معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شغل
کاربر نرم افزار الگو سازي لباس

گروه شغلي
صنايع پوشاک
کد ملي آموزش شغل

0 5 1 0 0 1 0 0 0 2
نسخه

شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 79/4/42 :

شناسه شغل

شناسه گروه

2
سطح
مهارت

7 5 3 2
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل957440500000004 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :صنایع پوشاک
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

مهناز نیکبخت

کارشناسی ارشد

طراحی پارچه و لباس

مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

 11سال

2

محبوبه مهاجری

کارشناسی

طراحی پوشاک

مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

 30سال

3

اکرم محمد حسینی اکبری

کارشناسی ارشد

طراحی پارچه و لباس

مدرس دانشکده فنی و حرفه ای
دکتر شریعتی

 11سال

4

شهربانو قادری

کارشناسی ارشد

پژوهش هنر

مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

 20سال

5

جویا رشیدی

کارشناسی

فناوری اطالعات

کارشناس پژوهش

 11سال

6

شقایق عباس زاده

کارشناسی ارشد

طراحی لباس

مربی آموزشگاه طراحی و دوخت

 11سال

7

زینب وفایی نژاد

کارشناسی ارشد

شیمی

مربی طراحی و دوخت

 17سال

1

منا منتظری هدشی

کارشناسی ارشد

اشیاء فرهنگی و تاریخی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
صنایع پوشاک

 12سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي که در تاريخ  79/0/40با حضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسي صنايع پوشاک برگزار گرديد استاندارد آمووزش
شغل الگو ساز لباس با رايانه با کد  957440500000000بررسي و تحت عنوان شغل کاربر نرم افزار الگوسوازي لبواس بوا کود
 957440500000004مورد تائید قرار گرفت .

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور
دورنگار

55567556

تلفن

55567546

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را گوينود در بضيوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو گتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادگيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر بضد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت ميگيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقضي براي مدتي تضريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقضي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميگردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قياوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك گوناگون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مضلومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .مضموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شغل :
کاربر نرم افزار الگوسازی لباس
شرح استاندارد آموزش شغل :
کاربر نرم افزار الگوسازی لباس یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی هایی از قبیل راه
اندازی و نصب نرم افزارهای الگوسازی لباس ،استفاده از فایل های الگو سازی لباس ،الگوسازی لباس با استفاده از
منوی ابزار ،الگوسازی لباس با استفاده از منوی جعبه ابزار  ،گرفتن خروجی با استفاده از پنجره چاپ را در بر می گیرد؛ در
ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل نازک دوز زنانه ،الگو ساز و برشکار لباس نازک و ضخیم زنانه در ارتباط است.
ويژگيهاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :نازک دوز زنانه با کد 957040500000000
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 090ساعت

و زمان آموزش نظري

:

 70ساعت

و زمان آموزش عملي

:

 077ساعت

و زمان کارورزي

:

 -ساعت

و زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 کتبي %45 : عملي %55: اخالق حرفهاي %00:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

لیسانس تکنولوژی طراحی و دوخت با  2سال سابقه کار مرتبطفوق دیپلم طراحی دوخت با  5سال سابقه کار مرتبط-دیپلم طراحی و دوخت با  10سال سابقه کار مرتبط
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٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
کاربر نرم افزار الگوسازي لباس  ،بكارگیري نرم افزار به عنوان ابزار کار و تسهیل کننده چاپ الگو را انجام دهد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Software user of Dress Pattern Making

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
نازک دوز زنانهالگو ساز و برشكار لباس نازک زنانه-الگو ساز و برشكار لباس ضخیم زنانه

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

الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب 

طبق سند و مرجع ......................................

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور



طبق سند و مرجع ........................................

د  :نیاز به استعالم از وزارت کار
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگي هارديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

0

راه اندازی و نصب نرم افزارهای الگوسازی لباس

7

20

27

4

استفاده از فایل های الگو سازی لباس

2

16

11

7

الگوسازی لباس با استفاده از منوی ابزار

1

34

42

2

الگوسازی لباس با استفاده از منوی جعبه ابزار

1

55

63

5

گرفتن خروجی با استفاده از پنجره چاپ

6

14

20

31

170 131

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازی و نصب نرم افزارهای الگوسازی لباس

نظری

عملی

جمع

7

20

27

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه

دانش :

