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  مقدمه
ي درسی، اهداف ماده  برنامهی، رویکرد و منطق حاکم بر راهنماي برنامه درسی سندي است مشتمل بر اهداف و اصول دوره تحصیل

یادگیري مناسب و ارئه شیوه هاي ارزیابی، قبل از اجراي یک برنامه ریزي آموزشی  –درسی، تنظیم محتوا، ارائه روش هاي یاددهی 
 .نیمبرداري را ک روي انسانی و مالی، بیشترین بهرهمطلوب ، در ابتدا باید دست به نیازسنجی شغلی بزنیم تا بتوانیم از منابع نی

 :به همین دلیل در گروه نساجی و پوشاك که نیازسنجی انجام گرفت و در آن پاسخ به سواالت شغلی در بخش پوشاك مانند 
احی پوشاك و تولید آن را شامل مشاغلی که بتوانند وظایف و کارها را در سطوح مختلف از کارگر ساده تا سطوح باالي علمی براي طر

 .شود می
هاي مهندسی پوشاك،  هاي آن مانند رشته وان با تولید پوشاك و طراحی رشتهغل موجود کشور در آینده می تمشامشاغل مرتبط با 

 .می توانند اضافه شوند، پاسخ داده شد) ... ملحقات لباس(بازاریابی و فروش مد، طراحی کفش و کیف، طراحی آکسسوار
است، مطالعات نیازسنجی ناشی از تغییرات دو دهه اخیر در این شغل در گروه هنر  24رشته طراحی و دوخت در وضعیت فعلی شامل 

لباس اتفاق افتاده است که نتایج آن در حوزه مشاغل به صورت جدید  برنامه نشان داد که در دنیاي کار تغییراتی در حوزه فن آوري
ي نیازهاي در حال تغییر است یا نه نمایان شده است، مطالعات نیازسنجی براي پاسخ به این پرسش که آیا برنامه موجود پاسخگو

 :از منظر) واحدهاي حرفه با کدهاي چهار رقمی( ISCO-2008موجب شد، براساس نظام طبقه بندي 
 )بخش خصوصی(کار ایران بازار 

 مرکز آمار ایران 1390سرشماري 

ISCO 2008 واحد هاي حرفه مرتبط با طراحی لباس و الگو برش دوخت 

 اجراي سازمان فنی و حرفه اياستانداردهاي در حال 

 سترالیامشاغل موجود و مرتبط با رشته طراحی و دوخت در کشورهاي امریکا و ا

 استانداردهاي در حال اجراي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 مشاغل موجود در برنامه هاي سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري

 مه موجود رشته طراحی و دوختفهرست مشاغل و حرف استفاده شده در برنا

برنامه ریزان آموزش فنی و حرفه اي کشور در طراحی ساختار آموزشی، : امید است محتواي سند راهنماي برنامه درسی بتواند براي
س مدیران آموزشی در اجراي موفق برنامه درسی، ارزشیابان در ارزشیابی محتواي برنامه درسی، پژوهشگران در بررسی کیفیت بر اسا

شایستگی، کارشناسان فنی و حرفه اي در اجراي مولفه هاي برنامه درسی، مولفان در تهیه بسته هاي آموزشی، مشاوران تحصیلی در 
هدایت تحصیلی دانش آموزان، مدیران مدارس در اجراي برنامه درسی و هنرآموزان در انتخاب اصول راهبردهاي یاددهی و یادگیري 

 .هت اصالح ساختار آموزش فنی و حرفه اي کشور و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور برداشته شودمفید واقع شده و گامی در ج
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 فرهنگ و هنرگروه 
 

 
 

 

 

 



 

۷ 

 دوره و شاخه تحصیلی اهداف 
 شاخه فنی و حرفه اي

 تربیت و و اجتماعی سیاسی بینش و اخالقی فضائل و ملکات پرورش و عمومی پایه هاي شایستگی و فرهنگ سطح اعتالي -
 آموز دانش اخالقی و عملی – ایمانی – عقلی یکپارچه

  کشور در و کارآفرینی نوآوري تولید، کار، فرهنگ تقویت و ترویج -
 مهارت ابتدایی و میانی در سطوح )آتی و فعلی( کار بازار نیازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروي تربیت -

 آموزشی  و عدالت ملی اي حرفه صالحیت چارچوب بر مبتنی

 اي  تحصیلی هنرجویان براي سطوح باالتر صالحیت حرفه –فراهم نمودن شرایط هدایت و راهنمایی شغلی -

 

 فرهنگ و هنراهمیت و ضرورت گروه 
شکوفایی و رشد و بالندگی هر سرزمینی در دوره هاي گوناگون وابستگی بسیاري به شکل گیري تمدن آن دارد و تمدنها نیز 

از این رو توسعه و آموزش در زمینه فرهنگ و هنر نه تنها در قوام و استواري تمـدن  .وام دار فرهنگ و هنر مردمان خویشند

