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  طراحي لباس مردانه: 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
 بتواند از عهده پيشگيري از حوادث ضمن كار و رعايت بهداشت و نكات ايمني، شناخت طراح لباس مردانه بايد

ابزار كار مورد نياز، طراحي طبيعيت بي جان، طراحي اندام، شناخت رنگ چهره و پارچه، ترسيم بافت انواع 
ف، اشياء، پارچه، طراحي لباس مردانه و خالقيت در ايجاد و ابداع طرحهاي جديد با الهام از محيط اطرا

 . برآيد... لباسهاي محلي و سنتي و 

   :ويژگي هاي كارآموز 
  ديپلم متوسطه: ميزان تحصيالت 
  سالمت بينايي ـ عدم كوررنگي ـ سالمتي شنوايي و گويايي و حداقل يك دست سالم  :توانايي جسمي

 ضخيم دوز مردانه :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

   : طول دوره كارآموزي
    ساعت    234:    ل دوره كارآموزي                طو
   ساعت       50:     ـ زمان آموزش نظري           1
   ساعت    184  :  ـ زمان آموزش عملي            2
   ساعت         -   :  ـ زمان كارورزي                   3
  ساعت        _  :    ـ زمان پروژه                       4

  :  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 
  : حداقل سطح تحصيالت

  سال سابقه كار مرتبط2 ليسانس طراحي و دوخت با - -

  سال سابقه كار مرتبط5وق ديپلم طراحي و دوخت با  ف-
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  طراحي لباس مردانه: نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي پيشگيري از حوادث ضمن كار و رعايت بهداشت و نكات ايمني   1
  توانايي شناخت ابزار كار   2
  )هنقريه و غيرناشياء قري(توانايي طراحي طبيعت بي جان   3
  توانايي طراحي اندام   4
  توانايي شناخت رنگ چهره و پارچه   5
  توانايي شناخت و ترسيم بافت انواع پارچه   6
  توانايي طراحي انواع لباس مردانه   7
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  طراحي لباس مردانه: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي پيشگيري از حوادث ضمن كار و رعايت بهداشت و   1

  نكات ايمني

2  2  4  

        آشنايي با محيط آموزشي و كارگاهي   1ـ1

        آشنايي با موارد انضباطي و مقررات كارگاهي   1ـ2

        شناسايي اصول استفاده از جعبه كمكهاي اوليه در مواقع اضطراري   1ـ3

        ايي اصول استفاده از كپسول آتش نشاني در مواقع اضطراريشناس  1ـ4

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

        شناسايي اصول استفاده از عاليم ايمني در محيط كارگاه   1ـ6

        شناسايي اصول مقابله با گرما و سرما در محيط كارگاهي   1ـ7

اصول بكارگيري راههاي پيشگيري از حوادث مختلف اعم از شناسايي   1ـ8
  ...آتش سوزي، گازگرفتگي و 

      

        شناسايي اصول مقابله با حوادث غير مترقبه    1ـ9

شناسايي اصول به صدا درآوردن آالرم هشداردهنده درصورت بروز   1ـ10
  حوادث 

      

        يستم ارت شناسايي اصول پيشگيري از برق گرفتگي و بكاربردن س  1ـ11

  6  3  3  توانايي شناخت ابزار كار   2

        آشنايي با انواع ابزار اثرپذير و كاربرد آنها   2ـ1

        ...انواع كاغذ، مقوا و  -  

        يك  آشنايي با انواع ابزار اثرگذار و كاربرد هر  2ـ2

انواع مداد، قلم، آبرنگ، گواش، پاستل، ذغال، آكروليك، انواع مركب  -  
  ...)ين واكول(
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  طراحي لباس مردانه: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با ساير ملزومات   2ـ3

        ميز طراحي  -  

        ميز نور  -  

        صندلي گردان  -  

        لت راست  -  

        سمباده  -  

        كاغذ كادو  -  

        محوكن  -  

        پالت تخت  -  

        پالت تخم مرغي  -  
        ...زيپاتون و  -  

        شناسايي اصول شناخت ابزار كار و كاربرد هريك   2ـ4

        شناسايي اصول نگهداري ابزار كار   2ـ5

  35  30  5  )اشياء قرينه و غير قرينه(توانايي طراحي طبيعت بيجان   3

ي، شكسته، خطوط با عمودي، افقي، منحن(آشنايي با انواع خطوط   3ـ1
  ...)زواياي مختلف و

      

        شناسايي اصول ترسيم خطوط   3ـ2

 نقطه اي و كاربرد آنها در طراحي 3 و 2 و1آشنايي با مفهوم پرسپكتيو   3ـ3
  لباس 

      

آشنايي با نحوه اندازه گيري فاصله فرد طراح با شي مورد نظر با استفاده   3ـ4
  از قلم 

      

        سيم سه نما شناسايي اصول تر  3ـ5

        )تبديل سطح به حجم(آشنايي با طراحي محيطي حجم   3ـ6
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  طراحي لباس مردانه: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با نورهاي طبيعي و غيرطبيعي و تاثيرات آنها   3ـ7

        ...)حاشور، ساخت و ساز و (آشنايي با مفهوم سايه روشن و انواع آن   3ـ8

        آشنايي با ترسيم نوار تناليته  3ـ9

شناسايي اصول طراحي و سايه روشن زدن انواع جنسيت ها و طبيعت   3ـ10
  بي جان 

      