نرم افزار طراحی الگو

-محیط کار ویندوز

میز رایانه

-آیکون

صندلی کارآموز

 -پنجره

دفتر یادداشت

-میزکار ویندوز

خودکار

اصول تنظیم تاریخ و ساعت رایانهاصول تنظیم حجم صدااصول تنظیم زبان اطالعات سیستمی رایانهمعرفی PAINTمعرفی WORD PAD معرفیNOTEPADمعرفی calculatorروش های ایجاد انواع فایل هاصندوق بازیافتروش رمزگذاری ویندوزروش ساخت کاربر جدیدروش رایت سی دیروش سازماندهی در سیستم عاملانواع ابزار ذخیره سازی فایل ها و پوشه ها-ضد ویروس ها
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

راه اندازی و نصب نرم افزارهای الگوسازی لباس

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مفهوم گزینه هالیست چاپمعرفی نرم افزارهای الگوسازی لباسمهارت :
روشن نمودن و راه اندازی مجدد کامپیوتربستن یک برنامه دارای مشکل و خاموش نمودن ایمناستفاده از توابع راهنماکار با آیکون ها استفاده از پنجره هاتنظیمات میزکار ویندوز مدیریت فایل هامدیریت پوشه هامرتب سازی و نمایش آیکن هاایجاد میانبرتنظیم تاریخ و ساعت رایانهتنظیم حجم صداتنظیم زبانمشاهده اطالعات سیستمی رایانهذخیره تصویر در ویندوز به روش های مختلف-کار با PAINT
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

راه اندازی و نصب نرم افزارهای الگوسازی لباس

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
کار با WORD PADکار با NOTEPADکار باcalculatorایجاد انواع فایل ها به روش های مختلفکار با صندوق بازیافترمزگذاری ویندوزساخت کاربر جدیدرایت سی دی جستجو کردن فشرده سازی فایل ویروس یابیچاپ نمونه طرح نصب نرم افزارهای الگوسازی لباس فعالسازی نرم افزارهای الگوسازی لباس به کار گیری نرم افزارهای الگوسازی لباسنگرش :
رعایت اخالق حرفه ای -صرفه جویی در مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

راه اندازی و نصب نرم افزارهای الگوسازی لباس

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش:
رعایت حق کپی رایتعدم استفاده از نرم افزارهای قفل شکستهایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومیاستفاده از میز و صندلی مناسبتوجهات زیستمحیطی :
صرفه جویی در مصرف انرژی-
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

استفاده از فایل های الگو سازی لباس

نظری

عملی

جمع

2

16

11

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه

دانش :

نرم افزار طراحی الگو

 -روش انتخاب فایل های الگو سازی

تجهیزات شبکه داخلی

 -مفهوم قطعات الگو

میز رایانه

 -روش انتخاب قطعات مختلف الگو

صندلی کارآموز

 -روش انتخاب سایز الگو

دفتر یادداشت
خودکار

 روش تبدیل سایز الگوی استاندارد به سایز شخصی مفهوم خطوط الگومهارت :
 انتخاب فایل های الگو سازی انتخاب قطعات مختلف الگو انتخاب سایز الگو تبدیل سایز الگوی استاندارد به سایز شخصی انتخاب خطوط الگو و مدلسازی ذخیره سازی الگوی لباس با فرمتت GPD-PDF-JPGدر رایانه
نگرش :
 رعایت اخالق حرفه ای صرفه جویی در مصرف انرژیایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومی استفاده از میز و صندلی مناسبتوجهات زیست محیطی :
 صرفه جویی در مصرف انرژی11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
الگوسازی لباس با استفاده از منوی ابزار

نظری

عملی

جمع

1

34

42

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه

دانش :

نرم افزار طراحی الگو

 -منوی ابزار

تجهیزات شبکه داخلی

مهارت :

میز رایانه

 -افزودن تکه و حذف تکه قطعات الگوی لباس

صندلی کارآموز

-کپی از منوی ابزار و یا کلید CTRL+C

دفتر یادداشت
خودکار

بریدن از منوی ابزار و یا کلید CTRL+Xچسباندن از منوی ابزار و یا کلید CTRL+Vدوباره سازی تکه از منوی ابزار و یا کلید CTRL+Dبازگشت به مرحله قبل و بعد( از منوی ابزار و لیست ستوابقو کلیدهای  CTRL+Yو CTRL+Z
نگرش :
رعایت اخالق حرفه ای صرفه جویی در مصرف انرژیایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومی استفاده از میز و صندلی مناسبتوجهات زیست محیطی :
 -صرفه جویی در مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
الگوسازی لباس با استفاده از منوی جعبه ابزار

