
 

 

 

 

 
 
 
 

 بسمه تعالي
 آموزشمعاونت 

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 
 

  شغلآموزش استاندارد 
 
 
 

 شغل آموزش عنوان 

 وزي( دالگوساز و برشکار لباس زنانه)تک
 

 

 

 (طراحي و دوختصنایع پوشاک )گروه شغلي 

 
 

 

 

 شغل آموزش كد ملي 
 

 
 

 

 31/7/09 تاریخ تدوین استاندارد :

 31/7/01تا تاریخ                          31/7/09از تاریخ    :    انداردمدت اعتبار است
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 نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  : دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  7-1/4/2/41/11:  شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

، سازمان آموزش فني و  2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شمالي  خيابان آزادي  –تهران 

 251 پالك ، اي كشور  حرفه

 11511166 – 1تلفن                                                     11144117دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 

 :( صنایع پوشاک )طراحي و دوختاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ریزي درسي رشته 

 معصومه ظاهري سرشت ،فاطمه كریمي  ،فاطمه نبي ،فریده سيد سياهي  ،فاطمه صنعتي-

 

  :همکار براي تدوین استاندارد آموزش شغل حوزه هاي حرفه اي و تخصصي 

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي   -

-  

 فرآیند اصالح و بازنگري :  

ه آموزش با تجربة عملي واقعي در بخش بازار كار، در این استاندارد اصالحاتي در بازار كار و نياز ب با توجّه به تغييرات مشاغل -

 ها را در حوزة كاري خود داشته باشد.   ها و توانایي به وجود آمده تا نيروي انساني تربيت كنند كه انواع گوناگون اطّالعات، مهارت
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 شایستگي    ندگان استاندارد آموزش شغل  تهيه كن

ردی

 ف

نام و نام 

 خانوادگي

آخرین 

مدرک 

 تحصيلي 

رشتة 

 تحصيلي

شغل و 

 سمت 

سابقة 

كار 

 مرتبط

 آدرس  ، تلفن و ایميل

1 
فرشته 
 مهر ضرغامي

 فوق ديپلم

ديپلم طراحي 
دوخت و فوق 
ديپلم مديريت 
 خانواده

مدير و مؤسّس 
و مربي 

 آموزشگاه شيوه
 سال 12

 تلفن ثابت : 
 61125111171تلفن همراه : 

 ShivehDesign@ymail.com ايميل:

 آدرس :

 تجربي ديپلم آرا زهرا كشتي 2

مدير و 
مؤسّس و 
مربي 

 آموزشگاه مينا

 سال 26

 تلفن ثابت : 

 61122612111تلفن همراه : 
 Mina-amouzesh-To@yahoo.comايميل: 

 آدرس : 
 

 ديپلم شقايق عبادزاده 2

پلم طراحي دي
دوخت و 
دانشجوي 
 ييزبان ايتاليا

مربي 
آموزشگاه 
 شيوه

 سال 5

 تلفن ثابت : 

 61114161222تلفن همراه : 
 Shaghayegh-e91@yahoo.comايميل: 

 آدرس : 
 
 
 سال 16 دار  مزون رياضي ليسانس سيمين جعفري 4 

 تلفن ثابت : 

 61127151115تلفن همراه : 
 Simin-i5@yahoo.comايميل: 

 درس :آ
 
 

 سال 16 دار مزون تغذيه ليسانس پور هنگامه عاصم 5

 تلفن ثابت : 

 61122561517تلفن همراه : 
 Heni 1128@gmail.comايميل: 
 آدرس :
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 تعاریف : 
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد حرفاه اي نياز وفتاه     اي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بع اي از ماوارد ا    مشخصات شايستگي ها و توانمندي ه
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 نام یك شغل :  
 خص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك ش

 شرح شغل : 
هاا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت 

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 داقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي . ح

 ویژگي كارآموز ورودي : 
 حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود . 

 كارورزي:
وزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و ضارورت    كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آم

د در محال آماوزش باه صاورت     دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي كه فر
 د و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.(با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببين تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخاش   ه، كه شاامل سا  فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  حرفه

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 يان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مرب

 شایستگي : 
 توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و كارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
لاوم پاياه )   حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي . كاه ماي تواناد شاامل ع    

 ، تكنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسي ( ، شيمي ، فيزيك رياضي 

 مهارت : 
 حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .   مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار

 ایمني : 
 مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .

 توجهات زیست محيطي :

 ت وارد وردد.مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيس
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 :  3شغلاستاندارد آموزش نام 

 (كار لباس زنانه)تكدوزي الگوساز و برش

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

الگوي بلوز و  شايستگي هايي از قبيلپوشاك است كه  صنايعيكي از مشاغل مربوط به  كار لباس زنانه الگوساز و برش

در ضمن را در بر مي ويرد و الگوي مانتو  رسمالگوي شلوار،  رسمالگوي دامن، ترسيم الگوي پيراهن،  رسمكت بهاره، 

 هاي توليد پوشاك در ارتباط است.  و بنگاه  فروش پارچه از قبيل ياين شغل با مشاغل

 : وروديویژگي هاي كارآموز 

 پايان دورۀ راهنماييميزان تحصيالت : حداقل 

 سالمت كامل جسماني وروانيتوانایي جسمي و ذهني : حداقل 

 7-4/2/41/11با كد  2نازك دوز زنانه درجه  مهارت هاي پيش نياز  :

:آموزش دوره  طول  

 ساعت 246 طول دوره آموزش                   : 

 ساعت 11  ـ زمان آموزش نظري               :

    ساعت 252  : ـ زمان آموزش عملي               

          ساعت    - ـ زمان كارورزي                      : 

          ساعت    -  ـ زمان پروژه                          :

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %25كتبي :  -

 %15 عملي : -

 %16 اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 سال سابقۀ كار مرتبط 2 ياطراحي و دوخت  تكنولوژي ليسانس -
 مرتبطسال سابقۀ كار  5فوق ديپلم طراحي و دوخت با  -
 مرتبطسابقۀ كار  سال 16ديپلم طراحي و دوخت با  -

 

 

 

                                                 
1   . Job Description 
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 تعریف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

و كت  هاي لباس زنانه)بلو شود كه قادر به ساخت انواع مدل الگوساز و برشكار لباس زنانه اصطالحاً به فردي اطالق مي

 ، دامن، پيراهن، شلوار و مانتو( را براي تمامي افراد دارا باشد. بهاره 

 

 

 

 

 ليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( :اصطالح انگ ٭

- Pattern and cutting for women
,
s 

 

 

 مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :  ٭

 2درجه  دوز زنانه نازك -

 مانتو دوز-

 شلوار دوز-

 

 

 جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : ٭

 

 طبق سند و مرجع ......................................       و مشاغل عادي و كم آسيب  الف : جز

 طبق سند و مرجع ......................................               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

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

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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                        2شغلآموزش استاندارد 

 2 شايستگي ها -

 عناوین ردیف

 الگوي بلوز وكت بهاره رسم 3

 الگوي دامن رسم 2

 الگوي پيراهن رسم 1

 الگوي شلوار رسم 4

 الگوي مانتو رسم 5

6  

7  

8  

0  

39  

33  

32  

31  

34  

35  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2.

