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

استاندارد آموزش شايستگي

طراحي لباس با نرم افزار Marvelous Designer

گروه شغلي
صنايع پوشاک
كد ملي آموزش شايستگي

0 5 1 0 0 0 0 0 1 1
نسخه

شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 99/07/1 :

شناسه شغل

شناسه گروه

4
سطح
مهارت

2 1 6 3
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شايستگي 216340510000011 :

اعضاء کارگروه برنامهريزی درسي :صنايع پوشاک
آخرين مدرک تحصیلي

رشته تخصصي

شغل و سمت

سابقه کار

رديف

کارشناسي ارشد

کامپیوتر(نرم افزار)

مربي سازمان

 15سال

2

زينب مشرقي

کارشناسي ارشد

کامپیوتر(نرم افزار)

مربي سازمان

15سال

3

سمانه ايران منش

کارشناسي ارشد

کامپیوتر(نرم افزار)

مربي سازمان

14سال

4

فاطمه ايران منش

مربي سازمان

تجارب الکترونیک

مترجم

5سال

5

منا منتظری هدشي

کارشناسي ارشد

اشیاء فرهنگي و تاريخي

1

نام و نام خانوادگي
صديقه سادات
موسوی

دبیر کارگروه برنامه ريزی
درسي صنايع پوشاک

14سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ  99/6/25با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي صنايع پوشاک برگززار گرديزد اسزتاندارد
آموزش شغل طراح لباس با رايانه با كد 216340510040001بررسي و تحت عنوان شايستگي طراحي لباس با نرم افززار
 Marvelous Designerبا كد  216340510000011مورد تائید قرار گرفت .

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونه سوء اسزتااده مزادي 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 كشور
دورنگار

66583658

تلان

66583628

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمندیهای مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفهای نیز گفته
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقشهی يادگیری برای رسیدن به شايستگيهای موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
به مجموعهای از وظايف و توانمندیهای خاص که از يک شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بیانیهای شامل مهم ترين عناصر يک شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل ،کارها ارتباط شغل با مشاغل ديگرر در يرک حروزه شرغلي ،مسر ولیتهرا،
شرايط کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل.
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به يک استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شايستگيها و تواناييهايي که از يک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
کارورزی صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظری يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت ميگیرد و ضرورت دارد
که در آن مشاغل خاص محیط واقعي برای مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يک شايستگي که فرد در محل آموزش به صورت ت وريرک
با استفاده از عکس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يک مکان واقعي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نميگردد).
ارزشیابي :
فرآيند جمعآوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه يک شايستگي بدست آمده است يا خیر ،که شامل سه بخش عملي ،کتبي عملي و اخالق حرفرهای
خواهد بود.
صالحیت حرفهاي مربیان :
حداقل توانمندیهای آموزشي و حرفهای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام کار در محیطها و شرايط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد.
دانش :
حداقل مجموعهای از معلومات نظری و توانمندیهای ذهني الزم برای رسیدن به يک شايستگي يا توانايي که ميتوانرد شرامل علروم پايه(رياضري،
فیزيک ،شیمي ،زيست شناسي) ،تکنولوژی و زبان فني باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگي بین ذهن و جسم برای رسیدن به يک توانمندی يا شايستگي .معموالً به مهارتهای عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموعهای از رفتارهای عاطفي که برای شايستگي در يک کار مورد نیاز است و شامل مهارتهای غیر فني و اخالق حرفهای ميباشد.
ايمني :
مواردی است که عدم يا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار ميشود.
توجهات زيست محیطي :
مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسیب به محیط زيست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شايستگي:
طراحي لباس با نرم افزار Marvelous Designer
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
طراحي لباس با نرم افزار  Marvelous Designerيکي از شايستگي های مربوط به صنايع پوشاک مي باشد که
شامل کارهای راه اندازی و نصب نرم افزار ،تنظیم نمايش سه بعدی و دوبعدی ،طراحي و تنظیم انواع الگوی لباس،
بکارگیری ابزار دوخت و شبیه ساز ،طراحي و تنظیم دکمه ،جادکمه و زيپ  ،استفاده از بافت و رنگ در پارچه ،تنظیم نور
و افکت و انیمیشن سازی و گرفتن خروجي مي باشد .در ضمن اين شايستگي با مشاغلي از قبیل کاربر نرم افزار
الگوسازی لباس در ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره دوم متوسطه) ديپلم(
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و ذهني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 90ساعت

ز زمان آموزش نظري

:

 34ساعت

ز زمان آموزش عملي

:

 56ساعت

ز زمان كارورزي

:

 -ساعت

ز زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %25 : عملي %65: اخالق حرفهاي %10:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

