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ویژه دختران

طراحي و سازماندهي درس
درس طراحي لباس به روش حجمی  از تركيب سازوار شش تكليف كاري در قالب 
پنج پودمان شايستگي تشكيل شده است كه هر پودمان نماينده يك شغل در حوزه 
طراحي الگو و لباس است. سازماندهي درس به نحوي است كه تكاليف كاري در 
يك مسير افقي از ساده به پيچيده در طول سال تحصيلي به صورت مرحله اي ارائه 
می شود و شايستگي ها به صورت تدريجي كسب و ارزيابي می شود و در نهايت در 
پايان درس شايستگي كالن طراحي لباس به روش حجمی كه قابليت انتقال دارد 

محقق می شود.

شایستگی های مورد انتظار
شایستگی های فنی:

1 ساخت الگو و مدلسازي دامن حجمي
2 ساخت الگو و مدلسازي شلوار حجمي
3 ساخت الگو و مدلسازي باالتنه حجمي
4 ساخت الگو و مدلسازي آستين حجمي

5 ساخت الگو و مدلسازي يقه حجمي
6 تصوير سازي اندام و لباس با رايانه

7 تصوير سازي پوشاك با رايانه
8 ترسيم الگوي لباس هاي پسرانه، دوخت لباس پسرانه

شایستگی های غیر فنی:
1 كارآفريني

2 تفكر خالق
3 مديريت زمان

4 مديريت مواد و تجهيزات
5 مسئوليت پذيري

6 يادگيري مادام العمر
7 درستكاري و كسب حالل

8 انتخاب فناوري هاي مناسب
9 احترام گذاشتن بر ارزش هاي ديگران
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سازماندهي محتوا
درس در قالب چهار پودمان مستقل خطي سازماندهي می شود يعني ابتدا تكاليف 
كاري طراحي لباس به روش حجمی  )شامل شايستگي هاي فني و غير فني، نگرش، 
ايمني و شايستگي هاي پايه( تدريس شده و سپس پودمان ساخت الگو و مدلسازي 
مدلسازي  و  الگو  ساخت  شلوار حجمي،  مدلسازي  و  الگو  ساخت  دامن حجمي، 
باالتنه حجمي، ساخت الگو و مدلسازي آستين حجمي، ساخت الگو و مدلسازي 
رايانه،   با  پوشاك  سازي  تصوير    ، رايانه با  لباس  و  اندام  سازي  يقه حجمي،تصوير 

ترسيم الگوي لباس هاي پسرانه، دوخت لباس پسرانه تدريس می شود.

صفحه ٥

صفحه ١١

مسیر یادگیری درس سال دوازدهم ـ طراحي لباس به روش حجمي

ساخت 
الگو و 

مدلسازی 
دامن 
حجمی

ساخت 
الگو و 

مدلسازی 
شلوار 
حجمی

ساخت 
الگو و 

مدلسازی 
باالتنه 
حجمی

ساخت 
الگو و 

مدلسازی 
آستین 
حجمی

ترسیم 
الگوی 

لباس های 
پسرانه

دوخت 
لباس 
پسرانه

ساخت 
الگو و 

مدلسازی 
یقه حجمی

تصویرسازی 
پوشاک با 

رایانه

تصویر
سازی

 اندام و لباس 
با رایانه

T0605-L2T0108-L2T0109

زمان آموزش پودمان ها

طراحي لباس به روش حجمی

زمان )ساعت(کارهاپودمان هاردیف

شلوار 1 و  دامن  حجمی  الگوساز 
زنانه

دامن  مدل سازي  و  الگو  ساخت 
حجمي

شلوار  مدل سازي  و  الگو  ساخت 
حجمي

60

)بلوز 2 تنه  باال  حجمی  الگوساز 
زنانه(: مدل های پايه

باالتنه  دل سازي  م و  الگو  ساخت 
حجمي

ساخت الگو و مدل سازي طرح های 
ويژه

60

)بلوز 3 تنه  باال  حجمی  الگوساز 
زنانه(: اتصاالت

آستين  مدل سازي  و  الگو  ساخت 
حجمي

ساخت الگو و مدل سازي يقه حجمي

60

تصوير سازي اندام و لباس با رايانهطراح لباس با رايانه4
 تصوير سازي پوشاك با رايانه،

