاف نیمه همراه با زیپ ، سجاف نوار تا نیمه و ....(

   

ن در جی "پفی"ترسیم انواع آستین جدا ) چین در باال و پایین -

گشادی در لبه  "مچ چین دار  "ن ین در پاییچ "ررکاب دا"باال 

شةانه   "اللةه ای   "در باال و پایین اندازه غیر قرینه  "کلوش"

 افتاده و ... ( 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پیراهن الگوسازی و برشکاری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

واد تجهیزات ، ابزار ، م

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

ترسیم انواع مچ ) با دو جادکمه ، تةک جادکمةه ، دوبةل ، بةا     -

برگردان سجاف جدا، برگردان به فرم ذوزنقه ، سجاف جدا ، مچ 

 ( و... بلند زنانه

   

مدل سازی لبه آستین ) لبه گشاد با درز افقی، چاک دار با درز -

 افقی( 

   

ستین سرخود ) کیمونو ، رگةالن ، شةانه افتةاده،    ترسیم فرم آ-

همةراه بةا یةوک ،     خفاشی ، حلقه چهةارگوش،کیمونو  "دلمن"

سرخود کوتاه با مرغک ، سرخود همراه با پنل ، شنلی ،کلوش و 

) ... 

   

    ترسیم عالئم قراردادی شناسایی قطعات الگو-

    تعیین قطعات الگو جهت چسباندن الیی-

    از هر یک از قطعات به طورجداگانهکپی کردن -

تعیین خصوصیات پارچه ) پشت و رو ، خةواب پارچةه از نظةر    -

 ("طرح،بافت"

   

    پیراهنانتخاب پارچه متناسب با مدل -

    قطعات الگو روی پارچه لیهکقرار دادن -

    برش پارچه پیراهن-

    جمع آوری کلیه قطعات الگو جهت بایگانی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پیراهن الگوسازی و برشکاری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

)درج سایز ، درج کلیه مشخصات روی هر یک از قطعات الگو -

 ردیف ، تاریخ و ... (

   

فایل بندی الگو ) قرار دادن در یةک پاکةت ، کشةیدن طةرح     -

 روی پاکت ، تاریخ ، ردیف(

   

وارد کةةردن شةةماره پاکةةت در دفتةةر انةةدیکاتور بةةه همةةراه   -

 مشخصات

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو و پارچه-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو و برش پارچه-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-

 توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری کاغذ های باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت -

 ضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافتجمع آوری پارچه های ا-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری شلوار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

20 41 21 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 و منابع آموزشيمصرفي 

 میز نور-    دانش :

 متر-

 ،انواع خط کش ) پیستوله-

 منحنی و ...( ، گونیا

 صفحه و میز برش-

 وزنه-

 گیره-

 ماشین حساب-

 درفش-

 نواری( ،چسب ) ماتیکی -

 مداد تراش-

 مداد پاک کن-

  HBمداد -

 پانچ-

 قیچی کاغذ -

 قیچی پارچه-

 ،) گراف  رسیم الگوتکاغذ -

 مقوا و ... ( ،سفید  ،پوستی 

 ،کتان  ،انواع پارچه ) تترون -

 ژرژت و ... ( ،کرپ 

    انواع کاغذ ترسیم الگو)گراف، سفید تحریری، پوستی ...( -

    ،منحنی،گونیا،پیستوله و...(Tابزار ترسیم الگو )خط کش انواع -

    استفاده از جدول سایزبندی روش -

    سیم الگوی اساس شلوار تر روش -

کمرتنگ  ده یا راسته،کردن انواع فرم شلوار)سا مشخص روش -

پا تنگ، کمر و  دم ،کش(  ،پیلی ،)چینپا گشاد، کمرگشاد  و دم

 پا گشاد، ترکیبی، غیر قرینه( دم

   

    روش ترسیم انواع مدلهای لبه شلوار)چاک، پاکتی،زیپ و ...(-

سازی انواع الگوی پایۀ شلوار)جین، تنگ، ساده،  مدل روش -

 گشاد، خیلی گشاد(

   

    پا گشاد سازی الگوی شلوار کمرتنگ و دم مدل روش -

    پا تنگ دم گشاد و سازی الگوی شلوار در کمر مدل روش -

    پا گشاد سازی الگوی شلوار در کمر و دم مدل روش -

    سازی الگوی شلوار ترکیبی مدل روش -

    سازی الگوی شلوار غیر قرینه مدل روش -

    شلوار مدل های سازی انواع  مدل روش -

    ترسیم عالئم قراردادی قطعات الگو روش -

    قطعات الگو روی پارچهکلیه قراردادن  روش -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری شلوار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط محیطيتوجهات زيست 

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش :

    خاب پارچه متناسب با مدل شلوارروش انت-

    برش پارچۀ شلوار روش -

    قطعات الگو لیهکآوری  جمع روش -

    مهارت :

    سفید تحریری، پوستی ...(ستفاده از کاغذ ترسیم الگو)گراف،ا -

گونیا، ، منحنی، Tاستفاده از ابزار ترسیم الگو )خط کش  -

 پیستوله و...(

   

    استفاده از جدول سایزبندی -

    ترسیم الگوی اساس شلوار  -

پا گشاد، کمر  تعیین انواع فرم شلوار)ساده، کمر تنگ و دم -

پا گشاد، ترکیبی،  پا تنگ، کمر و دم دم ، کش(،پیلی،)چینگشاد

 غیر قرینه(

   

زیرزانو، روی ساق ، ترسیم الگوی شلوار با انواع قد)شلوارک -

 باالتر از مچ، قد کامل( پا،

   

    پا گشاد ترسیم انواع الگوی دم -

    ترسیم الگوی شلوار کلوش  -

    ترسیم الگوی شلوار یکسره گشاد  -

پا  ترسیم الگوی شلوار با گشادی در کمر)چین یا پیلی( و دم -

 تنگ
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری شلوار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

    در کمر دار با پیلی ترسیم الگوی شلوار جیب - 

    ...(وپا گشاد، راسته  تنگ)ساده، دمترسیم الگوی شلوار  -

    کش دار از پارچۀ تمام ترسیم الگوی شلوار تنگ رکاب -

دار، فاق کوتاه  ترسیم الگوی انواع شلوار جین)فاق کوتاه جیب -

 ...(و پا گشاد، فاق کوتاه با کمربند منحنی  دم

   

ترسیم الگوی انواع شلوارهای مسافرتی و گشاد)ساده، پیش  -

 و جدا (  یکسره ار،د سینه

   

    )پیژاما( ترسیم الگوی شلوار خیلی گشاد -

های عمودی و افقی                ترسیم ترکیبی از انواع شلوار با برش -

)شلوار، با لنگ دامن،  ترسیم انواع الگوی شلوار غیر قرینه-

 ...(و دراپه در قسمت روی یک سمت شلوار 

   

    دار، منحنی، سرخود( گوی کمر)راست، سجافترسیم انواع ال -

    سازی انواع شلوار  مدل -

    کردن هر یک از قطعات الگو با یک رنگ رنگی -

    ترسیم عالئم قراردادی قطعات الگو -

    تعیین قطعات الگو جهت چسباندن الیی -

    برداری از هر یک از قطعات به طور جداگانه  کپی -

ین خصوصیات پارچه)پشت و رو، خواب پارچه از تعی -

 ( ((طرح، بافت))نظر
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری شلوار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 ي و منابع آموزشيمصرف

     مهارت :

    ا مدل شلوارانتخاب پارچه متناسب ب-

    قراردادن کلیۀ قطعات الگو روی پارچه -

    برش پارچۀ شلوار -

    جهت بایگانیالگو قطعات  لیهکآوری  جمع -

درج ) درج تمامی مشخصات روی هر یک از قطعات الگو -

 ، شمارة قطعه، تاریخ(سایز

   

گو)قراردادن در یک پاکت، کشیدن طرح روی بندی ال فایل -

 پاکت، تاریخ، ردیف(

   

واردکردن شمارة پاکت در دفتر اندیکاتور به همراه  -

 مشخصات

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو و پارچه-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 ظت فردی )روپوش( استفاده از وسایل حفا-

 رعایت اصول ارگونومی هنگام ترسیم الگو و برش پارچه-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری شلوار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نيدانش ، مهارت ، نگرش ،  ايم

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

  توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری کاغذ های باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت -

 جمع آوری پارچه های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری مانتو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

11 42 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز نور-    دانش :

 متر-

 ،انواع خط کش ) پیستوله-

 منحنی و ...( ، گونیا

 صفحه و میز برش-

 وزنه-

 گیره-

 ماشین حساب-

 درفش-

 نواری( ،چسب ) ماتیکی -

 مداد تراش-

 مداد پاک کن-

  HBمداد -

 پانچ-

 قیچی کاغذ -

 قیچی پارچه-

 ،) گراف  رسیم الگوتکاغذ -

 مقوا و ... ( ،سفید  ،پوستی 

 ،کتان  ،انواع پارچه ) تترون -

 ژرژت و ... ( ،کرپ 

)کمی تنةگ، کمةی گشةاد،    ترسیم الگوی انةواع مةانتو   روش -

 گشاد، خیلی گشاد(

   

 سةازی  انتقال ساسون جلو به نقاط مختلف جهت مةدل  روش -

 مانتو

   

 سازی انتقال ساسون پشت به نقاط مختلف جهت مدل روش -

 مانتو

   