 Occupational  Standard      
3
 . Competency  
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 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش بروه -

 عنوان : 

 الگوي بلوز و كت بهاره رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

11 17 15 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشي مصرفي

 ميز كار -    دانش :

 cm 16× cmبه ابعاد  ميز نور -

166 

 ميز كارآموز -

 صندلي كارآموز -

 ميز مربي -

 صندلي مربي -

 مانكن -

 آينۀ قدي -

 تلويزيون -

- DVD  

 ويدئو پروژكتور -

دوز،  ماشين دوخت)راسته -

 كارۀ خانگي( همه

 اتوي بخار -

 ميز اتو -

 وپارچۀ مخصوص ات -

 تختۀ وايت برد -

 متر -

، 26، 26، 16كش فلزي)  خط -

 متري( سانتي 166، 16، 56

وونيا)مدرّج، منحني، ساده( در  -

 هاي مختلف فرم

 پيستوله -

   قيقهد26 انواع كاغذ ترسيم الگو)وراف، سفيد تحريري، پوستي ...( -

   دقيقه26 ترسيم الگوفلزي  كش  انواع خط -

   دقيقه26 جدول سايزبندي نحوۀ استفاده از -

   1 نحوۀ ترسيم الگوي اساس باالتنه -

   1 نحوۀ ترسيم الگوي اساس آستين -

   دقيقه26 ويري اندام نحوۀ اندازه -

   دقيقه26 نحوۀ تطبيق اندازۀ فرد با جداول سايزبندي -

   2 نحوۀ رفع عيوب اندام -

   1 نحوۀ ساخت پاترون شخصي  -

   دقيقه26 ۀ اتوكاري پاتروننحو -

 نحوۀ تطابق اندام فرد با يكي از انواع فرم اندام -

   )                                 ) 

   دقيقه26

نحوۀ ترسيم الگوي انواع بلوز)كامالً تنگ، كمي تنگ، كمي  -

 وشاد، وشاد، خيلي وشاد(

1   

   1 رسيم الگوي كت بهاره)هم عرض در باال و پايين(نحوۀ ت -

انواع فرم بلوز)هم عرض باال و پايين، لبۀ وشاد در پايين،  -

 چين مستقيم از باال تا پايين، غير قرينه(

1   
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي بلوز و كت بهاره رسم

 زمان آموزش

 معج عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

نحوۀ ترسيم انواع فرم يقۀ بلوز)خطي، برورد، مسطّح و  -

 ايستاده(

 متر ماري -   1

 ويري نوار اندازه -

 قيچي)كاغذ، پارچه( -

 صفحۀ برش -

 وزنۀ برش -

 بشكاف -

 چين نخ -

 جاسنجاقي -

 رولت -

 حساب ماشين -

  HBمداد  -

 مداد رنگي -

 كن پاك -

 تراش -

 ع، ماتيكي، نواري(يچسب)ما -

 كاغذ برش)پوستي، وراف( -

 پارچۀ چلوار -

 نخ كوك -

 سوزن دوخت دستي -

 سوزن ماشين دوخت -

 ورد سنجاق ته -

 صابون و مل -

 

   1 ي)جدا، سرخود(نحوۀ ترسيم انواع فرم آستين از نظر ظاهر -

   2 سازي انواع بلوز و كت بهاره از روي ژورنال نحوۀ مدل -

   دقيقه26 نحوۀ ترسيم عالئم قراردادي قطعات الگو -

   دقيقه26 نحوۀ قراردادن قطعات الگو روي پارچه -

   1 نحوۀ برش پارچۀ بلوز يا كت بهاره -

   دقيقه26 آوري قطعات الگو نحوۀ جمع -

    مهارت :

  1  كاغذ ترسيم الگو)وراف، سفيد تحريري، پوستي ...(استفاده از  -

كش ترسيم  استفاده از انواع خط-

 سانتي متري(16،26،26،56،16،166)الگو

 1  

  26/1  ترسيم الگوي اساس باالتنه -

26/1  ترسيم الگوي اساس آستين -   

26/1  دوخت پاترون استاندارد  -   

ويري باالتنه تا خط باسن)بستن  سازي فرد جهت اندازه آماده -

 ( ((سينه، كمر، شكم، باسن بزرگ))نوار دور

  دقيقه26 

  دقيقه26  ورهاركردن محل كا استفاده از چسب كاغذي جهت مشخص -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي بلوز و كت بهاره رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

مداد مخصوص  -    مهارت :

 وذاري پارچه عالمت

 ماژيك وايت برد -

 كن تخته پاك -

 منابع : -

الگو و برش به روش متري  -

لباس زنانه، ترجمه : پري 

 1211هير مفرّح، ش

 

دوزي زنانه، مؤلف :  نازك -

، 1211فاطمه صنعتي، 

 انتشارات مدرسه

- fitting & pattern   ،

2616 

- marfy, 2611 

- The perfact fit   ،

2661 

 

 

مركز سينه، )كردن اي جهت مشخص استفاده از ليبل دايره -

 ...( و  محل تالقي وردن و سرشانه، انتهاي سرشانه

  دقيقه26 

  1  ويري اندام اندازه -

  دقيقه26  ويري پوشيدن پاترون استاندارد جهت تأييد اندازه -

  دقيقه26  تطبيق الگوي استاندارد با سايز شخصي -

كوتاه، ))رفع ايراد اندام در باالتنه تا خط باسن)قد باالتنۀ جلو -

، ((زرگكوچك، ب))، كارور جلو((كوتاه، بلند))، قد باالتنۀ پشت((بلند

، ((تر تر، بزرگ كوچك))، دور سينه((كوچك، بزرگ))كارور پشت

، سينۀ برجسته، ((برآمده، فرو رفته))، شكم((تر، بزروتر كوچك))كمر

، ((سرازير، مربع))، پشت برآمده، سرشانه((باال، پايين))مركز سينه

 ...( ((كوتاه، بلند))، قد آستين((چاق، الغر))بازوي

 2  

  1  خصيدوخت پاترون ش -

  دقيقه26  اتوكاري پاترون -

  1  پروويري نهايي پاترون شخصي -

ترسيم الگوي اساس باالتنۀ سايز شخصي با اصالحات  -

 نهايي

 1  

 اندام فرد با يكي از انواع فرم اندام تطبيق -

    )                                 ) 

 1  
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي بلوز و كت بهاره رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

     مهارت : 

ره از نظر آزادي)كامالً تنگ، ترسيم الگوي بلوز و كت بها -

 كمي تنگ، كمي وشاد، كامالً وشاد(

 2  

سازي)ابتداي  انتقال ساسون سينه به نقاط مختلف جهت مدل -

شانه، ميانۀ شانه، انتهاي شانه، حلقۀ آستين، پهلو، محل تالقي 

خط كمر و پهلو، خط كمر، محل تالقي خط كمر و خط مركزي 

 جلو، حلقۀ وردن(

 2  

تقال پنس ساسون سينه به هر يك از نقاط به چهار ان -

شكل)تبديل به برش، دوخت پنس، ردكردن پنس در برش، 

 تبديل پنس به پيلي يا چين( 

 2  

ترسيم الگوي بلوز و كت بهاره هم عرض در شانه و  -

، برش از ((عمودي و افقي))لبه)برش از سرشانه، برش توأمان

 به زير سينه ...(حلقۀ آستين، انتقال ساسون سينه 

 2  

 ساسونسينه و ساسون ترسيم الگوي بلوز لبه وشاد)انتقال -

 سرشانه پشت جهت مدل فون يا كلوش(

 2  

ترسيم الگوي بلوز با چين يا پيلي از شانه تا لبه)انتقال  -

سرشانۀ  ساسون جلو در برش افقي سرشانه، انتقال  ساسون

زي جلو و ردكردن در پشت در برش با چين، انتقال به خط مرك

 دار ...( برش ورد و زاويه

 1  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي بلوز و كت بهاره رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 موزشيآ

     مهارت :

ترسيم الگوي بلوز با انتقال ساسون سينه به خط مركز  -

 جلو)دراپه در يقه، چين وسط سينه ...(

 26/1  

ترسيم الگوي بلوز غير قرينه)با انتقال ساسون سرشانه به  -

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

 26/1  

وز كمر وشاد و با انتقال)ساسون سينه به ترسيم الگوي بل -

 برش عمودي، ساسون سينه به خط پهلو ...(

 26/1  

تعيين نقاط اساسي براي ترسيم يقه)خط وردن، لبۀ بيروني  -

طرح، پايه، خط شكست، نقطۀ شكست، برورد، پهناي پشت، 

               دكلته، دال، رويه، زيره، سجاف سرخود، سجاف جدا، 

 ( ((يك رديف دكمه، دو رديف دكمه))ردكمه خو

 1  

26/1  ترسيم انواع يقه خطي)هفت، ورد، چهارووش ...( -   

26/1  ترسيم انواع يقه روي پايه)هفت، ورد( -   

26/1  ح، ايستاده(سطّمترسيم انواع يقه روي پايۀ هفت)برورد،  -   

26/1  ترسيم انواع يقه برورد روي پايۀ هفت)جدا، سرخود( -   

ترسيم انواع يقه برورد جدا روي پايۀ هفت)انگليسي با  -

 ...( ((سرخود، جدا))با پايه ، برورد((دال، نقطۀ شكست))انواع

 26/1   

ترسيم انواع يقه برورد سرخود روي پايه هفت)شال،  -

 انگليسي، آمريكايي، بدون پشت يقه ...(

 26/1   
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 استاندارد آموزش 
 موزش ي تحليل آ بروه -