60

 ترسيم الگوي لباس هاي پسرانهخياط پسرانه دوز5
دوخت لباس پسرانه

60

300مجموع
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کارگاه الگو

15ـ ویترین8ـ میز برش 1ـ میز و صندلی هنرآموز
16ـ میز کامپیوتر 

17ـ میز اتو 
18ـ میز نور 

19ـ میز ماشین دوخت اورلوک ـ سردوز 
20ـ سطل آشغال 

9ـ کپسول آتش نشانی
10ـ دستشویی
11ـ رخت آویز

12ـ آینه بغل دار
13ـ میز وسایل 

14ـ مانکن خیاطی

2ـ وایت برد 
3ـ تابلوی متحرک

4ـ کمد نگهداری وسایل کارگاه
5ـ میز ماشین دوخت همه کاره

6ـ صندلی هنرجو
7ـ کمد مخصوص وسایل هنرجویان
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استاندارد تجهیزات ابزار و  مواد آموزشی درس طراحي لباس به رو حجمي

تعداد مشخصات فنی نام تجهیزات ردیف

6 عدد طبق استاندارد  300cm*150cm در اندازۀ
)دارای كشو با صفحه( ميز برش پارچه 1

به تعداد هنرجويان 100cm*70cm در اندازه ميز رسم الگوی هنرجويان 2

به تعداد هنرجويان - صندلی متحرك هنرجويان 3

به تعداد كالس ها 100cm*70cm در اندازه ميز مخصوص هنرآموز 4

به تعداد كالس ها
متناسب با اندازۀ استاندارد كالس 

و كارگاه های دوخت، الگو و 
طراحی لباس

وايت برد 5

به تعداد كالس ها
متناسب با اندازه استاندارد 
كالس و كارگاه ها در اندازۀ 

100cm*200cm
برد يا پانل 6

در هر كارگاه 15 دستگاه
ماشين های صنعتی با 

مارك های ژوكی، فاف، سينگر، 
...

صنعتی  دوخت  ماشين 
)راسته دوز( 7

در هر كارگاه 9 دستگاه
ماشين های صنعتی با 

مارك های ژوكی، فاف، سينگر، 
...

صنعتی  دوخت  ماشين 
)اورلوك »سردوز«( 8

به تعداد هنرجويان
ماشين های صنعتی با 

مارك های ژوكی،فاف، سينگر، 
...

كاره  همه  دوخت  ماشين 
خانگی 9

به تعداد هنرجويان هر هنرجو يك قفسه )6 خانه( كمد مخصوص هنرجويان 10

در هر كالس و كارگاه 3 
كامپيوتر  دستگاه/سايت 

16 عدد
با سرعت و حافظه باال كامپيوتر 11

به تعداد كامپيوتر - ميز مخصوص كامپيوتر 12

كارگاه  و  كالس  هر  در 
يك دستگاه - DVD وتلويزيون 13

در اندازۀ متوسط استاندارد با 
شيشه مات ميز نور 14

2 عدد بغل دار، طبق استاندارد آيينه های اتاق پرو 15
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ویژه دختران

هركدام، 15عدد
اندازه های استاندارد با 

سايزهای 38،40، 42، 44 
و 46

مانكن )زنانه( 16

هر كارگاه دوخت 1 عدد متناسب با كارگاه )گرد يا 
مستطيلی شكل( رگال 17

10 عدد پا صاف كن )به صورت 
خط كش يا پودری(

لبۀ  گيری  اندازه  دستگاه 
لباس 18

يك بسته 100cm*70cm در اندازه كاغذ سفيد )برش( 19

100cm*70cm در اندازه كاغذ پوستی 20

به تعداد هنرجويان از 
هركدام يك عدد

خط كش مخصوص- دامن، 
باالتنه و حلقه آستين انواع خط كش منحنی 21

به تعداد هنرجويان 50cm*100cm در اندازه گونيا 22

هركدام يك بسته مخصوص پارچه و كاغذ كاربن رنگی 23

به تعداد هنرجويان مخصوص كاغذ رولت خطی- خياطی 24

به تعداد ماشين های 
دوخت

دوك در رنگ های متفاوت- نمره 
نخ مناسب باشد- به ثبات 
و استحكام رنگ دقت شود. 