با وجود سـابقه کهـن و   . م است بلکه زمینه گسترش فعالیتهاي اقتصادي را نیز به گونه اي شایسته فراهم می آوردکشور مه

دیرینه هنر در کشور عزیزمان ایران و درآمیختگی آن با فرهنگ اصیل اسالمی براي رساندن پیامهاي ناب این این دین الهی 

از طرفی بر اساس اهداف مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش . یابند ضروري است ، هنرمندان متعهدي در این جامعه رشد 

شناخت ، پرورش و هدایت ذوق و استعدادهاي مختلف هنري و زیبایی شناسی ، شناخت زیبایی هـاي جهـان آفـرینش بـه     

آثـار و ارزش هـاي    ونیز تاکید  اسناد باالدستی دیگر که بر توان خلق آثار هنري ، قـدردانی از ... عنوان مظاهر جمال الهی و 

توصیه دارند برنامه ریزي و اجراي بخشی از این اهداف بر عهده دفتر برنامه ریزي و تالیف آموزشهاي فنی و حرفـه  ... هنري و

این دفتر بنا به سهم خود در عرصه هاي مختلف هنري که از بازار کار بیشتري برخوردار بوده و در حـال  . اي و کاردانش است

 .اقدام به برنامه ریزي و اجراي رشته هاي گوناگون هنري در مقطع متوسطه دوم نظام جدید نموده است رشد می باشند ، 

 جدول رشته هاي تحصیلی گروه فرهنگ و هنر

گروه بزرگ 
 ايحرفه-تحصیلی

 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 فرهنگ و هنر

 -021310زیبا هنرهاي-021210)تزئینات داخلی(طراحی دکوراسیون داخلی- 028821 برنامه تلویزیونی تولید
-فتو -021220 الگو و لباس طراحی -021510نمایشی هنرهاي و موسیقی -021410)گلیم /فرش(دستی صنایع

 جواهر( دستی صنایع-021412)سرامیک و سفال(دستی صنایع -021411)چوب(دستی صنایع -021110 گرافیک
 021110شنیداري -رسانه هاي دیداري -021414)فلز( دستی صنایع -021413) سازي
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 فرهنگ و هنر حرفه اي در گروه -مسیرهاي هدایت تحصیلی
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 گروه فرهنگ و هنرجدول دروس مشترك 
 4: گروه تحصیلی  کد فرهنگ و هنر: گروه تحصیلی 

 

 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی ساعت عملی ساعت تئوري ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس شماره

 180 120 دهم مشترك در گروه 0212200110  مدلسازي و دوخت دامن طراحی، 1
 -)0102T(طراحی دامن-)0101T(طراحی اندام

 -)0501T(دوخت هاي اولیه لباس-)0201T(ترسیم الگوي اساسی دامن

 )0502T(دوخت-)0302T(مدل سازي دامن

 )N1( خالقیت، N81L3)کار آفرینی()N8( کار آفرینی
  )N6( مدیریت منابع، )N15L2تفکر خالق(

 ،)N64L2(، مدیریت زمان )N66L3مدیریت مواد و تجهیزات(

     10 مشترك در گروه   )انتخاب از گروه(انتخابی دو  درس 2

     10 مشترك در گروه   )انتخاب از گروه(انتخابی دو  درس 3



 

۱۰ 

 فرهنگ و هنرجدول دروس شغلی پایه دهم در گروه 
 نام درس پایه دهم نام رشته نام درس پایه دهم نام رشته

 تولید برنامه تلویزیونی
تصویر برداري و صدا برداري برنامه 

 هاي تلویزیونی
 --- )هنرهاي چوبی(صنایع دستی 

 طراحی دکوراسیون داخلی
 وفضاهاي موکت سلولزي،رنگ، تزئینات

 داخلی 
 --- )سفال(صنایع دستی 

 --- )طال و جواهر(صنایع دستی  --- هنرهاي زیبا

 --- )شیشه گري(صنایع دستی  --- و هنرهاي نمایشیموسیقی 

 --- رسانه هاي دیداري و شنیداري طراحی ، مدلسازي و دوخت دامن طراحی الگو و لباس

 گرافیک-فتو
عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و 

 تصویر
  

   فرشدستی و رایانه اي نقشه کشی  )فرش(صنایع دستی 

 فرهنگ و هنراجرایی برنامه درسی گروه  الزامات
 :سیاست ها و الزامات اجراییبرنامه درسی ملی ایران؛  14بند 

به عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهیم و راهکار  اجراي برنامه درسی ملی
آمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانات، منابع و زیر ساخت هاي هاي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار 

 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. فنی و تخصصی می باشد
تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مورد نیاز بخـش هـاي مختلـف درون آمـوزش و پـرورش و       .1

 ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ تایید و 

آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصالح ملی، افزایش مشارکت کلیه مجریان در سطوح مختلـف   طراحی و اجراي برنامه هاي .2
 با تاکید بر کاهش تمرکز؛ 