نظری

عملی

جمع

1

55

63

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه

دانش :

نرم افزار طراحی الگو

 -منوی جعبه ابزار

تجهیزات شبکه داخلی

مهارت :

میز رایانه

-به کارگیری ابزار فلش و ایجاد تغییرات روی الگو

صندلی کارآموز

-به کارگیری ابزار جابجایی کل الگو و یا یک نقطه از الگو

دفتر یادداشت

به کارگیری ابزار گره و ایجاد تغییرات توسط گره روی الگوبه کارگیری ابزارهای خاص فعال روی قطعه هابه کارگیری ابزار جابجایی قطعه ای از الگو و تغییرات اندازه ومختصات قسمتی از الگو
ایجاد قطعهبه کارگیری ابزار چرخش قطعه ایجاد چین ایجاد موازی سازی ایجاد خط برش ایجاد برش تکهبه کارگیری ابزار پاک کن(حذف گره های اصلی یتا خطتوطراهنما
به کارگیری ابزار قرینه سازی ایجاد پیلی-ایجاد اوزمان ،چرت و موازنه
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خودکار

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

الگوسازی لباس با استفاده از منوی جعبه ابزار

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
ایجاد ساسونایجاد اضافه درزبه کارگیری ابزار معکوس سازی خطالگوسازی یک لباس کامل با ایجاد (چین ،دکمه خور،خط برش،پیلی ،اوزمان ،ساسون و ...
نگرش :
 رعایت اخالق حرفه ای صرفه جویی در مصرف انرژیایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومی استفاده از میز و صندلی مناسبتوجهات زیست محیطی :
 -صرفه جویی در مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
گرفتن خروجی با استفاده از پنجره چاپ

نظری

عملی

جمع

6

14

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه

دانش :

نرم افزار طراحی الگو

 -پنجره چاپ

تجهیزات شبکه داخلی

 -گزینه چاپ

میز رایانه

-روش تنظیم صفحه چاپ

صندلی کارآموز

-روش چاپ با چاپگر معمولی

دفتر یادداشت

 -روش چاپ با چاپگر پالتر

خودکار
چاپگر

مهارت :

کاغذ A4

به کار گیری پنجره چاپبه کار گیری گزینه چاپبه کار گیری گزینه تنظیم صفحه چاپ جهت تنظیم ابعادبه کار گیری چاپگر معمولی جهت چاپ الگو بتر روی کاغتذA4
ذخیره کردن الگو با فرمت  DXFدر الگوسازی لباسدریافت الگوی کامل لباس از چاپگر پالتر جهت برش لباسنگرش :
رعایت اخالق حرفه ای صرفه جویی در مصرف انرژی صرفه جویی در مصرف کاغذایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومی استفاده از میز و صندلی مناسب14

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

گرفتن خروجی با استفاده از پنجره چاپ

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :
 صرفه جویی در مصرف انرژی -جمع آوری کاغذهای باطله در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

رایانه

متناسب با نوع نرم افزار

 5دستگاه

2

میز رایانه

چوبی یا فلزی

 5دستگاه

3

صندلی کارآموز

چرخ دار

15عدد

4

اسکنر

A4یا A3

 1دستگاه

5

چاپگر

A4یا A3

 1دستگاه

6

کپسول آتش نشانی

پودر خشک  6کیلویی

 1دستگاه

7

تخته وایت برد

 100*200سانتی متر

 1عدد

1

میز مربی

چوبی

 1عدد

1

صندلی مربی

چرمی

 1عدد

10

شبکه داخلی

مجهز به تجهیزات

یک شبکه لن

11

جعبه کمک های اولیه

سری کامل تجهیزات استاندارد

 1جعبه

12

سیستم تهویه

مطبوع

 1دستگاه

توضیحات

توجه :
 -تجهیزات براي يك کارگاه به ظرفیت  05نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

خودکار

(قرمز ،مشکی و آبی

از هر کدام  15عدد

2

دفتر یادداشت

A5

 15عدد

3

کاغذ

A4

 1بسته

4

ماژیک وایت برد

(قرمز ،مشکی و آبی

از هر کدام  1عدد

5

تخته پاکن

وایت برد

 1عدد

توضیحات

توجه :
 -مواد براي يك کارگاه به ظرفیت  05نفر محاسبه شود.

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

نرم افزار طراحی الگو

مخصوص الگوسازی

 1نرم افزار

توجه :
-

ابزار براي يك کارگاه به ظرفیت  05نفر در نظر گرفته شود.
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توضیحات