)مخصوص همه كاره خانگی- 
سردوز(

انواع نخ ماشين های دوخت 25

به تعداد هنرجويان 50cm*100cm در اندازه خط كش بلند 26

در هر كارگاه الگو و دوخت 
به تعداد هنرجويان - پيستوله خياطی 27

به تعداد هنرجويان از هركدام يك عدد و  ماتيكی  نواری-  چسب 
مايع 28

به تعداد هنرجويان 35cm*25cm در اندازۀ سلفون )برای نگهداری الگوها( 29

به تعداد هنرجويان
در سايزهای مختلف )از 

هركدام يك عدد مخصوص 
پارچه و كاغذ(

انواع قيچی 30

به تعداد هنرجويان 6 تايی )برای  معمولی  رنگی  مداد 
ترسيم الگو( 31

به تعداد هنرجويان با اندازه های متفاوت هركدام خط كش ماری )برای ترسيم 
الگو( 32

هركدام يك بسته معمولی )مخصوص كاغذ و 
بلند آن مخصوص پارچه( سنجاق- سوزن ته گرد بلند 33
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به تعداد هنرجويان دارای آهن ربا جاسنجاقی )جا سوزن ته گرد( 34

20 بسته
نوع شارپـ  جادويی )در 

شماره های مختلف( از هر نوع 
يك بسته

بلند مخصوص  انواع سوزن 
دوخت دستی 35

- در اندازه ها و فرم های مختلف 
صاف مخصوص لباس پسرانه انواع دكمه 36

3 بسته از هر شماره دنده های شماره 3 و 5 )لباس 
پسرانه( انواع زيپ 37

10 عدد
بالشتك در فرم های گرد و 
بيضی )هركدام از مدل ها 

بالشتك(

انواع بالشتك های اتو با پارچه 
مخصوص 38

20 دستگاه مارك های معتبر و استاندارد اتو بخار 39

6دستگاه مارك های معتبر و استاندارد اتو پرس 40

15 عدد با ژانت ميز اتو متحرك 41

15 عدد ساخت صنايع آموزشی ميز اتو ثابت 42

به تعداد هنرجويان
پارچه های متناسب با دوخت ـ 
دامن ـ در عرض 150 سانتی 

متر

انواع پارچه مخصوص لباس 
پسرانه 43

به تعداد هنرجويان در عرض 150 سانتی متر 
مخصوص لباس كودك پارچه آستری لباس پسرانه 44

4 توپ پارچه بي بافت 150 سانتی متر پارچه مخصوص پاترون لباس 
حجمي 45

9 عدد قيچی رولتی يا گردبر با انواع 
دنده های پهن و باريك قيچی رولتی 46

10 عدد 50cm اندازه خط كش مخصوص قيچی 
رولتی 47

10 عدد 50cm*100cm در اندازۀ قيچی  برش  صفحه  تخته 
رولتی 48

9 عدد
گردبر مخصوص برش پارچه 

)به قيچی رولتی وصل 
می شود(

گردبر 49

از هركدام 2 عدد در ابعاد واقعی موالژ انسان 50
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ویژه دختران

 1 كارگاه  و  كالس  هر 
عدد 300cm*200cm در اندازه ويترين )نگهداری نمونه های 

كار هنرجويان( 51

به تعداد هنرجويان - بشكاف 52

2متر جنس مرغوب ـ زانفيكس اليی چسب 53

ماشين های  از  هركدام 
دوخت

پايه های: نوار دوزی- جا  دكمه- 
دكمه- زيپ- زيپ دوزی- لول 

و ...