 عنوان : 

 الگوي بلوز و كت بهاره رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

   1  مهارت :

ترسيم انواع يقۀ مسطّح روي پايۀ هفت)مسطّح ملواني،  -

 ...( ((حلزوني))، لبه وشاد(( vوودي به شكل ))دار مسطّح پايه

 1  

هفت ))ترسيم انواع يقۀ ايستاده روي پايۀ هفت)جدا، سرخود -

 ...( ((ايستاده

 2  

با پايه و ))، برورد((ب ب))ترسيم انواع يقه رو پايۀ ورد)مسطّح -

، ايستاده ((با پايۀ جدا، با پايۀ سرخود))، شوميز((بدون پايه

 كراواتي، ايستاده سرخود ...(، ((چيني))جدا

 2  

ترسيم انواع الگوي سجاف بلوز و كت بهارۀ جلو  -

 ، غير متقارن، نوار جدا ...(((دوبل، مخفي))باز)استاندارد، دكمه

 2  

  1  اي رۀ بلوز آستين حلقهس كترسيم الگوي سجاف ي -

ترسيم انواع الگوي سجاف بلوز جلو بسته)دكمۀ بندينك،  -

 مه همراه با زيپ، سجاف نوار تا نيمه ...(سجاف ني

 1  

، چين در ((پفي))در باال و پايين  ترسيم انواع آستين جدا)چين -

، وشادي در ((دار مچ چين))، چين در پايين((دار كاپ))باال

، شانۀ ((اي الله))، در باال و پايين اندازه، غير قرينه((كلوش))لبه

 افتاده ...(

 26/1  
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 ندارد آموزش استا
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي بلوز و كت بهاره رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

     مهارت :

ه، دوبل، با ترسيم انواع مچ)با دو جادكمه، تك جادكم -

نقۀ سجاف جدا، مچ زبروردان سجاف جدا، بروردان به فرم ذو

 بلند زنانه، كلوش ...(

 1  

ترسيم فرم آستين سرخود)كيمونو، روالن، شانۀ  -

، خفاشي، حلقۀ چهارووش، كيمونو همراه با يوك، ((دلمن))افتاده

سرخود كوتاه با مرغك، سرخود همراه با پنل، شنلي، كلوش 

)... 

 2  

  2  سازي انواع بلوز و كت بهاره از روي ژورنال مدل -

  2  سازي طرح روي الگوي پايۀ فرد مدل -

  دقيقه26  كردن هر يك از قطعات الگوي با يك رنگ رنگي -

  دقيقه26  ترسيم عالئم قراردادي الگو جهت شناساسيي قطعات الگو -

  قهدقي26  تعيين قطعات الگو جهت چسباندن اليي -

  1  برداري از هر يك از قطعات الگو به طور جداوانه كپي -

تعيين خصوصيات پارچه)پشت و رو، خواب پارچه از  -

 ( ((طرح، بافت))نظر

  دقيقه26 

  1  كليۀ قطعات الگو روي پارچه قراردادن -

  26/1  برش پارچۀ بلوز و كت بهاره -

  دقيقه26  انيآوري تمامي قطعات الگو جهت بايگ جمع -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي بلوز و كت بهاره رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

نام، سن، ))از قطعات الگو)درج كليۀ مشخصات روي هر يك  -
 فرد، رديف، تاريخ ...( ((سايز

   دقيقه26 

بندي الگو) قراردادن در يك پاكت، كشيدن طرح روي  فايل -
 پاكت، تاريخ، نام فرد، رديف(

  دقيقه26 

نام و )وارد كردن شمارۀ پاكت در دفتر انديكاتور به همراه  -
 تاريخ(،شماره تلفن فرد

  دقيقه26 

 نگرش :

 جويي در مصرف كاغذ صرفه -

 جويي در مصرف پارچه صرفه -

 ايمني و بهداشت : 

 استفاده از ميز و صندلي با ارتفاع مناسب جهت الگوسازي و برش -

 صحيح نشستن در هنگام كار -

 استفاده از نور كافي در هنگام كار -

 

 توجهات زيست محيطي :

 هاي تر خشك)كاغذ، پارچه، نخ ...( با زباله هاي كردن زباله عدم مخلوط -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي دامن رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

14 42 57 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

 ميز كار -    انش :د

 ميز نور -

 ميز كارآموز -

 صندلي كارآموز -

 ميز مربي -

 صندلي مربي -

 مانكن -

 آينۀ قدي -

 تلويزيون -

- DVD  

 ويدئو پروژكتور -

دوز،  ماشين دوخت)راسته -

 كارۀ خانگي( همه

 اتوي بخار -

 ميز اتو -

 پارچۀ مخصوص اتو -

 تختۀ وايت برد -

 متر -

، 26 ،16كش فلزي)  خط -

26 ،56 ،16 ،166 

 (T، متري سانتي

وونيا)مدرّج، منحني، ساده(  -

 هاي مختلف در فرم

 پيستوله -

 

   دقيقه26 انواع كاغذ ترسيم الگو)وراف، سفيد تحريري، پوستي ...( -

   دقيقه26 سانتيمتري16،26،26،56،16،166)كش ترسيم الگو انواع خط -

   دقيقه26 نحوۀ استفاده از جدول سايزبندي -

   1 نحوۀ ترسيم الگوي اساس دامن -

   دقيقه26 ويري اندام نحوۀ اندازه -

   دقيقه26 نحوۀ تطبيق اندازۀ فرد با جدول سايزبندي -

   دقيقه26 نحوۀ رفع عيوب اندام -

   دقيقه26  نحوۀ ساخت پاترون شخصي -

   دقيقه26 نحوۀ اتوكاري پاترون -

لگوي اساس دامن سايز شخصي با تأييد نحوۀ ترسيم ا -

 پاترون

   دقيقه26

 نحوۀ تطابق اندام فرد با يكي از انواع فرم اندام               -

     )                               ) 

   دقيقه26

كردن انواع فرم دامن)هم عرض در كمر و لبه،  نحوۀ مشخص -

ر كمر تنگ و در لبه وشاد، در كمر وشاد و در لبه تنگ، در د

 كمر و لبه وشاد، تركيبي، غير قرينه(

   دقيقه26
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي دامن رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

14 42 57 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

 متر ماري -    دانش :

 ويري نوار اندازه -

 قيچي)كاغذ، پارچه( -

 صفحۀ برش -

 وزنۀ برش -

 بشكاف -

 چين نخ -

 جاسنجاقي -

 رولت -

 حساب ماشين -

  HBمداد  -

 مداد رنگي -

 كن پاك -

 تراش -

 ع، ماتيكي، نواري(يچسب)ما -

 رش)پوستي، وراف(كاغذ ب -

 پارچۀ چلوار -

 نخ كوك -

 سوزن دوخت دستي -

 سوزن ماشين دوخت -

 ورد سنجاق ته -

 صابون و مل -

 

   دقيقه26 سازي الگوي دامن هم عرض در كمر و لبه نحوۀ مدل -

   دقيقه26 سازي الگوي دامن در كمر تنگ و لبه وشاد نحوۀ مدل -

   دقيقه26 ر وشاد و در لبه تنگسازي الگوي دامن در كم نحوۀ مدل -

   دقيقه26 سازي الگوي دامن در كمر و لبه وشاد نحوۀ مدل -

   دقيقه26 سازي الگوي دامن تركيبي نحوۀ مدل -

   دقيقه26 سازي الگوي دامن غير قرينه نحوۀ مدل -

   دقيقه26  دار، منحني، سرخود( سازي انواع كمر)راست، سجاف نحوۀ مدل -

   دقيقه26 سازي انواع دامن از روي ژورنال حوۀ مدلن -

   دقيقه26 نحوۀ ترسيم عالئم قراردادي قطعات الگو -

   دقيقه26 نحوۀ قراردادن قطعات الگو روي پارچه -

   دقيقه26 دامن نحوۀ برش پارچه -

   دقيقه26 آوري كليۀ قطعات الگو نحوۀ جمع -

    مهارت :