رشناسان، مشاوران و ناظران علمی بـه منظـور   بکارگیري روش هاي موثر در تامین ، نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعم از کا .3
 طراحی و تدوین راهنماي برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یادگیري ؛

 اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت هاي حقوقی و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛  .4

گ سازي و نهادینه کردن آن با استفاده از ظرفیت هـاي درون و بیـرون   بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی ، فرهن .5
 آموزش و پرورش؛ 

فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي پایش مستمر برنامه درسی ملی و بهبود آن وانجام مطالعات و پژوهش هاي  .6
 مورد نیاز؛

بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بـویژه معلمـان و مـدیران جهـت ارتقـاي      ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر  .7
 سطح عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛

 .تجهیز مدارس به فناوري هاي نوین، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هاي فنی و حرفه اي .8

 گروه فرهنگ و هنرفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 
.سال برنامه درسی گروه فرهنگ و هنر مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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 اهمیت و ضرورت رشته تحصیلی طراحی الگو و لباس
صنعت پوشاك سهم عمده اي از توسعه اقتصادي کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است، مصرف 

ل، ارزش افزوده و ارزآوري این صنعت باعث شده است، این صنعت مانند دارویی براي بسیار پایین انرژي در کنار سهم باالي اشتغا
 5/8(هزار میلیارد ریالی 270  اقتصاد کشورهایی با برنامه ریزي هاي کالن توسعه صنعتی و اقتصادي به حساب بیاید، گردش مالی

در صد بودجه کل کشور در همان سال که نسبت به سال  8/3که معال  92به پوشاك و کفش در اقتصاد کشور در سال ) میلیارد دالري
 . درصد رشد داشته است 15قبل 

درصد از صادرات  15درصد از صادرات محصوالت و نساجی و چرم ایران و  5میلیون دالر صادرات ،  64صنعت پوشاك ایران با 
ه بیش از نیمی از آنان را جوانان تشکیل می دهند و میلیون نفري ملی ، ک 75پوشاك جهان را به خود اختصاص داده است، وجود بازار 

میلیاردي مسلمانان جهان از جمله بازارهاي عظیم داخلی و خارجی جهت استفاده  1/5میلیون نفري و  400همچنین همسایگی با بازار 
درصد شاغلین را در  39/3نفر هستند ، که معادل  218/695کشور که هزار شاغل در 20500از مجموع . شداز این ظرفیت ها می با

 .گروه منسوجات و پوشاك می باشند

هر جاي دنیا وقتی می خواهند در کشورشان اشتغال زایی کنند . بزرگ ترین مزیت نسبی ما در صنعت پوشاك اشتغال زایی است
مزیت نسبی دیگر این هزار دالر سه شغل در این صنعت ایجاد می شود،  5صنعت نساجی و پوشاك را توسعه می دهند، چرا که با هر 

دالر در ماه به ازاي هر کارگر پرداخت نمی شود، همین  300تا  250صنعت هزینه دستمزد است، هزینه دستمزد در ایران بیش از 
دالر است، بنابراین باید به این موضوع به عنوان یک مزیت نگاه کرد، در صنعتی که اشتغال  1000تا  700هزینه در کشور ترکیه حدود 

کشور ما ایران می . و نیروي کار محور بودن منجر به ارزش افزوده می شود پایین بودن هزینه دستمزد می تواند یک امتیاز باشد زایی
تواند با ایجاد شایستگی هایی مانند منابع انسانی متخصص ، ظرفیت طراحی، تجمع دانش فنی، سرمایه گذاري در فن آوري ، تولید 

سالمت و محیط زیست در صنعت نساجی و پوشاك نقش قابل توجهی در تجارت جهانی با قابلیت  پویا، اهمیت دادن به کیفیت
 . استانداردهاي باال ایفا می کند و در بازارهاي بین المللی در بخش هایی با کیفیت باال و طیف گسترده محصوالت مشارکت کند

ریال که می شود، دویست و هشتاد میلیون ریال ، هر  میلیون جمعیت شهري، هزینه یک خانواده دو میلیون و سیصد هزار 33
 . درصد به پوشاك اختصاص دارد 6/4نفر جمعیت دارد، از کل هزینه ماهانه خانواري شهري  4/3خانواده شهري 

سهم مصرف پوشاك از کل هزینه ها ) میلیون تومان 28(خانوارهاي شهري درصدي پوشاك از هزینه ساالنه  6/4با توجه به سهم 
اندازه بازار پوشاك ما در ) میلیون خانوار 10معادل (میلیون جمعیت شهري  33یک میلیون و سیصد هزار تومان است که به ازاي 

ضافه کنیم، بازار پوشاك و کفش ایران حداقل هزار میلیارد تومان شهري است، اگر خانوارهاي روستایی را هم ا 13شرایط امروز حداقل 
.هزار میلیارد تومان محاسبه می شود 20



 

۱۳ 

 نیازسنجی آموزشی 
در این نیازسنجی از کشور ترکیه به عنوان کشوري که از لحاظ نیروي انسانی نزدیک به ایران بوده استفاده شده است، در حالی 