مخصوص  پايه های  انواع 
ماشين دوخت 54

1 عدد وسيله ای برای برش يك اندازه 
درزها راهنمای برش پارچه 55

هركدام يك حلقه

اليی بی بافت نواری مخصوص 
كمر دامن و شلوار

نواری زانفيكس در اندازه های 
1سانتی متر و 2 سانتی متر

اليی چسب 56

1بسته 68تايی جنس مرغوب و 
مارك های معتبر مداد 57

5 عدد با كيفيت خوب )معمولی-  پاك  انواع 
مدادی- گوشتی- خميری( 58

به تعداد هنرجويان A3 ,A4 اندازۀ تخته شاسی طراحی 59

5 عدد با دسته مخصوص كاتر يا تيغ جراحی 60

از هركدام 2 عدد H-H10-HB-B2-BH-B6 مداد سياه طراحی 61

2 عدد مخصوص محو كردن مداد 
طراحی محو كن 62

سفيد تحريری در اندازه A3  و 
A4  - 40 يا 65 گرمی كاغذ طراحی 63

ريزبافت )صاف(- بافت 
متوسط- بافت درشت مقوا طراحی 64

2 عدد با شماره های 0/7 – 0/10 مداد اتود طراحی 65

1 عدد
سنباده ها نرم )برای ساييدن 

و تميز كردن نوك محو كن يا 
گرد كردن نوك مداد(

سنباده 66

15 عدد ميزان درصد و نسبت رنگ ها 
براي استفاده در رايانه كاتالوگ هارموني رنگ ها 67
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مواد، رسانه ها، مراكز، مواد و منابع يادگيري
1ـ مراکز یادگیري

 هنرستان
 سايت رايانه

 كارگاه دوخت 
 كارگاه الگو

 كارگاه الگوسازي حجمي
2ـ رسانه هاي یادگیري

صفحه ٥

صفحه ١١
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فی

س
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نر

ه وز
رآم
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ی 
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هن
 را

ب
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تر
وس

پ
ب
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نر
 ه

ما 
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ه را
بچ
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نر
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نک
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3ـ منابع یادگیري
 كتاب درسي 

 كتاب راهنماي هنرآموز
 كتابچه  همراه هنرجو

 كتاب كار
4ـ مواد یادگیري

 تجهيزات 
 ابزار 

 مواد مصرفي 
 ماكت آموزشي )مانكن( 
 سوزن دوزي سنتي ايران
 مانكن حجمی )خياطي(

ارزيابی فرد واجد شايستگی
وجود  كار  واقعی  محيط  در  فراگيران  همه  عملكرد  ارزيابی  امكان  آنكه  وجود  با 
ندارد، بايد تا آنجا كه ممكن است هريك از فراگيران به طور كاماًل عينی براساس 
برخی سبك های  برخالف  ارزيابی شوند.  موجود  استانداردهای عملی  واقعی ترين 
آموزشی سنتی، روش شايستگی فراگير، بدون نمره دادن، مدارك اوليه موفقيت را 
فراهم می كند. در نتيجه، از كاركنان آموزشی خواسته می شود كه از اندازه گيری های 
سنتی دانش مانند آزمون های چند گزينه ای و كتبی دوری كنند و كار خود را بر 

ارزيابی شايستگی در دنيای واقعی متمركز سازند.

پيشرفت فراگير
به هدف هاي  مساوي  زمان  يك  در  هميشه  فراگيران  همه  كه  است  اين  واقعيت 
آموزشي دست پيدا نمي كنند. توانايی هاي فراگيران در زمينه هايي مانند خواندن، 
رياضيات و درك شفاهی متفاوت است و يك برنامه زمان محور نمی تواند اين طيف 
وسيع را آن گونه كه مطلوب مدرسين است مورد توجه قرار دهد. برخالف سبك 
به عنوان  را  شده  ثابت  شايستگی های  شايستگی،  بر  مبتنی  وزش  آم محور،  زمان 
اين شيوه،  نشانه پيشرفت فراگيران در تكميل دوره مورد مالحظه قرار می دهد. 
فراگيران را قادر می سازد متناسب با توانايی های خاص خودشان در برنامه به پيش 
روند، اتكا به توانايی های فردی فراگيران موجب تسلط به يك شايستگی خاص در 