  1  غذ ترسيم الگو)وراف، سفيد تحريري، پوستي ...(كااستفاده از  -

كش ترسيم  از انواع خط استفاده 

 سانتي متري(16،26،26،56،16،166)الگو

 1  

  1  استفاده از جدول سايزبندي -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي دامن رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

مداد مخصوص  -    مهارت :

 وذاري پارچه عالمت

 ماژيك وايت برد -

 كن تخته پاك -

 منابع : -
الگو و برش به روش متري  -

لباس زنانه، ترجمه : پري 
  1211شهير مفرّح، 

وزي زنانه، مؤلف : د نازك -
، 1211فاطمه صنعتي، 
 انتشارات مدرسه

- fitting & pattern   ،
2616 
- marfy , 2611 
- The perfect fit   ،
2661 

 

  1  با استفاده از جدول سايز بندي ترسيم الگوي اساس دامن -

كمر، ))ويري دامن)بستن نوار دور سازي فرد جهت اندازه آماده -

 بلندي باسن، قد دامن(، ((شكم، باسن بزرگ

  دقيقه26 

ويري اندام)دور كمر،دور شكم، دور باسن بزرگ، دور  اندازه -

 ران، بلندي باسن، قدّ كمر تا زانو، قدّ دامن ...(

 26/1  

  1  تطبيق الگوي استاندارد با سايز شخصي -

رفع ايراد اندام در دامن)شكم برآمده، باسن برجسته، شكم  -

 سن تخت، ران برآمده ...(فرو رفته، با

 2  

  1  دوخت پاترون شخصي  -

  دقيقه26  اتوكاري پاترون -

  1  پروويري پاترون شخصي -

  1  ترسيم الگوي اساس دامن سايز شخصي با اصالحات نهايي -

 تطابق اندام فرد با يكي از انواع فرم اندام              نحوۀ  -

     )                               ) 

 1  

تعيين انواع فرم دامن جهت كشيدن الگوي پايه)هم عرض  -

در كمر و لبه، در كمر تنگ و در لبه وشاد، در كمر وشاد و در 

 لبه تنگ، در كمر و لبه وشاد، تركيبي، غير قرينه(

 2  
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 استاندارد آموزش 
 آموزش ي تحليل  بروه -

 عنوان : 

 الگوي دامن رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

     مهارت :

، تا زانو، ((ميني))ترسيم الگوي دامن هم عرض در كمر)كوتاه -

 دار دار جلو و پشت، جيب ، ماكسي، پيلي((ميدي))شانل، زير زانو

 2  

ها،  سازي انواع دامن در كمر تنگ و لبه وشاد)فون مدل -

ها ،  دارها، شلواري دارها، وودت ها، پيلي ها، ترك كلوش

 ...(دارها جيب

 26/1  

اي،  سازي انواع دامن در كمر وشاد و لبه تنگ)خمره مدل -

 دراپه در پهلوها ...(

 26/1   

هاي  چين))دار سازي انواع دامن در كمر و لبه وشاد)چين مدل -

 ، پليسه ...(((اي طبقه

 26/1   

استفاده از چهار فرم دامن جهت ترسيم انواع الگوي دامن  -

، برش ((دار، پليسه كلوش، چين))تركيبي)برش افقي با حاشيه

 افقي باالي خط باسن ...(

 26/1   

ينه)لنگي با واالن و پيلي، در سازي انواع دامن غير قر مدل -

 طرف ...( طرف، برش مايل، پيلي در يك يك

 26/1   

26/1  دار، منحني، سرخود( سازي انواع كمر)راست، سجاف مدل -   

26/1  سازي طرح روي الگوي پايۀ فرد مدل -   

26/1  سازي شدۀ الگو با يك رنگ كشيدن هر يك از قطعات مدل -   

26/1  الگو ردادي الگو جهت شناسايي قطعاتترسيم عالئم قرا -   
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي دامن رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

     مهارت :

26/1  برداري از هر يك از قطعات الگو به طور جداوانه كپي -   

تعيين خصوصيات پارچه)پشت و رو، خواب پارچه از  -

 ( ((طرح، بافت))نظر

 26/1   

26/1  قراردادن تمامي قطعات الگو روي پارچه -   

26/1  برش پارچۀ دامن -   

26/1  آوري قطعات كليۀ قطعات الگو جهت بايگاني جمع -   

نام، سن، ))هر يك از قطعات الگو)روي درج كليۀ مشخصات  -

 فرد، رديف، تاريخ ...( ((سايز

 26/1   

بندي الگو) قراردادن در يك پاكت، كشيدن طرح روي  فايل -

 پاكت، تاريخ، نام فرد، رديف(

 26/1   

وارد كردن شمارۀ پاكت در دفتر انديكاتور به همراه نام و  -

 فردشماره تلفن 

 26/1   

 نگرش :

 جويي در مصرف كاغذ صرفه -

 جويي در مصرف پارچه صرفه -

 ايمني و بهداشت : 

 استفاده از ميز و صندلي با ارتفاع مناسب جهت الگوسازي و برش -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي دامن رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

  صحيح نشستن در هنگام كار -

 استفاده از نور كافي در هنگام كار -

 

 توجهات زيست محيطي :

 ي ترها هاي خشك)كاغذ، پارچه، نخ ...( با زباله كردن زباله عدم مخلوط -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي پيراهن رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

11 51 77 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

 ميز كار -    دانش :

 ميز نور در ابعاد -

 cm 16  ×cm 166 

 ميز كارآموز -

 صندلي كارآموز -

 ميز مربي -

 صندلي مربي -

 مانكن -

 آينۀ قدي -

 تلويزيون -

- DVD  

 ويدئو پروژكتور -

دوز،  ماشين دوخت)راسته -

 كارۀ خانگي( همه

 اتوي بخار -

 ميز اتو -

 پارچۀ مخصوص اتو -

 تختۀ وايت برد -

 متر -

، 26، 26، 16كش فلزي)  خط -

 (Tمتري،  سانتي 166، 16، 56

وونيا)مدرّج، منحني، ساده(  -

 هاي مختلف در فرم

 پيستوله -

نحوۀ ترسيم الگوي انواع پيراهن)كامالً تنگ، كمي تنگ،  -

 كمي وشاد، وشاد، خيلي وشاد(

1   

   2 سازي سينه به نقاط مختلف جهت مدلساسون نحوۀ انتقال  -

نقاط مختلف جهت  پشت به ساسون سرشانه نحوۀ انتقال -

 سازي مدل

2   

كردن انواع فرم پيراهن)هم عرض در شانه و  نحوۀ مشخص -

لبه، وشادي در لبه، وشادي در شانه و لبه، وشادي بيشتر در 

 لبه، غير قرينه(

2   

   2 نحوۀ ترسيم انواع برش افقي و عمودي در الگوي پيراهن -

برورد، سطح، نحوۀ ترسيم انواع فرم يقۀ پيراهن)خطي،  -

 ايستاده(

2   

   2 نحوۀ ترسيم انواع فرم آستين از نظر ظاهري)جدا، سرخود( -

   1 سازي الگوي انواع پيراهن از روي ژورنال نحوۀ مدل -

   1 نحوۀ ترسيم عالئم قراردادي قطعات الگو -

   1 نحوۀ قراردادن قطعات الگو روي پارچه -

   1 پيراهن  نحوۀ برش پارچه -

   1 نحوۀ جمع آوري تمامي قطعات الگو -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي پيراهن رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

 متر ماري -    مهارت :

 ويري نوار اندازه -

دسته ))قيچي)كاغذ، پارچه -

خميده، چرم، زيگزاگ، رولتي، 

 ( ((تور ... 