که از برخی جهات شباهت هایی با ایران دارد ، هر دو کشور به مواد اولیه صنعت مد و پوشاك ترکیه به رشد چشمگیري دست یافته 
اما میان آن ها یک تمایز آشکار وجود دارد که می تواند به عنوان یک الگوي . فراوان و نیروي کار تحصیلکرده و آماده دسترسی دارند

اده از سیاست هاي تشویقی براي فعاالن این صنعت توانسته خود کاربردي براي ایرانی ها به کار گرفته شود، در این زمینه ترکیه با استف
 .را در عرصه جهانی وارد کند

 میلیون نفر در صنعت پوشاك  9در ترکیه اشتغال 

 ترکیه بزرگ ترین صادر کننده جوراب و پارچه جین دنیا

 چهارمین صادر کننده بزرگ دنیا 

 2023میلیارد دالر صادرات نساجی و پوشاك تا سال  80

 برابر بیش از چین ، هند ، تایلند و اندونزي 5تا  4دستمزد 

 درصد تولید ناخالص ملی ترکیه در فناوري و ماشین آالت نوین 11سرمایه گذاري 

درصد  6,4، 2013درصد رشد کرده و نرخ رشد در سال  6,4،  1202یکی دیگر از کشورها اندونزي است ، ارزش صنعت مد در سال 
 2020و قطب جهانی این عرصه تا سال  2018منظور تبدیل شدن اندونزي به قطب آسیایی صنعت مد اسالمی تا به . رشد کرده است

 .انجام داده است) مد اندونزي رو به جلو(برگزیدن طراحان مد با استعداد در قالب طرح 

میلیون و پانصد هزار شاغل در کشور ، از مجموعه بیست ) 214کد (در تحلیل وضعیت بازار کار در رشته تحصیلی طراحی و دوخت 
% 76می باشند که معادل  استاندار آموزش بین المللی 5و  3نفر داراي تحصیالت فنی و حرفه اي طراحی و دوخت در سطوح  15559

 .است 1390در صد کل مشاغل در سال 

در گروه شغلی نساجی و لباس شاغل  درصد از شاغلین داراي تحصیالت طراحی و دوخت متوسطه یا کاردانی فنی و حرفه اي 17,3
 .می باشند، بیشترین سهم به گروه نساجی و لباس اختصاص داده شده است

استان ایالم  استان تهران بیشترین سهم در اشتغال شاغلین با این رشته تحصیلی را به خود اختصاص داده است، کمترین نسبت به
 .اختصاص یافته است

بیست ساله  درسی رشته طراحی و الگو از مفاد و محتواي اسناد باالدستی مانند سند چشم اندازدر تدوین سند راهنماي برنامه 
کشور، سیاست هاي نظام آموزش هاي فنی و حرفه اي کشور، سند برنامه درسی ملی، ارزشیابی هاي انجام شده در دفتر تالیف کتب 

 .استفاده شده است... فنی و حرفه اي و کاردانش و 

  



 

۱٤ 

 ):امکان سنجی آموزش(واحد حرفه آموزشی انتخاب 
 753 :گروه فرعی حرفه 

 743 :88کد
 751 :08کد 

 :واحد حرفه
 یاطیخ ماهر کارگر

 75330191 
 7434 :88کد

 7531 :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف
 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1

     
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
     

 خیلی باال باال متوسط کم فضا/هزینه تامین تجهیزات-3
     

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
     

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 ماهرنیروي کار 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
     

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
     

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

بخش میزان مزیت اقتصادي  -9
  در کشورهاي اصلی مرتبط با حرفه 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب
 شاخه کاردانش     شاخه فنی و حرفه اي      خیر   بلی  :شود در دوره متوسطه دوم آموزش داده

نی و مولد سرمایه اجتماعی کشور، نقش آموزش و با توجه به سیاست هاي کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور و جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم ترین نهاد تربیت نیروي انسا
از سوي دیگر نیاز بازار کار به نیروهاي ماهر در بخش تولید و صنعت پوشاك ، توجه جدي به این بخش را . متولی آموزش رسمی کشور بیش از پیش نمایان می گرددپرورش به عنوان بزرگ ترین 

سیار زیاد است ولی رسیدن به این مهم نیازمند صرف لذا توجه به این نکته ضروري است که اگر چه نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروهاي ماهر بخش پوشاك در کشور ب. نشان می دهد
 .هزینه و تربیت هنرآموزان ماهر است



 

۱٥ 

 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی  
 753 :گروه فرعی حرفه 

 743 :88کد
 753 :08کد 

 :واحد حرفه
 زنانه دوز لباس

75310192 
 7436 :88کد

 7533 :08کد 

 آموزش واحد حرفهامکان سنجی : الف
 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1

     
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
     

 خیلی باال باال متوسط کم فضا/هزینه تامین تجهیزات-3
     

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 کاردر دنیاي 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
     