يك دوره زمانی كوتاه تر يا طوالنی تر می شود.
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تجارب آموزشی
تجربه يادگيری، فعاليت هايی است كه يادگيرنده برای رسيدن به اهداف آموزشی انجام 
می دهد روش آموزش مبتنی بر شايستگی، آسان كردن دستيابی به شايستگی های 
مندرج در برنامه است. هر مدرس موظف است تجارب يادگيری متنوعی را فراهم كند 
تا فراگيران بتوانند در فرصت های ايجاد شده برای تسلط يافتن به حداقل مجموعه 
شايستگی تالش كنند، و مدرس نيز نسبت به موفقيت فراگير متعهد می شود. اگر 
فراگيران  بايد پيشينه ای آماده سازند كه از معيارهای خاص و معينی برخوردار باشد، 
مدرس نمی تواند فقط به توليد اطالعات ساده ای در اين حوزه بپردازد و تصور كند كه 
همه يادگيرندگان قادرند وظايف معين شده را انجام دهند. مدرس موظف می شود كه 
تجاربی را برای فراگير فراهم كند كه مهارت نوشتن پيشينه را برای وی آسان سازد. 
تجارب يادگيری شامل بازی نقش و فعاليت های شبيه سازی و روش هايی است كه به 

نگهداری شايستگی فراگير و ارتقاء آن كمك می كند.

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 استاندارد  ارزشیابي پیشرفت تحصیلي مبتني بر شایستگي 
درس »طراحی لباس به روش حجمی«

رشته تحصیلي: طراحی  
سال تحصیلي:پایه: دوازدهم و دوخت

1397-98 
 

 کد کتاب:212581  کد درس:0212200512کد رشته:021220 

            

نام فصل/پودمان 1 - الگوسازحجمی دامن و شلوار زنانه

واحد يادگيری: ساخت 
الگو و مدل سازی دامن 

حجمی
كد

 واحد يادگيری : ساخت 
الگو و مدل سازی شلوار 

حجمی
كد واحد يادگيری :كد

ف
مراحل كاریردي

لی
قبو

ره 
 نم

قل
حدا

مره
ن

ف
مراحل كاریردي

لی
قبو

ره 
 نم

قل
حدا

مره
ن

ف
مراحل كاریردي

لی
قبو

ره 
 نم

قل
حدا

مره
ن

1
تبديل مانكن 

استاندارد به اندازه های 
شخصی به روش 
برجسته كاری

2 1
ساخت شلوار 

راسته اوليه روی 
مانكن

2 1   
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ویژه دختران

2
مدل سازی و ساخت 
دامن راسته روی 

مانكن
1 2

ساخت شلوار 
برش دار روی 

مانكن
2 2   

3
مدل سازی و ساخت 

دامن ترك روی 
مانكن

2 3
ساخت الگوی 

شلوار پيلی دار 
روی مانكن

2 3   

4
مدل سازی و ساخت 
دامن های چين دار و 

كلوش روی مانكن
2 4   4   

5
مدل سازی و ساخت 
دامن پيلی دار روی 

مانكن
2 5   5   

6
مدل سازی و ساخت 

دامن برش دار با 
چين روی باسن

2 6   6   

 