 صفحۀ برش -

 وزنۀ برش -

 بشكاف -

 چين نخ -

 جاسنجاقي -

 رولت -

 حساب ماشين -

  HBمداد  -

 مداد رنگي -

 كن پاك -

 تراش -

 ع، ماتيكي، نواري(يچسب)ما -

 كاغذ برش)پوستي، وراف( -

 پارچۀ چلوار -

 نخ كوك -

 سوزن دوخت دستي -

 سوزن ماشين دوخت -

 ورد سنجاق ته -

 

  2  ترسيم الگوي اساس باالتنه با قدّ پيراهن -

ترسيم الگوي انواع پيراهن)كامالً تنگ، كمي تنگ، كمي  -

 وشاد، وشاد، خيلي وشاد(

 2  

در  تعيين انواع فرم پيراهن)هم عرض در شانه و لبه، وشادي -

 لبه، وشادي در شانه و لبه، وشادي بيشتر در لبه، غير قرينه(

 2  

سازي)ابتداي  انتقال ساسون سينه به نقاط مختلف جهت مدل -

شانه، ميانۀ شانه، انتهاي شانه، حلقۀ آستين، پهلو، محل تالقي 

خط كمر و پهلو، محل تالقي خط كمر و خط مركزي جلو، 

 مركز جلو، حلقۀ وردن(

 2  

سينه به هر يك از نقاط به چهار فرم)انتقال ساسون انتقال  -

 ، دوخت ، ردكردن در برش، تبديل به پيلي يا چين(ساسون

 2  

  2  ترسيم الگوي انواع پيراهن با برش)عمودي، افقي( -

 ترسيم الگوي انواع پيراهن با برش عمودي همراه با لبۀ تنگ -

 بدون آستين ((هرسكپيراهن تنگ ي))

 2  

  2  اي پيراهن آستين حلقه هيكسرترسيم الگوي سجاف  -

ترسيم الگوي انواع پيراهن با برش عمودي و لبۀ  -

 وشاد)پيراهن ترك(

 2  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي پيراهن رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 نيدانش ، مهارت ، نگرش ،  ایم

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

 صابون و مل -    مهارت :

مداد مخصوص  -

 وذاري پارچه عالمت

 ماژيك وايت برد -

كن تخته پاك -  
 منابع : -

الگو و برش به روش متري  -
لباس زنانه، ترجمه : پري 

 1211شهير مفرّح، 
 
لف : دوزي زنانه، مؤ نازك -

، 1211فاطمه صنعتي، 
 انتشارات مدرسه

- fitting & pattern   ،
2616 
- marfy , 2611 
- The perfect fit   ،
2661 

 

ترسيم الگوي انواع پيراهن با برش افقي قرينه و غير  -

قرينه)باالي خط كف حلقه، زير خط كف حلقه، درز در خط 

 كمر، برش افقي در دامن(

 2  

برش باالي خط كف انواع هن با ترسيم الگوي پيرا -

 )مستقيم، مايل، جناقي، هالل(حلقه

 2  

برش افقي زير خط كف انواع ترسيم الگوي پيراهن با  -

 با باالتنه)قرينه، غير قرينه( )مستقيم، مايل، جناقي، هالل(حلقه

 2  

سينه در برش زير خط كف حلقه با باالتنۀ  ساسونانتقال 

 قرينه)زيرسينه، مركزجلو، يقه، سرشانه، حلقۀ آستين ...(

 2  

ترسيم الگوي پيراهن با برش افقي زير خط كف حلقه با لباۀ   -

دار، كلاوش،   وشاد)تنگ، فاون، تارك نيلاوفري، تارك واودت     

 تا چند طبقه ...( 1دار از  چين

 2  

  2  ن با دو برش افقي و عموديترسيم الگوي پيراه -

ش افقي)باالي خط كاف  برترسيم الگوي انواع پيراهن با دو  -

قه و حلقه و كمر، باالي خط كف حلقه و دامن، زير خط كف حل

 كمر، زير خط كف حلقه و دامن ...(

 2  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي پيراهن رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

     مهارت :

)افقاي  افقي  ،عمودي ترسيم الگوي انواع پيراهن با دو برش -

باالي خط كف حلقه و عمودي تا لبه، افقي زير خط كف حلقه 

و عمودي تا لبه، عمودي تا زيار   كمرلبه، افقي در و عمودي تا 

خط كف حلقه و افقي زير خط كف حلقاه، عماودي تاا كمار و     

 افقي در خط كمر، عمودي تا قسمتي از دامن و افقي در دامان 

)... 

 2  

ترسيم الگوي انواع پيراهن جلوباز)خط مركزي كنار هم، يك  -

 رديف دكمه، دو رديف دكمه، غير قرينه(

 2  

به دهاناۀ   ساسونترسيم الگوي انواع پيراهن همراه با انتقال  -

 ( ((دار، منحني زاويه))جيب

 2  

ترسيم الگوي انواع پيراهن غير قرينه)باالتنۀ چپ و راسات و   -

سرشاانه،  ))درز در خط كمر و دامن لنگي دراپه، پيراهن دراپه در

 ...( ((باالي خط كمر، زير خط كمر

 2  

  1  ي پايۀ پيراهن وشادترسيم الگو -

در سرشاانه تاا     ترسيم پيراهن با وشادي در شانه و لبه)چين -

 لبه، پيلي در سرشانه تا لبه ...(

 2  

  2  ترسيم الگوي انواع پيراهن از روي ژورنال -

  1  كردن هر يك از قطعات الگوي با يك رنگ رنگي -

  2  سازي طرح روي الگوي پايۀ فرد مدل -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي پيراهن رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

     مهارت :

  1  ترسيم عالئم قراردادي شناسايي قطعات الگو -

  1  تعيين قطعات الگو جهت چسباندن اليي -

  1  يك از قطعات به طور جداوانههر كردن از  كپي -

تعيااين خصوصاايات پارچه)پشاات و رو، خااواب پارچااه از     -

 ( ((طرح، بافت))نظر

 1  

  1  قراردادن تمامي قطعات الگو روي پارچه -

  26/1  برش پارچۀ پيراهن -

  1  ۀ قطعات الگو جهت بايگانيآوري كلي جمع -

نام، سن، ))درج كليۀ مشخصات روي هر يك از قطعات الگو) -

 فرد، رديف، تاريخ ...( ((سايز

  دقيقه26 

بندي الگو) قراردادن در يك پاكت، كشيدن طرح روي  فايل -

 پاكت، تاريخ، نام فرد، رديف(

  دقيقه26 

 ،نام )ور به همراه وارد كردن شمارۀ پاكت در دفتر انديكات -

 تاريخ( ،شماره تلفن فرد

  دقيقه26 

 نگرش :

 جويي در مصرف كاغذ صرفه -

-  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي پيراهن رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

جهيزات ، ابزار ، ت

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

  جويي در مصرف پارچه صرفه -

-  

 ايمني و بهداشت : 

 استفاده از ميز و صندلي با ارتفاع مناسب جهت الگوسازي و برش -

 صحيح نشستن در هنگام كار -

 استفاده از نور كافي در هنگام كار -

 توجهات زيست محيطي :

 هاي تر هاي خشك)كاغذ، پارچه، نخ ...( با زباله كردن زباله طعدم مخلو -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي شلوار رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

26 41 11 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  دموا

 آموزشي

 ميز كار -    دانش :

 ميز نور در ابعاد -

 cm 16  ×cm 166 

 ميز كارآموز -

 صندلي كارآموز -

 ميز مربي -

 صندلي مربي -

 مانكن -

 آينۀ قدي -

 تلويزيون -

- DVD  

 ويدئو پروژكتور -

دوز،  ماشين دوخت)راسته -

 كارۀ خانگي( همه

 اتوي بخار -

 ميز اتو -

 مخصوص اتو پارچۀ -

 تختۀ وايت برد -

 متر -

، 26، 26، 16كش فلزي)  خط -

 (Tمتري،  سانتي 166، 16، 56

وونيا)مدرّج، منحني، ساده(  -

 هاي مختلف در فرم

 پيستوله -

   دقيقه26 انواع كاغذ ترسيم الگو)وراف، سفيد تحريري، پوستي ...( -

 سانتي16،26،26،56،16،166)كش ترسيم الگو انواع خط -

 متري(

   دقيقه26

   دقيقه26 نحوۀ استفاده از جدول سايزبندي -

   1 نحوۀ ترسيم الگوي اساس شلوار -

   دقيقه26 ويري اندام نحوۀ اندازه -

   1 نحوۀ تطبيق اندازۀ فرد با جدول سايزبندي -

   دقيقه26 نحوۀ رفع عيوب اندام -

   1 نحوۀ ساخت پاترون شخصي -

   دقيقه26 وكاري پاتروننحوۀ ات -

نحوۀ ترسيم الگوي اساس شلوار سايز شخصي با تأييد  -

 پاترون

1   

 تطابق اندام فرد با يكي از انواع فرم اندام              نحوۀ  -

     )                               ) 

1   

كمرتنگ  يا راسته، شلوار)ساده كردن انواع فرم نحوۀ مشخص -

پا وشاد، تركيبي،  پا تنگ، كمر و دم پا وشاد، كمروشاد و دم دم و

 غير قرينه(

1   
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي شلوار رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

 متر ماري -    دانش :

 ويري نوار اندازه -

دسته ))قيچي)كاغذ، پارچه -

خميده، چرم، زيگزاگ، رولتي، 

 ( ((تور ... 