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
     

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
     

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

بخش میزان مزیت اقتصادي  -9
  در کشورهاي اصلی مرتبط با حرفه 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 باالخیلی  باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

 شاخه کاردانش     شاخه فنی و حرفه اي      خیر   بلی  :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود

نیروي انسانی و مولد سرمایه اجتماعی کشور، نقش آموزش و با توجه به سیاست هاي کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور و جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم ترین نهاد تربیت 
از سوي دیگر نیاز بازار کار به نیروهاي ماهر در بخش تولید و صنعت پوشاك ، توجه جدي به این بخش را . پرورش به عنوان بزرگ ترین متولی آموزش رسمی کشور بیش از پیش نمایان می گردد

روري است که اگر چه نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروهاي ماهر بخش پوشاك در کشور بسیار زیاد است ولی رسیدن به این مهم نیازمند صرف لذا توجه به این نکته ض. نشان می دهد
 .هزینه و تربیت هنرآموزان ماهر است



 

۱٦ 

 لباسطراحی الگو و اهداف تفصیلی رشته 
  عرصه   

  عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي (

 )الهی

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
 -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعتماوراء 
تعقل،تفکر و اندیشه 

 ورزي
تامل، استدالل، استنباط، (

تجزیه و تحلیل ،توجه ،تدبر، 

نقد ،کشف ،درك، 

 )حکمت،خالقیت و پژوهش

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
 سفارشی پوشاك تولید در مد و منسوجات تکنولوژي کاربرد ارزیابی -3

 دوز
 زندگی شرایط به توجه با ها ایده و ها طرح خلق در تفکر و نیاز درك -4

 امروز
 در جامعه آن وتأثیرگذاري پوشاك شده طراحی درآثار خالقیت-5
 لباس و منسوجات انتخاب در مؤثر عوامل تحلیل و تجزیه -5

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
 فطري بودن پوشش در انسان  تدبر در آیات قرآن و -3
درك قدرت خداوند در خلق مواد اولیه الیاف به عنوان  -4

 )خردورزي(مناسب ترین پوشش براي انسان 
جنس (تجزیه و تحلیل احادیث و روایات در انتخاب پوشاك  -5

 و سالمت فردي) و رنگ

 شایستگی پایه  -1
 ادگیري شایستگی خاص دیگر حوزه هاي ی -2
ارزیابی استفاده از منابع انسانی و اقتصادي به منظور برطرف کردن  -3

 نیازهاي مد و پوشاك فردي، خانواده و اجتماع
تجزیه و تحلیل تأثیرات نفوذ فرهنگ جهانی سازي براسا ارتباطات  -4

 و مسایل مربوط به لباس و مد
 متخصصینحل خالقانه مسایل کار با توجه به تأثیر استفاده از  -5

 حرفه اي و تجربه افراد در کیفیت تولید پوشاك

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
توجه به تأثیر تولید پوشاك به عنوان بخشی از تولیدات  -3 

 غیر نفتی در صادرات
الهام گرفتن از طبیعت در خلق آثار طراحی پوشاك و  -4

 ملزومات
نسبت هاي اندام انسان  یژگی ها وتجزیه و تحلیل و -5
 )آفرینش انسان(

 ایمان و باور
 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
 باور به کارگیري راه حل هاي خالق براي تولید آثار طراحی لباس -3

اسالمی با توجه به طرح هاي  –اعتقاد به حفظ و احیاي فرهنگ ایرانی  -4

 زیبا، نو و متناسب با شرایط زندگی امروز

 تولید شده در داخل کشور باور آگاهانه تأثیر استفاده از پوشاك -5
اعتقاد به نقش خود به عنوان تولید کننده و تأثیر تولید ملی پوشاك  -5

  در ارتقا جایگاه استقالل اقتصادي کشور

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
باور نقش محوري اعتقادات اسالمی در مورد پوشش در  -3

 زندگی فردي و اجتماعی

باور و اعنقاد به پپوشش و استتار بدن به عنوان جزء جدایی  -4

 ناپذیر حیات انسانی

اعتقاد به این که پوشش انسان شامل جنبه هاي دینی و  -5
 .فرهنگی استارزشی ، اجتماعی و 

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
اعتقاد به توانمندي افراد در بخش هاي مختلف تولید لباس و نقش  -3

 آن ها در بهینه سازي تولید پوشاك

اطمینان به توانایی زنان در ایجاد صنایع کوچک خانگی تولید  -4

 عشایريپوشاك در مناطق محروم روستایی و 

باور طراحی لباسی که متأثر از فرهنگ و متناسب با شرایط  -5
 اجتماعی و قومی مناطق مختلف کشور

اعتقاد به اشتغال خانگی زنان و افزایش مشارکت آن در صنایع  -5
 کوچک تولید پوشاك

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
ساالري در جذب نیروي کا باور و تأکید بر اصل شایسته  -3