، یکسان  شانه و لبهکردن انواع فرم مانتو) در  مشخص روش -

تر در لبةه،   ادی بیشگشادی در لبه، گشادی در شانه و لبه، گش

 غیر قرینه(

   

    ترسیم انواع برش افقی و عمودی در الگوی مانتو روش -

ترسیم انةواع فةرم یقةۀ مةانتو)خطی، برگةرد، مسةطّح،        روش -

 ایستاده(

   

 ترسیم انواع فرم آستین از نظر ظاهری)جةدا، سةرخود(   روش -

 در مانتو

   

    سازی الگوی انواع مانتو  مدل روش -

    ترسیم عالئم قراردادی قطعات الگو روش -

    روش انتخاب پارچه متناسب با مدل مانتو-

    قطعات الگو روی پارچهکلیه قراردادن  روش -

    مانتو برش پارچه روش -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری مانتو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

    قطعات الگو لیهکآوری  جمع روش -

)اداری، رسمی، مجلسةی، اسةپرت،    ترسیم الگوی انواع مانتو -

 فانتزی(

   

)کمی  ترسیم الگوی اساس باالتنه با قد مانتوی مورد نظر -

 شاد، خیلی گشاد(تنگ، کمی گشاد، گ

   

، گشادی در لبه، یکسان )در شانه و لبه تعیین انواع فرم مانتو -

 گشادی در شانه و لبه، گشادی بیشتر در لبه، غیر قرینه(

   

سازی)ابتدای  انتقال ساسون سینه به نقاط مختلف جهت مدل -

شانه، میانۀ شانه، انتهای شانه، حلقۀ آستین، پهلو، محل تالقی 

ر و پهلو، محل تالقی خط کمر، خط مرکزی جلو، حلقۀ خط کم

 گردن(

   

تبدیل )شکل انتقال ساسون سینه به هر یک از نقاط به چهار  -

به  پنسدر برش، تبدیل  پنس، ردکردن دوخت پنس ،به برش

 پیلی یا چین(

   

ترسیم الگوی اساس باالتنه جهت ساخت مانتوی اداری با  -

 برش)عمودی، افقی(

   

و افقی  ترسیم الگوی انواع مانتوی اداری با برش عمودی -

برش از سرشانه، حلقۀ آستین، برش )))هم عرض در شانه و لبۀ

آستین، یقه، )) با انواع ((...و ، جیب هاز سرشانه همراه با دهان

 ( ((روی هم گرد
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مانتو الگوسازی و برشکاری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

و افقی  ترسیم الگوی انواع مانتوی اداری با برش عمودی - 

سسی دار، فون، برش پرن ترک، گودتهشت  )) )گشادی در لبه

 ( ((خور آستین، یقه، دکمه))با انواع فرم ((...و بدون درز پهلو 

   

و افقی  ترسیم الگوی انواع مانتوی رسمی با برش عمودی -

برش از سرشانه، حلقۀ آستین، برش از ))یکسان  )در شانه و لبه

(( ...وسرشانه همراه با دهانۀ جیب، درز در خط کمر، دامن راسته 

 ( ((خور  ن، یقه، دکمهآستی))با انواع فرم

   

ترسیم الگوی اساس باالتنه برای مانتوهای آزاد مجلسی با  -

 ((خور آستین، یقه، دکمه))انواع فرم

   

ترسیم الگوی انواع مانتوی اسپرت با دو برش افقی و  -

 عمودی)جدا و توأمان(

   

ترسیم الگوی انواع مانتو اسپرت با دو برش افقی)باالی خط  -

لقه و کمر، باالی خط کف حلقه و دامن، زیر خط کف کف ح

 حلقه و کمر، زیرخط کف حلقه و دامن(

   

ترسیم الگوی انواع مانتو با دو برش)افقی باالی خط کف  -

حلقه و عمودی تا لبه، افقی زیر خط کف حلقه و عمودی تا لبه، 

افقی در کمر و عمودی در لبه، عمودی تا زیر خط کف حلقه و 

ر خط کف حلقه، عمودی تا کمر و افقی در خط کمر، افقی زی

 عمودی تا قسمتی از دامن و افقی در دامن(
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری مانتو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

یزات ، ابزار ، مواد تجه

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

ترسیم الگوی انواع مانتو جلو باز)خط مرکزی کنار هم، یک  -

 ردیف دکمه، دو ردیف دکمه، غیر قرینه(

   

    ترسیم الگوی انواع مانتو فانتزی و غیر قرینه -

    ترسیم الگوی پایۀ مانتو گشاد -

دی در شانه و لبه)چین در سرشانه تا لبه، ترسیم مانتو با گشا -

 ((خور آستین، یقه، دکمه))پیلی در سرشانه تا لبه ...( با انواع فرم

   