فوق ديپلم طراحي دوخت با  5سال سابقه کار مرتبط-ديپلم طراحي و دوخت با  10سال سابقه کار مرتبط
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :

طراحي لباس با نرم افزار  ، Marvelous Designerبکارگیری نرم افزار به عنوان ابزار کار و تسهیل کننده
طراحي لباس را انجام دهد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Dress Designer with Marvelous Designer Software

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
 -كاربر نرم افزار الگوسازي لباس

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شايستگي
 كارهارديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

راه اندازی و نصب نرم افزار

3

7

10

2

تنظیم نمايش سه بعدی و دوبعدی

4

5

9

3

طراحي و تنظیم انواع الگوی لباس

9

19

28

4

بکارگیری ابزار دوخت و شبیه ساز

3

7

10

5

طراحي و تنظیم دکمه ،جادکمه و زيپ

5

6

11

6

استفاده از بافت و رنگ در پارچه

4

5

9

7

تنظیم نور و افکت

1

2

3

8

انیمیشن سازی و گرفتن خروجي

3

7

10

32

58

90

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

راه اندازی و نصب نرم افزار

3

عملي

جمع

7

10

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

نرم افزار طراحي لباس

-روش نصب وراه اندازی صحیح برنامه

میز رايانه

-معرفي محیط نرم افزار

دفتر يادداشت

-انواع اسناد قابل استفاده در محیط برنامه

خودکار

 اصول ورود و تنظیم يک آواتار در محیط نرم افزارمهارت :
 انجام مراحل نصب و اجرای نرم افزار ساخت سند جديد ذخیره سازی سند بازکردن فايل های موجودوارد نمودن فايل و آواتار به محیط نرم افزارکار و تنظیم محیط نرم افزارنگرش:
رعايت اخالق حرفه ایصرفه جويي در مصرف انرژیايمني و بهداشت:
رعايت اصول ارگونومي هنگام کاراستفاده از میز و صندلي مناسبتوجهات زيست محیطي:
-صرفه جويي در مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تنظیم نمايش سه بعدی و دوبعدی

نظری

عملي

جمع

4

5

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

نرم افزار طراحي لباس

-اصول ورود  Garmentبه آواتار در نرم افزار

میز رايانه

-اصول شبکه بندی

دفتر يادداشت

-معرفي محیط نمايش سه بعدی

خودکار

اصول بافت پارچهنحوه جابه جايي لباس در محیط دو بعدی و سه بعدیمهارت :
واردکردن  Garmentبه آوتارکار با خطوط  Gridو تنظیمات نمايشي سه بعدی-کار با سطوح بافت Surface Textures

کار با ابزارهای حرکتي در صحنه Zoom ,Pan ,Orbitکاربا حالت های نمايشي آوتار Avatar Displayنگرش:
رعايت اخالق حرفه ایصرفه جويي در مصرف انرژیايمني و بهداشت:
 رعايت اصول ارگونومي هنگام کاراستفاده از میز و صندلي مناسبتوجهات زيست محیطي:
-صرفه جويي در مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحي و تنظیم الگوی لباس

نظری

عملي

جمع

9

19

28

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

نرم افزار طراحي لباس

اصول طراحي الگو با ابزار (چندضلعي ،مستطیل ،بیضي)اصول طراحي الگو با ابزار خط  Lineدر محیط سه بعدینحوه ويرايش و تغییر در الگوهامعرفي خطوط داخلي چندضلعي ،مستطیل ،بیضي ودارتمهارت :
طراحي الگو با ابزار (چندضلعي ،مستطیل ،بیضي) طراحي الگو با ابزار خط  Lineدر محیط سه بعدیتغییررر الگررو بررا اسررتفاده از ابررزار  Edit Patternو EditCurvature

ايجاد خطوط داخلي چند ضلعي ،مستطیل  ،بیضي و دارتنگرش:
رعايت اخالق حرفه ایصرفه جويي در مصرف انرژیايمني و بهداشت:
رعايت اصول ارگونومي هنگام کاراستفاده از میز و صندلي مناسبتوجهات زيست محیطي:
-صرفه جويي در مصرف انرژی
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دفتر يادداشت
خودکار

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری ابزار دوخت و شبیه ساز

نظری

عملي

جمع

3

7

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

نرم افزار طراحي لباس

-معرفي ابزار دوخت Sewing

میز رايانه

-اصول ويرايش دوخت

دفتر يادداشت

 -معرفي انواع دوخت

خودکار

مهارت :
کار با با ابزار Segment Sewingکار با با ابزار Edit Sewingکار با ابزار شبیه سازی Simulateکار با ابزار دوخت M To Nنگرش:
رعايت اخالق حرفه ایصرفه جويي در مصرف انرژیايمني و بهداشت:
رعايت اصول ارگونومي هنگام کاراستفاده از میز و صندلي مناسبتوجهات زيست محیطي:
-صرفه جويي در مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحي و تنظیم دکمه ،جادکمه و زيپ