 صفحۀ برش -

 وزنۀ برش -

 بشكاف -

 چين نخ -

 جاسنجاقي -

 رولت -

 حساب ماشين -

  HBمداد  -

 مداد رنگي -

 كن پاك -

 تراش -

 ع، ماتيكي، نواري(يچسب)ما -

 كاغذ برش)پوستي، وراف( -

 پارچۀ چلوار -

 نخ كوك -

 سوزن دوخت دستي -

 سوزن ماشين دوخت -

 ورد سنجاق ته -

 صابون و مل -

سازي انواع الگوي پايۀ شلوار)جين، تنگ، ساده،  نحوۀ مدل -

 وشاد، خيلي وشاد(

2   

   1 پا وشاد رتنگ و دمسازي الگوي شلوار كم نحوۀ مدل -

   1 پا تنگ سازي الگوي شلوار در كمروشاد ودم نحوۀ مدل -

   1 پا وشاد سازي الگوي شلوار در كمر و دم نحوۀ مدل -

   1 سازي الگوي شلوار تركيبي نحوۀ مدل -

   1 سازي الگوي شلوار غير قرينه نحوۀ مدل -

   1 رنالسازي انواع شلوار از روي ژو نحوۀ مدل -

   دقيقه26 نحوۀ ترسيم عالئم قراردادي قطعات الگو -

   1 نحوۀ قراردادن قطعات الگو روي پارچه -

   1 نحوۀ برش پارچۀ شلوار -

   دقيقه26 آوري تمامي قطعات الگو نحوۀ جمع -

    مهارت :

كاغذ ترسيم الگو)وراف، سفيد تحريري، پوستي استفاده از  -

)... 

  يقهدق26 

كش ترسيم  استفاده از خط -

 سانتيمتري(16،26،26،56،16،166)الگو

  دقيقه26 

  1  استفاده از جدول سايزبندي -

  2  ترسيم الگوي اساس شلوار -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي شلوار رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ت ، نگرش ،  ایمنيدانش ، مهار

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

مداد مخصوص  -    مهارت :

 وذاري پارچه عالمت

 ماژيك وايت برد -

كن تخته پاك -  

 منابع : -

الگو و برش به روش متري  -
لباس زنانه، ترجمه : پري 

 1211شهير مفرّح، 
ؤلف : دوزي زنانه، م نازك -

، 1211فاطمه صنعتي، 
 انتشارات مدرسه

- fitting & pattern   ،
2616 
- marfy  , 2611 
- The perfect fit   ،
2661 

 

كمر، ))ويري شلوار)بستن نوار دور سازي فرد جهت اندازه آماده -

 ( ((شكم، باسن بزرگ

  دقيقه26 

ويري اندام)دور كمر، دور شكم، دور باسن بزرگ،  اندازه -

دي فاق، بلندي باسن، مجموع فاق جلو و پشت، طول داخل بلن

پا، بلندي از كمر تا زانو، كمر تا زمين، دور ران، دور زانو، پهناي 

 لبۀ شلوار ...(

 1  

  1  تطبيق الگوي استاندارد با سايز شخصي -

رفع ايراد اندام در شلوار)شكم برآمده، باسن برجسته، شكم  -

 ...( ((پشت پهلو، جلو)) ن برآمده ازفرو رفته، باسن تخت، را

 26/1  

  1  دوخت پاترون شخصي  -

  1  اتوكاري پاترون -

  1  پروويري پاترون شخصي -

  1  ترسيم الگوي اساس شلوار سايز شخصي با اصالحات نهايي -

 تطابق اندام فرد با يكي از انواع فرم اندام               -

     )                               ) 

 1  

پا وشاد، كمر  تعيين انواع فرم شلوار)ساده، كمر تنگ و دم -

 پا وشاد، تركيبي، غير قرينه( پا تنگ، كمر و دم وشاد و دم

 1  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي شلوار رسم

 شزمان آموز

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

     مهارت :

ترسيم الگوي شلوار با انواع قد)شلوارك، برمودا، ولف، باالتر  -

 از مچ، قد كامل(

 1  

نيلوفري، بيشتر از پا وشاد)فون،  ترسيم انواع الگوي دم -

 نيلوفري(

 1  

  1  ترسيم الگوي شلوار كلوش از باسن -

  1  وشاد از باسن هيكسرترسيم الگوي شلوار  -

  1  پا تنگ ترسيم الگوي شلوار با وشادي در كمر)چين يا پيلي( و دم -

  1  دار با پيلي در كمر ترسيم الگوي شلوار جيب -

  1  پا وشاد، راسته ...( )ساده، دمترسيم الگوي شلوار تنگ -

  1  كش دار از پارچۀ تمام ترسيم الگوي شلوار تنگ ركاب -

دار، فاق كوتاه  ترسيم الگوي انواع شلوار جين)فاق كوتاه جيب -

 پا وشاد، فاق كوتاه با كمربند منحني ...( دم

 2  

ترسيم الگوي انواع شلوارهاي مسافرتي و وشاد)ساده، پيش  -

 ( ((اي يك قطعه يدانگر))رهس، يك((دانگري))دار نهسي

 2  

  1  ترسيم الگوي شلوار خيلي وشاد)پيژاما( -

               هاي عمودي و افقي ترسيم تركيبي از انواع شلوار با برش -

ترسيم انواع الگوي شلوار غير قرينه)شلوار، با لنگ دامن، دراپه -

 در قسمت روي يك سمت شلوار ...(

 1  
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي شلوار رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

     مهارت :

  2  دار، منحني، سرخود( ترسيم انواع الگوي كمر)راست، سجاف -

  2  سازي انواع شلوار از روي ژورنال مدل -

  1  سازي طرح روي الگوي پايۀ فرد مدل -

  دقيقه26  كردن هر يك از قطعات الگو با يك رنگ رنگي -

  دقيقه26  ترسيم عالئم قراردادي قطعات الگو -

  دقيقه26  تعيين قطعات الگو جهت چسباندن اليي -

  1  برداري از هر يك از قطعات به طور جداوانه  كپي -

تعيين خصوصيات پارچه)پشت و رو، خواب پارچه از  -

 ( ((طرح، بافت))نظر

  دقيقه26 

  1  قراردادن كليۀ قطعات الگو روي پارچه -

  1  برش پارچۀ شلوار -

آوري تمامي قطعات پس از انتقال الگو روي پارچه  جمع -

 انيجهت بايگ

  دقيقه26 

درج تمامي مشخصات روي هر يك از قطعات الگو)نام، سن،  -

 سايز فرد، شمارۀ قطعه، تاريخ(

  دقيقه26 

بندي الگو)قراردادن در يك پاكت، كشيدن طرح روي  فايل -

 پاكت، تاريخ، نام فرد، رديف(

  دقيقه26 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي شلوار مرس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

واردكردن شمارۀ پاكت در دفتر انديكاتور به همراه )نام،  -

 شماره تلفن فرد، تاريخ(

   دقيقه26 

 نگرش :

 يي در مصرف كاغذجو صرفه -

 جويي در مصرف پارچه صرفه -

-  

 ايمني و بهداشت : 

 استفاده از ميز و صندلي با ارتفاع مناسب جهت الگوسازي و برش -

 صحيح نشستن در هنگام كار -

 استفاده از نور كافي در هنگام كار -

 