    ترسیم الگوی انواع مانتو  -

    کردن هر یکی از قطعات الگو با یک رنگ رنگی -

    تونواع ماناسازی  مدل -

    ترسیم عالئم قراردادی قطعات الگو -

    تعیین قطعات الگو جهت چسباندن الیی -

    برداری از هر یک از قطعات به طور جداگانه کپی -

خواب پارچه از نظر  ،تعیین خصوصیات پارچه )پشت و رو -

 ( "بافت ،طرح"

   

    انتخاب پارچه متناسب با مدل مانتو-

    قرار دادن کلیه قطعات الگو روی پارچه -

    برش پارچۀ مانتو -

    قطعات الگو جهت بایگانی لیهکآوری  جمع -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 الگوسازی و برشکاری مانتو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 ابع آموزشيمصرفي و من

     مهارت :

 درج درج تمامی مشخصات روی هر یک از قطعات الگو) -

 ...(و ردیف، تاریخ  ،سایز

   

راردادن در یک پاکت، کشیدن طرح لباس )ق بندی الگو فایل -

 (و ...  با مشخصات روی پاکت

   

    مشخصاتدفتر اندیکاتور به همراه واردکردن شمارة پاکت در -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف کاغذ الگو و پارچه-

 صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )روپوش( -

 ی هنگام ترسیم الگو و برش پارچهرعایت اصول ارگونوم-

 رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از قیچی برش-

 توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری کاغذ های باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت -

 جمع آوری پارچه های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت-
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 1 سانتی متر 10 × 150 میز کارآموز 1

  دستگاه 1 کیلویی 2پودر خشک  کپسول آتش نشانی 2

  عدد 1 سانتی متر 100 × 200 تخته وایت برد 3

  دستگاه P4 1 رایانه 4

  عدد 1 متناسب با رایانه نهمیزرایا 5

  عدد 1 گردان با پشتی مناسب صندلی مخصوص رایانه 2

  عدد 15 متحرک با ارتفاع قابل تغییر صندلی کارآموز 7

  عدد 1 چرمی صندلی مربی 1

  عدد 1 چوبی میز مربی 9

  جعبه 1 سری کامل تجهیزات استاندارد جعبه کمک های اولیه 10

  دستگاه 1 عمطبو سیستم تهویه 11

  عدد 2 سانتی متر 100 × 200 میز برش 12

  عدد3 سانتی متر  10 × 100 میز نور 13

 نفر در نظر گرفته شود.  70تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -توجه : 

           

 برگه استاندارد مواد  -  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 10 اری شابلونمخصوص نگهد کاور 1

  عدد 5از هرکدام  ماتیکی(،مایع،)نواری چسب  2

  دست 1 نخی روپوش 3

  عدد 15از هرکدام  عالم  نذاري و ...( صابون،)مل  وسایل عالمت گذاری 4

  برگ 10ازهرکدام  مقوا(،گراف،پوستی،)تحریر کاغذ 5

  متر2ازهرکدام مویی(،زانفیکس،کاغذی،)پارچه ای الیی چسب 2

  عدد HB  15 مداد 7

  عدد 2ازهرکدام  در رنگ های مختلف ماژیک وایت برد 1

  عدد 15 کوچک تراش 9

  عدد 1 وایت برد تخته پاک کن 10

  بسته 1ازهرکدام  بلند و تیز برای پارچه های معمولی و کاغذ سوزن ته گرد 11

  بسته 1ازهرکدام  در رنگ های مختلف کاربن مخصوص پارچه 12

  متر 1ازهر کدام  ژرژت و...(،کرپ،کتان،)تترون پارچه 13

 نفر محاسبه شود. 70مواد براي يك كارگاه با ظرفیت  -توجه : 
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  برگه استاندارد ابزار  -   

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 1 متوسط آهن ربا 1

  عدد 1ازهرکدام  پیستوله و ...،منحنی،T خط کش 2

  عدد 15 پرشده از خاک اره جاسوزنی 3

  عدد5ازهرکدام کاغذ و پارچه در فرمهای مختلف قیچی ساده 4

  عدد5ازهرکدام ساده و منحنی گونیا 5

  عدد 15 پالستیکی یا پارچه ای متر 2

  عدد 4 فنری )مخصوص نگهداری پارچه( گیره 7

  عدد 30 فلزی وزنه 1

  عدد 5 چوبی فلزی درفش 9

  عدد 3 فلزی پانچ 10

  عدد 5 کوچک ماشین حساب 11

  عدد 1 گرد قیچی برقی 12

 

 توجه : 

 نفر كارآموز در نظر گرفته شود. 70براي يك كارگاه با ظرفیت  ابزار -

 

 

 

 

 

 

 

 