زنان و ارتباط مؤثر و هماهنگی میان عرضه و تقاضا در بخش 

 پوشاك

باور و انتخاب مواد غیر مضر در پوشاك براي سالمت انسان  -4

 و محیط زیست

ارزش گذاري در طراحی زیبا، تولید و عرضه لباس بر اساس  -5

 فرهنگ بومی و کاربرد مناسب آن

 علم
شناخت، کسب معرفت (

 )بصیرت و آگاهی

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
توضیح مفاهیم کیفیت در بخش تولید پوشاك به وسیله اندازه گیري  -3

 کیفیت کار خود و نشان دادن افزایش کیفیت آن در گذر زمان
شناخت سنت هاي فرهنگی و اجتماعی و بازنگري تعصبات قومی،  -4

 ز گسترش اشتغال زنان در تولید خانگی پوشاكمانع ا
مقرون به (شناخت نسبت به تولید محصوالت پوشاك بهینه شده  -5

 با توجه به شرایط اقتصادي کشور) صرفه

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
 تشریح جلوه هاي آثار الهی در خلق آثار هنرهاي تجسمی -3
 خالق، در آفرینش انسان و مراحل رشد اندام آنبیان قدرت  -4
توصیف نماد ها و نشانه ها در طراحی لباس که مظهر یکی از  -5

 .جلوه هاي صنع الهی است

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
تشریح مسایل مرتبط با تولید پوشاك و شناسایی توانایی بالقوه  -3

 مناطق دیگر کشور
توصیف تأثیرات دیگر کشورها در تجارت مد و لباس و شرح  -4

 چگونگی تأثیر این رقابت بر کارگران پوشاك
بیان آگاهانه ارتباط بین مواد اولیه مورد استفاده هر منطقه از  -5

 کشور با پوشاك بومی
و نقش آن ها در طراحی و  توصیف تأثیرگذاري تاریخ ، تکنولوژي -5

 تولید منسوجات و لباس

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
آگاهی از تأثیر خالقیت و نوآفرینی بر کیفیت پوشاك و  -3

 صرفه جویی در مواد اولیه
آگاهی استفاده از مواد اولیه سازگار با محیط زیست در  -4

 تولید پوشاك
تحقیق درباره تکنولوژي هاي جدید و در حال انجام، شیوه  -4

 گرایش ها و مسایل مرتبط با خدمات منسوجات و پوشاك ها،
توضیح روش بازیافت الیاف و پارچه در تولید منسوجات و  -5

 لباس
توضیح تأثیر تکنولوژي هاي نوین در تولید پوشاك  -5
منسوجات نانو، دستگاه هاي تمام اتوماتیک دوخت، برش و (

 ...) ترسیم الگو، اسکنر اندام
د و ویژگی هاي منسوجات طبیعی و نیمه بیان فرآیند تولی -5

 مصنوعی

 عمل
 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2



 

۱۷ 

  عرصه   

  عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي (

 )الهی

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
 -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعتماوراء 
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت
 ...)و

استفاده از نرم افزارهاي طراحی لباس و دوخت آن با توجه  -3

 به شرایط اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی شخص

 )سفارشی دوز(

استفاده از نرم افزارهاي طراحی لباس و الگو و تعریف چرخه  -3

 مد و گرایش هاي آن

نشان دادن مهارت هاي الزم فردي به منظور حفظ  -4

 استانداردهاي وضع ظاهر و آراستن

به کارگیري تجزیه و تحلیل هاي تصمیم ساز به منظور  -5

 و لباس انتخاب، خرید، تولید و نگه داري منسوجات

تولید پوشاك با استفاده از الگوهاي مسطح و حجمی و  -5

 ایجاد تغییرات و مدلسازي الگو ها

استفاده از عناصر و اصول طراحی لباس و مرتبط سازي  -5

 تأثیر رنگ در بهبود بخشیدن به ظاهر فرد

به کارگیري روش هاي تولید مقرون به صرفه جهت تولید  -5
 منسوجات و لباس

رعایت انصاف و به کارگیري احکام فقهی در فعالیت  -۳

 هاي تولید پوشاك

اجراي اکام اقتصاد اسالمی در کسب روزي حالل در  -4

 حرفه سفارشی دوز لباس زنانه

و ) با توجه به احکام الهی(دوري از تجمل گرایی  -5

 افراد در انتخاب پوشاكخاص بودن 

تقویت مهارت هاي عملی و آموزش هاي علمی زنان براي  -3

 دستیابی به تخصص ها و فن آوري نوین در بخش پوشاك

نشان دادن مهارت هاي الزم به منظور حفظ استانداردهاي  -4

ا توجه به نیازهاي سفارش وضع ظاهري، به وسیله پوشاك ب

 دهنده لباس

رعایت تناسب طراحی لباس و دوخت آن با توجه به  -5

 شرایط اقتصادي، اجتماعی و اقلیمی مناطق مختلف کشور

اثبات مهارت هاي مورد نیاز و جستجوي اطالعات مرتبط  -5
 با حقوق مشتري و مسئولیت هاي سفارشی دوز لباس