 

 توجهات زيست محيطي :

 هاي تر )كاغذ، پارچه، نخ ...( با زبالههاي خشك كردن زباله عدم مخلوط -

 
 
 
 
 
 

 



 33 

 

 
 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي مانتو رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

11 42 16 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع  مواد

 آموزشي

 ميز كار -    نش :دا

 ميز نور در ابعاد -

 cm 16  ×cm 166 

 ميز كارآموز -

 صندلي كارآموز -

 ميز مربي -

 صندلي مربي -

 مانكن -

 آينۀ قدي -

 تلويزيون -

- DVD  

 ويدئو پروژكتور -

دوز،  ماشين دوخت)راسته -

 كارۀ خانگي( همه

 اتوي بخار -

 ميز اتو -

 پارچۀ مخصوص اتو -

 تختۀ وايت برد -

 متر -

، 26، 26، 16كش فلزي)  خط -

 (Tمتري،  سانتي 166، 16، 56

وونيا)مدرّج، منحني، ساده(  -

 هاي مختلف در فرم

 پيستوله -

نحوۀ ترسيم الگوي انواع مانتو)كمي تنگ، كمي وشاد، وشاد،  -

 خيلي وشاد(

1   

   2 سازي جلو به نقاط مختلف جهت مدلساسون نحوۀ انتقال  -

   2 سازي پشت به نقاط مختلف جهت مدل ساسون قالنحوۀ انت -

كردن انواع فرم ماانتو)هم عارض در شاانه و     نحوۀ مشخص -

تار در   لبه، وشادي در لبه، وشادي در شانه و لبه، وشادي بيش

 لبه، غير قرينه(

2   

   2 نحوۀ ترسيم انواع برش افقي و عمودي در الگوي مانتو -

قاۀ ماانتو)خطي، بروارد، مساطّح،     نحوۀ ترسيم اناواع فارم ي   -

 ايستاده(

2   

   2 نحوۀ ترسيم انواع فرم آستين از نظر ظاهري)جدا، سرخود( -

   1 سازي الگوي انواع مانتو از روي ژورنال نحوۀ مدل -

   1 نحوۀ ترسيم عالئم قراردادي قطعات الگو -

   1 نحوۀ قراردادن قطعات الگو روي پارچه -

   1 پارچهنحوۀ برش  -

   1 آوري تمامي قطعات الگو نحوۀ جمع -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي مانتو رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

 متر ماري -    رت :مها

 ويري نوار اندازه -

دسته ))قيچي)كاغذ، پارچه -

خميده، چرم، زيگزاگ، رولتي، 

 ( ((تور ... 

 صفحۀ برش -

 وزنۀ برش -

 بشكاف -

 چين نخ -

 جاسنجاقي -

 رولت -

 حساب ماشين -

  HBمداد  -

 مداد رنگي -

 كن پاك -

 تراش -

 ع، ماتيكي، نواري(يچسب)ما -

 وراف( كاغذ برش)پوستي، -

 پارچۀ چلوار -

 نخ كوك -

 سوزن دوخت دستي -

 سوزن ماشين دوخت -

 ورد سنجاق ته -

 

ترسيم الگوي انواع مانتو)اداري، رسامي، مجلساي، اساپرت،     -

 فانتزي(

 2  

ترسيم الگوي اساس باالتنه با قد مانتوي مورد نظر)كمي  -

 تنگ، كمي وشاد، وشاد، خيلي وشاد(

 2  

م مانتو)هم عرض در شانه و لبه، وشادي در تعيين انواع فر -

 لبه، وشادي در شانه و لبه، وشادي بيشتر در لبه، غير قرينه(

 2  

سازي)ابتداي  انتقال ساسون سينه به نقاط مختلف جهت مدل -

شانه، ميانۀ شانه، انتهاي شانه، حلقۀ آستين، پهلو، محل تالقي 

جلو، حلقۀ  خط كمر و پهلو، محل تالقي خط كمر، خط مركزي

 وردن(

 2  

 انتقال ساسون سينه به هر يك از نقاط به چهار فرم)انتقال -

دوخت ساسون، ردكردن ساسون در برش، تبديل  ساسون

 ساسون به پيلي يا چين(

 2  

ترسيم الگوي اساس باالتنه جهت ساخت مانتوي اداري با  -

 برش)عمودي، افقي(

 2  

اري با برش عمودي)هم عرض ترسيم الگوي انواع مانتوي اد -

برش از سرشانه، حلقۀ آستين، برش از سرشانه ))در شانه و لبۀ

 ( ((آستين، يقه، روي هم ورد))با انواع ((همراه با دهان، جيب ...

 2  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي مانتو رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ، مهارت ، نگرش ،  ایمني دانش

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

 صابون و مل -    مهارت :

مداد مخصوص  -

 وذاري پارچه عالمت

 ماژيك وايت برد -

كن تخته پاك -  

 منابع : -

الگو و برش به روش متري  -
لباس زنانه، ترجمه : پري 

 1211شهير مفرّح، 
دوزي زنانه، مؤلف :  نازك -

، 1211فاطمه صنعتي، 
 انتشارات مدرسه

- fitting & pattern   ،
2616 
- marfy  , 2611 
- The perfect fit   ،
2661 

 

ترسيم الگوي انواع مانتوي اداري با برش عمودي)وشادي در  -

 ((بدون درز پهلو ... پرنسسيدار، فون، برش  ترك، وودت  1))هلب

 ( ((خور آستين، يقه، دكمه))با انواع فرم

 2  

ترسيم الگوي انواع مانتوي رسمي با برش عمودي)هم  -

برش از سرشانه، حلقۀ آستين، برش از ))عرض در شانه و لبه

(( سرشانه همراه با دهانۀ جيب، درز در خط كمر، دامن راسته ...

 ( ((خور  آستين، يقه، دكمه))با انواع فرم

 2  

س باالتنه براي مانتوهاي آزاد مجلسي با ترسيم الگوي اسا -

 ((خور آستين، يقه، دكمه))انواع فرم

 2  

ترسيم الگوي انواع مانتوي اسپرت با دو برش افقي و  -

 عمودي)جدا و توأمان(

 2  

ترسيم الگوي انواع مانتو اسپرت با دو برش افقي)باالي خط  -

كف  كف حلقه و كمر، باالي خط كف حلقه و دامن، زير خط

 حلقه و كمر، زيرخط كف حلقه و دامن(

 2  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي مانتو رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

     مهارت :

ترسيم الگوي انواع مانتو با دو برش)افقي باالي خط كف  -

حلقه و عمودي تا لبه، افقي زير خط كف حلقه و عمودي تا 

لبه، افقي در كمر و عمودي در لبه، عمودي تا زير خط كف 

حلقه و افقي زير خط كف حلقه، عمودي تا كمر و افقي در خط 

 (كمر، عمودي تا قسمتي از دامن و افقي در دامن

 2  

ترسيم الگوي انواع مانتو جلو باز)خط مركزي كنار هم، يك  -

 رديف دكمه، دو رديف دكمه، غير قرينه(

 1  

  2  ترسيم الگوي انواع مانتو فانتزي و غير قرينه -

  1  ترسيم الگوي پايۀ مانتو وشاد -

ترسيم مانتو با وشادي در شانه و لبه)چين در سرشانه تا لبه،  -

 ((خور آستين، يقه، دكمه))در سرشانه تا لبه ...( با انواع فرمپيلي 

 1  

  2  ترسيم الگوي انواع مانتو از روي ژورنال -

  دقيقه26  كردن هر يكي از قطعات الگو با يك رنگ رنگي -

  2  سازي طرح روي الگوي پايۀ فرد مدل -

  دقيقه26  ترسيم عالئم قراردادي قطعات الگو -

  دقيقه26  يين قطعات الگو جهت چسباندن الييتع -

  26/1  برداري از هر يك از قطعات به طور جداوانه كپي -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي مانتو رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

     مهارت :