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 
و توجهات زيست 

محيطی*

2  

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 
و توجهات زيست 

محيطی*

2  

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 
و توجهات زيست 

محيطی*

2 

  ميانگين مراحل   ميانگين مراحل   ميانگين مراحل 

 
نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3
   

نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3
   

نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3
  

          نمره مستمر از 5 

نمره شایستگي  
          پودمان از 3

          نمره پودمان از 20 
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کلیات

نام فصل/پودمان 2ـ الگوسازی حجمی باالتنه)بلوز زنانه(: مدل های پایه

واحد یادگیری: ساخت 
الگو و مدل سازی باالتنه 

حجمی
کد

 واحد یادگیری: 
ساخت الگو و 

مدل سازی  طرح های 
ویژه

کد واحد یادگیری :کد

ف
مراحل كاریردي

لی
قبو

ره 
 نم

قل
حدا

مره
ن

ف
مراحل كاریردي

لی
قبو

ره 
 نم

قل
حدا

مره
ن

ف
مراحل كاریردي

لی
قبو

ره 
 نم

قل
حدا

مره
ن

ساخت پاترون باالتنه 1
1 1جلو و پروگيری آن

مدل سازی و 
ساخت يقه های 

دراپه
2 1   

2
ساخت پاترون باالتنه 

پشت، پروگيری و 
تكميل پاترون نهايی

1 2
مدل سازی و 

ساخت دراپه در زير 
بغل )درز پهلو(

2 2   

3

مدل سازی و انتقال 
ساسون به شش 

نقطه قيد شده در 
كتاب

2 3
مدل سازی و 
ساخت دامن 

دراپه
2 3   

ساخت برش های 4
   4   4 2پرنسسی در جلو

ساخت برش های 5
   5   5 2پرنسسی در پشت

6   6   6   

 

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 
و توجهات زيست 

محيطی*
2  

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 
و توجهات زيست 

محيطی*
2  

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 
و توجهات زيست 

محيطی*
2 

 
نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3
   

نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3
   

نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3
  

          نمره مستمر از 5 

نمره شایستگي  
          پودمان از 3

          نمره پودمان از 20 
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نام فصل/پودمان 3ـ الگوساز حجمی باالتنه ) بلوز زنانه (: اتصاالت