 
توصیه تغییرات الزم بر روي انجام متناسب سازي الگو و  -5

 آن ، با توجه به ویژگی هاي شخص سفارش دهنده لباس

کاربرد و ارائه شفاهی گزارش درباره تکنولوژي  -3

جدید و د حال انجام، مرتبط با خدمات منسوجات و 

 لباس

پوشاك با الیاف ، به کارگیري کیفیت در تولید  -4

و سن آن ) سفارشی دوز(متناسب با ویژگی هاي فردي 

 ها

نگه داري منسوجات با توجه به دستورالعمل مراقبت  -5
 از پوشاك

بهره برداري و نگه داري تجهیزات ، ابزار و استفاده  -5
از مواد ایمن در کارگاه هاي طراحی الگو و لباس و 

 دوخت

 خالقا
تزکیه،عاطفه و ملکات (

 )نفسانی

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
نشان دادن اخالق کاري در کالس هاي آموزشی و کارگاه  -3

 هاي تولید پوشاك

انجام کارها و فعالیت و همکاري گروهی و افزاي آرامش  -3

 روانی همکاران

گسترش فرهنگ پوشاك اقوام ایرانی با توجه به پیوندهاي  -4

 ی ، تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف کشورمذهب

احساس مسئولیت در راه اندازي و نگه داري تجهیزات  -5
 کارگاه هاي طراحی لباس ، طراحی الگو ، برش و دوخت

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
اعتقاد به نپوشیدن لباس هاي زننده و زینتی به  -3

 فروشیجهت خونمایی و فخر 

 پایبند بودن به اصول عفاف در پوشش -4

رعایت آداب و احکام اسالمی در بخش طراحی لباس  -5
 و پوشاك

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
مشتري مداري و رعایت انصاف در ارائه کارها با توجه به  -3

 برآورد هزینه ها

تمرین گروهی، ( انی نشان دادن مهارت هاي ارتباط انس -3

... خریدار، کار با سلیقه هاي مختلف و / خدمات مشتري

 ...)مرتبط با خدمات منسوجات و پوشاك، رهبري و مذاکره

 اعتقاد به نقش مؤثر لباس در استواري فرهنگ جامعه -4

ارزش قائل شدن براي دیدگاهها ، نیازها، ویژگی هاي  -5

 اد نسبت به لباسگوناگون و فرهنگ فردي و خانوادگی افر

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
مدیریت صحیح استفاده از تجهیزات، ابزار و مواد  -3

مورد استفاده در کارگاه هاي طراحی لباس ، طراحی 

 الگو ، برش و دوخت

ترویج صرفه جویی در مصرف برق و مواد اولیه تولید  -4

 )دور ریز پارچه(پوشاك 

رعایت اصول و نکات ایمنی هنگام کار با ابزار برش و  -5
 ماشین هاي دوخت



 

۱۸ 

 طراحی الگو و لباسویژگی هاي هنرجویان ورودي به رشته 
 :نیازهاي جسمانی) الف

 قدرت و سالمت جسمانی  -1
 به ویژه دست ها سرعت استفاده از اعضاي بدن -2
 هماهنگی بین اعضاي بدن به ویژه چشم و دست ها -3
 :نیازمندي هاي حسی و ادراکی) ب
 دقت و قدرت تشخیص در هر یک از حواس پنجگانه -1
 سرعت ادراك -2

 :نیازمندي هاي روانی) پ
 )هوش(سرعت انتقال  -1
 )استقرایی-قیاسی(قدرت استدالل  -2
 استعداد تجسم فضایی -3
 استعداد طراحی و انتقال آن -4

 :مهارت هاي تحصیلی) ت
 داشتن اطالعات هنر، ریاضی و هندسه -1
 داشتن مهارت گفتاري در زبان فارسی -2
 داشتن مهارت نوشتاري به زبان فارسی -3
 :نیازمندي هاي شخصی و اجتماعی) ث
 درك رفتار با دیگران -1
 متانت و بردباري در امور -2
 سازگاري با محیط -3
 همکاري با دیگران در امور مربوطه -4
 :عالیق و رغبت هاي مورد نیاز) ج
 عالقه به امور هنري -1
 عالقه به کنجکاوي و جستجو -2
 عالقه به تحقیق و پژوهش -3
 عالقه به امور دوخت -4
 



 

۱۹ 

 در دوره کاردانی مسیرهاي هدایت تحصیلی در رشته و گرایش
 



 

۲۰ 

 مشاغل قابل احراز در رشته طراحی الگو و لباس
 لباس دوز زنانه                                            کارگر ماهر خیاطی

 75310192:کدحرفه                                             75330191:کد حرفه
 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 طراح دامن 1