تعيين خصوصيات پارچه)پشت و رو، خواب پارچه از  -

 ( ((طرح، بافت))نظر

  دقيقه26 

  دقيقه26  قراردادن تمامي قطعات الگوي روي پارچه -

  1  برش پارچۀ مانتو -

  قهدقي26  آوري تمامي قطعات الگو جهت بايگاني جمع -

نام، ))درج تمامي مشخصات روي هر يك از قطعات الگو) -

 ، رديف، تاريخ ...(((سن، سايز فرد

  دقيقه26 

بندي الگو)قراردادن در يك پاكت، كشيدن طرح لباس  فايل -

 روي پاكت، تاريخ، نام فرد، رديف(

  دقيقه26 

واردكردن شمارۀ پاكت در دفتر انديكاتور به همراه نام و  -

 ره تلفن فردشما

  دقيقه26 

 نگرش :

 جويي در مصرف كاغذ صرفه -

 جويي در مصرف پارچه صرفه -

-  

 ايمني و بهداشت : 

 استفاده از ميز و صندلي با ارتفاع مناسب جهت الگوسازي و برش -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 الگوي مانتو رسم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمني

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، 

مواد مصرفي و منابع 

 آموزشي

  صحيح نشستن در هنگام كار -

 استفاده از نور كافي در هنگام كار -

-  

 توجهات زيست محيطي :

 هاي تر ه، نخ ...( با زبالههاي خشك)كاغذ، پارچ كردن زباله عدم مخلوط -
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  بروه استاندارد تجهيزات -           

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

 - دستگاه 7 همه كارۀ تمام اتوماتيك ماشين دوخت خانگي 1

 - دستگاه 1 نخ تمام اتوماتيك 2 ماشين دوخت سردوز 2

دستگاه 2 خانگي اتوي ساده 2  - 

دستگاه 2 خانگي اتوي بخار 4  - 

 - عدد 2 دار پايه ميز اتو 5

 هاي مخصوص اتو بالشتك 1

اي، ژانت،  بي ي، دستي، استوانه

ولولت، پارچۀ مخصوص اتوكشي، 

چوب مخصوص كوبيدن پارچه، 

 پاچ، كف اتويي نسوز آب

 - عدد 2از هركدام 

 - عدد cm 116  ×cm 16 1 كمد لوازم 7

16    د پارچهكم 1 cm  116  × cm 1 عدد  - 

16    كتابخانه 1 cm  116  × cm  1 عدد  - 

عدد 1 كشويي 4 فايل مدارك 16  - 

عدد cm 156  ×cm 16 1    ميز كارآموز 11  - 

عدد 15 وردان صندلي كارآموز 12  - 

عدد cm 266  ×cm 166 1    تختۀ وايت برد 12  - 

دعد cm 16  ×cm 16 1    ميز مربي 14  - 

عدد cm 166  ×cm 16 1    ميز نور 15  - 

عدد 2 تمام قد آينه 11  - 

17 
 نكنما

، 41، 44، 42، 46، 21، 21در سايزهاي 

41 
عدد  1از هر كدام   - 

دستگاه 1 - تلويزيون 11  - 
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  بروه استاندارد تجهيزات -           

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

11 DVD - 1 دستگاه  - 

دستگاه 1 - تاپ كامپيوتر يا لپ 26  - 

عدد 1 كيليويي پودر خشك 1 كپسول آتش نشاني 21  - 

عدد 1 هاي اوّليه مجهّز به لوازم كمك جعبۀ كمك هاي اوّليه 22  - 

سري 7 جادكمه( راسته دوز)زيپ مخفي،  خانگيپايۀ ماشين دوخت  22  - 

 

 توجّه :

 نفر در نظر گرفته شود.  35ه به ظرفيت تجهيزات براي یك كارگا -
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  بروه استاندارد ابزار  -          

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

عدد 5از هر كدام  )مدرّج، منحني، ساده( وونيا 1  - 

2 
 كش انواع خط

، 56، 26، 26، 15 هاي فلزي در اندازه

 متري سانتي 166، 16
عدد 5هر كدام  از  - 

عدد 5 - پيستوله 2  - 

عدد 5 - بشكاف 4  - 

عدد 5 - رولت 5  - 

عدد 5 با اهرم اضافه پروار 1  - 

عدد 5 - حساب ماشين 7  - 

 

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود. 35براي یك كارگاه به ظرفيت ابزار  -
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 بروه استاندارد مواد  -        

 توضيحات  تعداد  خصات فني و دقيق مش نام  ردیف

 پارچه 1

، جهت ساخت پاترون)چيت، چلوار...(

مخمل، جين، پوپين، اورواندي، ))پنبه

زري، ))... ابريشمي((تافته، پيكه

 ...(( شيفون، كرپ، ساتين، حرير

استر،  استات، اكروليك، دنيم، پلي

 .... ((ترويرا، داكرون

 ريون، واباردين، كرپ، ژرژرت ...

 ت، چلوار، نخي ...چي

 - متر 2از هر كدام 

 - عدد 4از هر رنگ  هاي مختلف در رنگ قرقره 2

بسته 1از هر كدام  11، 11، 14، 12از شمارۀ  سوزن ماشين دوخت 2  - 

بسته 1از هر كدام  ، ... 12، 16، 1از شمارۀ  سوزن دوخت دستي 4  - 

 زيپ 5
هاي  متر در رنگ سانتي 56و  26

 مختلف
عدد 1دام از هر ك  - 

 16 از هر كدام اي( )سفيد تحريري، وراف قهوه كاغذ برش 1
 برگ

- 

هاي قرمز، مشكي، آبي، سبز در رنگ برد ماژيك وايت 7 عدد 1از هر كدام    - 

هاي سبز، زرد، سفيد، قرمز در رنگ كاربن 1 عدد 1از هر كدام    - 

عدد HB 1 مداد سياه 1  - 

تايي 12 مداد رنگي 16 بسته 1   - 

 - عدد 1 از نوع مرغوب كن پاك 11

 - عدد 1 دار مخزن تراش 12

 - متر 1از هر كدام  هاي مختلف در عرض كش 12

برگ AH 26 كاغذ سفيد 14  - 

متر 1از هر كدام  هاي مختلف در عرض قيطان 15  - 
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 بروه استاندارد مواد -   

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

بسته 1 بلند ورد ن تهسوز 11  - 

عدد 1 وچي صابون 17  - 

عدد 1 هاي مختلف در رنگ وذاري مداد عالمت 11  - 

متر 1از هر كدام  )حرير ...(دار بافت، بافت بي اليي 11  - 

بسته 1 از هر كدام هاي مختلف در اندازه قفلي قزن 26  - 

بسته 1از هر كدام  هاي مختلف در اندازه دكمۀ فشاري 21  - 

عدد 5از هر كدام  هاي مختلف در اندازه دكمه 22  - 

 

 توجّه :

 نفر در نظر گرفته شود.  35مواد براي یك كارگاه به ظرفيت  -
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ( -

 مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف
ال س

 نشر
 محل نشر

ناشر يا توليد 

 كننده

1 
الگو و بر به روش متري 

 لباس زنانه
 انتشارات قطره - 1216 پري شهير مفرّح وينفرد آلدريچ

2 
راهنماي كامل دوخت 

 دوزي و صنعتي تك

لدبري و  آن

انجمن ريورز 

 دايجست

 - - 1211 نيّره يونسي

 انتشارات مدرسه - 1211 - فاطمه صنعتي 2دوزي زنانه درجۀ  نازك 2

4 The perfect fit - - 2661 - Apple 

5 Fitting and pattern - - 2616 USA - 
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 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ) پيشنهادي وروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي   -

 مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
 مترجم/

 رجمينمت

محل 

 نشر
 توضيحات ناشر

1 
دوخت از مبتدي تا 

 پيشرفته
1214 - 

پري شهير 

 مفرّح
- 

انتشارات 

 قطره
- 

 - 1 الگو 2

كريمي، صدر 

اصفهاني، ذاكر 

 رضوي، پاسبان

- - 

شركت چاپ 

و نشر 

هاي  كتاب

 درسي ايران

- 

 - 2الگو  2
جعفري، رضايي، 

 كرامتيان، برزور
- - 

شركت چاپ 

و نشر 

هاي  كتاب

 درسي ايران

- 

4 marfy 2611 - - - - - 
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 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 رديف عنوان

www.etelestia.com 1 

www.ehow.com 2 

www.butteick.maceall.com 2 

www.plussize.lovetoknow.com 4 
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