نظری

عملي

جمع

5

6

11

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

نرم افزار طراحي لباس

-معرفي ابزار دکمه و جا دکمه

دفتر يادداشت

-روش ايجاد دکمه و جا دکمه

خودکار

معرفي ابزار زيپمهارت :
ايجاد دکمه و جا دکمه(  Buttonو )Buttonholeتنظیم دکمه و جا دکمه(  Buttonو )Buttonholeايجاد زيپ( )Zipperتنظیم زيپ ()Zipperنگرش:
رعايت اخالق حرفه ایصرفه جويي در مصرف انرژیايمني و بهداشت:
رعايت اصول ارگونومي هنگام کاراستفاده از میز و صندلي مناسبتوجهات زيست محیطي:
-صرفه جويي در مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
استفاده از بافت و رنگ در پارچه

نظری

عملي

جمع

4

5

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

نرم افزار طراحي لباس

 -انواع بافت و رنگ پارچه

میز رايانه

-معرفي طرح گرافیکي در پارچه

دفتر يادداشت

مهارت :

خودکار

استفاده از بافت  Textureو رنگ  Colorدر طراحي لباس ويرايش بافت Edit Texture تنظیم Textureنگرش:
رعايت اخالق حرفه ایصرفه جويي در مصرف انرژیايمني و بهداشت:
رعايت اصول ارگونومي هنگام کاراستفاده از میز و صندلي مناسبتوجهات زيست محیطي:
-صرفه جويي در مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تنظیم نور و افکت

نظری

عملي

جمع

1

2

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

نرم افزار طراحي لباس

-افکت نور در لباس و محیط

میز رايانه

-افکت باد در لباس و محیط

دفتر يادداشت

مهارت :

خودکار

ايجاد افکت نور  Lightو تنظیم آنايجاد افکت باد  Windو تنظیم آننگرش:
رعايت اخالق حرفه ایصرفه جويي در مصرف انرژیايمني و بهداشت:
رعايت اصول ارگونومي هنگام کاراستفاده از میز و صندلي مناسبتوجهات زيست محیطي:
-صرفه جويي در مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انیمیشن سازی و گرفتن خروجي

نظری

عملي

جمع

3

7

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

نرم افزار طراحي لباس

-نحوه انیمیشن سازی در طراحي لباس

میز رايانه

-نحوه خروجي گرفتن از طرح نهايي

دفتر يادداشت

مهارت :

خودکار

انیمیشن سازی در طراحي لباسگرفتن خروجي لباسنگرش:
رعايت اخالق حرفه ایصرفه جويي در مصرف انرژیايمني و بهداشت:
 رعايت اصول ارگونومي هنگام کاراستفاده از میز و صندلي مناسبتوجهات زيست محیطي:
-صرفه جويي در مصرف انرژی
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

رايانه

متناسب با نوع نرم افزار

 5دستگاه

2

میز رايانه

چوبي يا فلزی

 5دستگاه

3

صندلي کارآموز

چرخ دار

15عدد

4

اسکنر

A4يا A3

1دستگاه

5

چاپگر

A4يا A3

1دستگاه

6

کپسول آتش نشاني

پودر خشک  6کیلويي

1دستگاه

7

تخته وايت برد

 100*200سانتي متر

1عدد

9

میز مربي

چوبي

1عدد

10

صندلي مربي

چرمي

1عدد

11

شبکه داخلي

مجهز به تجهیزات

يک شبکه LAN

12

جعبه کمک های اولیه

سری کامل تجهیزات استاندارد

1جعبه

13

سیستم تهويه

مطبوع

1دستگاه

توضیحات

توجه :
 -تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  15نار در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

خودکار

)قرمز ،مشکي و آبي)

از هر کدام  15عدد

2

دفتر يادداشت

A5

15عدد

3

کاغذ

A4

1بسته

4

ماژيک وايت برد

)قرمز ،مشکي و آبي)

از هر کدام  1عدد

5

تخته پاکن

وايت برد

 1عدد

توضیحات

توجه :
 -مواد براي يك كارگاه به ظرفیت  15نار محاسبه شود.

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

نرم افزار طراحي لباس

Marvelous Designer

 1نرم افزار

توجه :
 -ابزار براي يك كارگاه به ظرفیت  15نار در نظر گرفته شود.
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توضیحات