واحد یادگیری:ساخت الگو و 
کدمدل سازی آستین حجمی

 واحد یادگیری: 
ساخت الگو و 
مدل سازی یقه 

حجمی
کد واحد یادگیری :کد

ف
مراحل کاریردي

لی
قبو

ره 
 نم

قل
حدا

مره
ن

ف
مراحل کاریردي

لی
قبو

ره 
 نم

قل
حدا

مره
ن

ف
مراحل کاریردي

لی
قبو

ره 
 نم

قل
حدا

مره
ن

اندازه گيری حلقه آستين 1
1 1و ... جهت ساخت دست

اندازه گيری 
مكان های مورد نياز 

جهت رسم يقه
1 1   

2
ترسيم الگوی دست طبق 

اندازه های گرفته شده روی 
مانكن

2 2
ساخت يقه های 

ساده خطی )گرد، 
هفت، چهارگوش( 

1 2   

3
برش و دوخت و پركردن 

3 2قسمت های مختلف دست 
ساخت يقه های 

   3 2ايستاده

4
روش اتصال دست به سمت 

   4 2ساخت يقه آرشال4 2چپ مانكن

5
ترسيم الگوی آستين ساده 

ساخت يقه 5 2برای دست مانكن
   5 2انگليسی دوتكه

6
ترسيم يك مدل آستين 

6 2سرخود برای باالتنه 
ساخت يقه های 

فانتزی )واالن دار، 
چين دار(

2 6   

 
ايمنی، بهداشت، شايستگی 
غيرفنی و توجهات زيست 

محيطی*
2  

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 
و توجهات زيست 

محيطی*
2  

بهداشت،  ايمنی، 
شايستگی غيرفنی 
و توجهات زيست 

محيطی*
2 

  ميانگين مراحل   ميانگين مراحل   ميانگين مراحل 

 
نمره شایستگي واحد 

   یادگیري از 3
نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3
   

نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3
  

  
          نمره مستمر از 5 

          نمره شایستگي پودمان از 3 

          نمره پودمان از 20
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کلیات

نام فصل/پودمان 4ـ  طراح لباس با رایانه

کد واحد یادگیری کد واحد یادگیریکدواحد یادگیری

ف
مراحل کاریردی

لی
بو

ه ق
مر

ل ن
داق

ح
ره

نم
ف

مراحل کاریردی

لی
بو

ه ق
مر

ل ن
داق

ح
ره

نم
ف

مراحل کاریردی

لی
بو

ه ق
مر

ل ن
داق

ح

ره
نم

و ذخيره سازی طرح 1 اسكن 
اسكن و ذخيره سازی 11دستی

1طرح دستی

2
و  اندام  طرح  دورگيری 
لباس اسكن شده و ويرايش 
خطوط ترسيمی در نرم افزار 

كرل
12

دورگيری طرح 
اندام و لباس اسكن 

شده و ويرايش 
خطوط ترسيمی 
در نرم افزار فتوشاپ

1

3
پيوند  ايجاد  و  تكثير  تراز، 
شده  دورگيری  اشكال 
به وسيله تغييرات عمومی در 

نرم افزار كرل
23

تراز، تكثير و ايجاد 
پيوند اشكال 

دورگيری شده 
به وسيله تغييرات 
عمومی در نرم افزار 

فتوشاپ

2

4
بر روی  بافت  و  ايجاد رنگ 
در  شده  دورگيری  اشكال 

نرم افزار كرل
24

ايجاد رنگ و بافت 
بر روی اشكال 

دورگيری شده در 
نرم افزار فتوشاپ

2

5
بر روی  بافت  و  ايجاد رنگ 
در  شده  دورگيری  اشكال 

نرم افزار كرل
25

ايجاد طرح، حجم 
و شفافيت بر روی 

لباس طراحی 
شده در نرم افزار 

فتوشاپ

2

6
ساخت پس زمينه و گرفتن 
خروجی از طرح آماده شده 

در نرم افزار كرل
26

ساخت پس زمينه 
و گرفتن خروجی از 
طرح آماده شده در 

نرم افزار فتوشاپ
2

ايمنی، بهداشت، شايستگی 
غيرفنی و توجهات زيست 

محيطی*
2

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 
و توجهات زيست 

محيطی*
2

ميانگين مراحلميانگين مراحل

نمره شایستگي واحد 
یادگیري از 3

نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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نام فصل/پودمان 5  ـ خیاط پسرانه دوزویژه دختران

واحد یادگیری:1 ترسیم الگوی 
 واحد یادگیری :2 کدلباس های پسرانه

کد واحد یادگیری :کددوخت لباس پسرانه

ف
مراحل کاریردی

لی
قبو

ره 
 نم

قل
حدا

مره
ن

ف
مراحل کاریردي

لی
قبو

ره 
 نم

قل
حدا

مره
ن

ف
مراحل کاریردي

لی
قبو

ره 
 نم

قل
حدا

مره
ن

اندازه گيری قسمت های 1
انتخاب و برش 1 1مختلف اندام پسران

   1 2پارچه

ترسيم الگوی پيراهن، 2
 دوخت پيراهن 2 2آستين، مچ و يقه  شوميز

   2 2شوميز

3
 ترسيم الگوی اساس كت 

همراه با يقه آرشال و 
انگليسی

دوخت كت يا 3 2
   3 2كاپشن

 ترسيم الگوی اساس 4
دوخت شلوارپيش 4 2كاپشن همراه با كاله

   4 2سينه دار يا جين

ترسيم الگوی شلوار پيش 5
   5   5 2سينه دار

   6   6 2ترسيم الگوی شلوار جين6

 
ايمنی، بهداشت، شايستگی 
غيرفنی و توجهات زيست 

محيطی*
2  

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 
و توجهات زيست 

محيطی*

2  

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی 
غيرفنی و 

توجهات زيست 
محيطی*

2 

  ميانگين مراحل   ميانگين مراحل   ميانگين مراحل 

نمره شایستگي واحد  
   یادگیري از 3

نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3
   

نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3
  

          نمره مستمر از 5 

          نمره شایستگي پودمان از 3 

          نمره پودمان از 20 

ـ نمره شايستگی واحد يادگيری يا نمره شايستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 2،1 يا 3 است . 
ـ زماني هنرجو شايستگي كسب مي كند كه در ارزشيابي واحد يادگيري حداقل نمره شايستگی 2 را اخذ كند.

ـ نمره پودمان از ميانگين نمره های واحدهای يادگيری آن پودمان به دست می آيد. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 
20 است. 