        سفال -  
        انواع پارچه  -  

  48  40  8  توانايي طراحي اندام   4

         تقسيمات بدن آشنايي با  4ـ1

        سر -  

        اجزاء صورت  -  

        دست  -  

        پا  -  

        شناسايي اصول تقسيم بندي اعضاء بدن   4ـ2

        آشنايي با انواع اندام   4ـ3

        شناسايي اصول طراحي طولي و عرضي اندام براساس مبناي سر  4ـ4

        ي مختلف شناسايي اصول طراحي بدن انسان در حالتها و حركتها  4ـ5

  22  10  12  توانايي شناخت رنگ چهره و پارچه   5

و تركيب بندي ) دايره ايتن(آشنايي با تئوري انواع رنگ و رنگ شناسي   5ـ1
  رنگ ها

      

        رنگ اصلي  -  

        رنگ ثانويه  -  

        رنگ هم جوار  -  
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  طراحي لباس مردانه: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 مان آموزشز
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        رنگ مياني  -  

        رنگهاي مكمل و متضاد  -  

        رنگهاي ثابت  -  

        آشنايي با تضاد رنگ هاي گرم و سرد   5ـ2

        آشنايي با رنگهاي مناسب جهت لباس هاي مردانه   5ـ3

        شناسايي اصول تاثير رنگها روي اندام   5ـ4

رنگ متناسب با انواع مدل لباس، موقعيت، شناسايي اصول انتخاب   5ـ5
  ...فصل، سن و

      

        ...)سفيد، سبزه، گندمگون، زردپوست و (آشنايي با انواع رنگ پوست   5ـ6

        شناسايي اصول انتخاب رنگ مناسب با انواع رنگ چهره   5ـ7

  24  16  8  توانايي شناخت و ترسيم بافت انواع پارچه  6

        پارچه براي لباسهاي مردانه آشنايي با انواع جنس   6ـ1

        )طبيعي و مصنوعي(چرم  -  

        جين  -  

        پشمي، فاستوني و موهر -  

        مخمل  -  

        پوست و خز  -  

        ...ساتن و  -  

        آشنايي با انواع طرح پارچه   6ـ2

        راه راه  -  

        چهارخانه  -  

        ...گلدار و  -  
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  مردانهطراحي لباس : نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول شناخت و ترسيم بافت انواع پارچه   6ـ3

نقش و بافت با . شناسايي اصول تشخيص پارچه مناسب از نظر جنس  6ـ4
  توجه به انواع مدل لباس مردانه 

      

  95  83  12  توانايي طراحي انواع لباس مردانه   7

        آشنايي با انواع لباسهاي مردانه در مدلهاي مختلف   7ـ1

        ...)اسپرت ، شوميز و (انواع پيراهن  -  

        ...) كت و پيژاما ، ربدوشامبر و (انواع لباس منزل  -  

        انواع كت و شلوار و ژيله و كاله  -  

        انواع باراني، پالتو، كاپشن هاي زمستاني و تابستاني  -  

        لباس رسمي  -  

        ...) قالب، دكمه، كمربند و (آشنايي با انواع ملزومات لباس مردانه   7ـ2

آشنايي با انواع لباس سنتي، تاريخي، محلي مردانه و كاربرد آنها در   7ـ3
  ايجاد و انواع طرحهاي جديد

      

        شناسايي اصول تاثيرات خطوط بر روي لباس   7ـ4

        طراحي انواع مدل لباس مردانه شناسايي اصول   7ـ5

        شناسايي اصول طراحي انواع لباس مردانه مطابق با سايز واقعي بدن   7ـ6

شناسايي اصول طراحي لباس با الهام از لباسهاي سنتي، تاريخي، محلي،   7ـ7
  ....اشياء و طبيعت و 

      

ارش شناسايي اصول بازديد از مراكز تهيه پوشاك مردانه و تهيه گز  7ـ8
  ) توليديهايي كه بخش طراحي لباس دارند(
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  طراحي لباس مردانه: نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

 شماره تعداد مشخصات فني رديف

   كاغذ كاهي، رنگي، نقاشي و كادو 1

   اخبمقواي اشتن 2

    رنگي و سفيدهريانبمقواي فا 3

     A4 و كاغذ A3كاغذ  4

   كاغذ شطرنجي  5

   مقواي بافت دار و مويي  6

   گواش  7

    نوك آزاد،، گرانوسقلم راپير 8

   آبرنگ  9

   صندلي گردان  10

   ...)اكولين و (انواع مركب  11

    H و B ، انواع HBمداد  12

   مداد رنگي  13

   مدادشمعي  14

   پاستل گچي، پاستل چرب  15

   زغال طراحي  16

   پاك كن  17

   تراش  18

    تخته شاسي  19

   كاتر 20

   ماژيك  21

   خودكار  22

   ... و 5 و 8قلمو سرگرد شماره  23

   8قلمو تخت شماره  24
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  طراحي لباس مردانه: نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

 شماره تعداد يمشخصات فن رديف

   فيكساتيو 25

   ميز طراحي  26

   ميز نور  27

   پالت تخم مرغي و تخت  28

   سمباده  29

   لت راست حداقل از چند مدل  30

   ) بسته اي يا متري(زيپاتون حداقل دو مدل  31

   سفال چند مدل 32

    انواع پارچه با رنگ و نقش متفاوت  33

   غير قرينه اشياء قرينه و  34

   مانكن 35

   ژورنال  36

   بولتن 37

    جعبه كمك هاي اوليه  38

    كپسول آتش نشاني  39

    محوكن  40

     پاك كن خميري  41

    چسب ميسكت  42

  

  

 