ـ نمره پودمان و نمره كلي درس زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه واحدهاي يادگيري، شايستگي را كسب نمايد. 
*ارزشيابي )ايمني، بهداشت، شايستگي هاي غيرفني و توجهات زيست محيطي( به صورت مستقل مورد تأكيد است و 

رعايت نكردن آن به معناي عدم قبولي در واحد يادگيري مي باشد.
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کلیات

ابزار ارزشيابي
 پرسش

 نمونه كار
 فهرست وارسي

 كارپوشه
كسب حداقل نمره 2 از مراحل فني

كسب حداقل نمره 12 از بخش شايستگي هاي غيرفني، ايمني، توجهات زيست محيطي 
و نگرشي

صالحيت مربيان
1ـ مدرک تحصیلی

حداقل مدرك تحصيلی، ليسانس تكنولوژی طراحی و دوخت و باالتر فوق ليسانس 
طراحی لباس

2ـ مدارک حرفه ای
 گذراندن دوره تخصصی طراحی الگوی اساس و مدلسازي لباس پسرانه در متد 

مولر
 گذراندن دوره تخصصی كار روي مانكن )الگوسازي حجمي(

 گذراندن دوره تخصصی الگوسازي و طراحي لباس به وسيله رايانه
 گذراندن دوره های ضمن خدمت روش های تدريس و حرفه آموزی

3ـ تجربه کاری
براي كساني كه داراي مدرك تحصيلي تربيت دبير فني نيستند ارائه گواهي كار در 

حوزه دوره های دروس تربيتی الزامی  است.

الزامات اجرا
1 آموزش مديران و بازآموزي هنرآموزان جهت دستيابی به شايستگی های حرفه ای 

و تخصصی
2 تخصيص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن كارگاه و تجهيزات

3 وجود سايت رايانه مطابق با استاندارد آموزشي
4 وجود كارگاه الگو و دوخت براساس استاندارد كارگاه آموزشي الگو و دوخت 
5 وجود كارگاه كار روي مانكن براساس استاندارد آموزشي الگوسازي حجمي

6 وجود تجهيزات، ابزار و وسايل درس
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الگوی طرح درس روزانه
به ترتيب در  را  فعاليت های آموزشی خود  باعث می شود كه هنرآموز  طرح درس 

مراحل و زمان مشخص اجرا كند، كه باعث بهبود كيفيت آموزشی است.

نمونه طرح درس روزانه پیشنهادی
وقتاجرای مراحل تدریس

سالم و احوالپرسی
حضور و غياب
ديدن تكاليف

برای آگاهی از آموخته های قبلی آزمون ورودی رفتاری
هنرجويان و آمادگی نسبت 

به درس جديد سؤاالت زير را 
می پرسم:

آزمون مرحله ایبه كمك ارزشيابی تشخيصی
پيش آزمون

ارائه مطالب

آماده سازی
توضيح مطالب

جمع بندی و نتيجه 
گيری

ارزشيابی پايانی به منظور تعيين رفتار خروجی
فعاليت های تكميلی

تعيين تكاليف و اختتام
رئوس مطالب

شايستگی فنی
شايستگی غيرفنی
رسانه های آموزشی

شيوه تدريس
محتوای درس
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کلیات
گاه

کار
در 

ده 
 ش

ام
نج

ی ا
ها

ت 
الی

 فع
ش

زار
گ

س:
در

ام 
ن

ی:
صیل

تح
یه 

پا
نه 

ها
 ما

فی
عر

م
تر:

 بر
وی

رج
هن

وز
رآم

هن
ام 

ن

رديف

ام 
و ن

ام 
ن

گی
واد

خان
ول

ه ا
لس

ج
وم

ه د
لس

ج
وم

 س
سه

جل
رم

چها
سه 

جل
جم

 پن
سه

جل
شم

 ش
سه

جل

حضور و غياب

تمرين عملی

روپوش كارگاه

نظافت كارگاه

حضور و غياب

تمرين عملی

روپوش كارگاه

نظافت كارگاه

حضور و غياب

تمرين عملی

روپوش كارگاه

نظافت كارگاه

حضور و غياب

تمرين عملی

روپوش كارگاه

نظافت كارگاه

حضور و غياب

تمرين عملی

روپوش كارگاه

نظافت كارگاه

حضور و غياب

تمرين عملی

روپوش كارگاه

نظافت كارگاه

نه 
اها

ی م
عرف

م
ار:

م ك
و ك

رج
هن

لم:
 مع

يار
هم

ام 
ن

ی 
ت ها

الي
 فع

رح
ش

ده:
 ش

جام
ان