 الگوساز دامن 2

 چرخ کار نیمه ماهر 3

 مدل ساز دامن 4

 دامن دوز 5

 الگوساز شلوار زنانه 6

 مدل ساز شلوار زنانه 7

 شلوار دوز 8

 گلدوز 9

 بچه گانه و دخترانه دوز 10

 )ترمیمدوخت و (دستیاري طراحی لباس  11

 الگوساز بلوز زنانه 12

 بلوز دوز 13

 سرویس خواب دوز کودك 14

 تکه دوز 15

 
 

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 ابریشم دوز 1

 )آکسسوار(دستیاري طراحی لباس  2

 الگوساز یقه زنانه 3

 الگوساز پیراهن زنانه 4

 پیراهن دوز زنانه 5

 طراح لباس با رایانه 6

 دامن و شلوار زنانهالگوساز حجمی  7

 الگوساز حجمی بلوز زنانه 8

 خیاط لباس هاي سنتی اقوام غرب ایران 9

 خیاط پسرانه دوز 10

11 
خیاط لباس هاي سنتی اقوام شمال و شمال غرب 

 ایران

12 
 و جنوب خیاط لباس هاي سنتی اقوام مرکزي

 ایران

 خیاط لباس هاي سنتی اقوام شرق ایران 13

 لباس هاي محلیدوزنده  14
 

 



 

۲۱ 

 طراحی الگو و لباس هاي رشتمسیرهاي توسعه حرفه

)سطح پنج(ي ا حرفه مهندس    21630195      پوشاك طراح    

    
 

  

  
  مد طراح

21630194 
)سطح چهار( ارشد نیتکنس     

       

  
    لباس و الگو طراح

34410193 
)سطح سه( نیتکنس     

       

  تجاري زنانه دوز لباس

75310392 
 

   زنانه الگو برشکاران

75320292 
 

     زنانه دوز لباس

75310192 
)سطح دو( نیتکنس کمک   

       

  
   یاطیخ ماهر کارگر

75330191 
)سطح یک( ماهر کارگر     

 



 

۲۲ 



 

۲۳ 



 

۲٤ 

 

 

 لباس و طراحی الگو شایستگی هاي غیر فنی در رشته
 کار آفرینی  -1

 مدیریت مواد و تجهیزات  -2

 مدیریت زمان  -3

 خالقیت  -4

 احترام گذاشتن بر ارزش هاي دیگر  -5

 ایفاي نقش در تیم  -6

 مناسبانتخاب فناورهاي  -7

 درستکاري و کسب حالل -8

 مسئولیت پذیري -9

 یادگیري مادم العمر  -10

 

 

 



 

۲٥ 

 

 

 لباس و طراحی الگو اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

  از صفحه 

 1L :سطح 75330191 :کد کارگر ماهر خیاطی :نام حرفه
 

G35  G34  G33  G32  G31  

 نوبت سوم

G3 

سرویس خواب دوز : نام شغل

 کودك

 

 تکه دوز: نام شغل

 

 گلدوز: نام شغل

 

 بچه گانه و دخترانه دوز: نام شغل

 

دستیار طراحی لباس : نام شغل

 )دوخت و ترمیم(

 753339: کد شغل 753334: کد شغل 753343: کد شغل 753336: کد شغل 753340:کد شغل 

 0104-0105: کد کارها 1101 - 1204: کد کارها 1202 - 1203: کد کارها 0702-0706: کد کارها 1106-1201: کد کارها

 60: زمان :واحد 62: زمان :واحد 60: زمان :واحد 58: زمان :واحد 60: زمان :واحد
           

G25  G24  G23  G22  G21  

 نوبت دوم

G2 

 بلوز دوز: نام شغل

 

 الگوساز بلوز زنانه: نام شغل

 

 شلوار دوز: نام شغل

 

 مدل ساز شلوار زنانه: نام شغل

 

 الگوساز شلوار زنانه: نام شغل

 
 753333: کد شغل 753345: کد شغل 753341: کد شغل 753331: کد شغل 753335: کد شغل

 0103-0202: کد کارها 0302: کد کارها 0503: کد کارها 0204- 0203: کد کارها 0504: کد کارها

 56: زمان :واحد 50: زمان :واحد 60: زمان :واحد 72: زمان واحد 62: زمان : واحد
           

G15  G14  G13  G12  G11  

 نوبت اول

G1 

 دامن دوز :نام شغل

 

 مدل ساز دامن: نام شغل

 

 چرخ کار نیمه ماهر: نام شغل

 

 الگوساز دامن: نام شغل

 

 طراح دامن :نام شغل*

 
 753342 :کد شغل 753332: کد شغل 753337: کد شغل 753344: کد شغل 753338: کد شغل

 0102-0101: کد کارها 0201: کد کارها 0501: کد کارها 0301: کد کارها 0502: کد کارها

 70 :زمان : واحد 51: زمان : واحد 60 :زمان : واحد 59 :زمان :واحد 60: زمان :واحد
 

  .استفاده گردد 6-1ي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم  عناوین گروههاي کاري و کده*



 

۲٦ 

 

 
 

G35  G34  G33  G32  G31  

 نوبت سوم

G3 

 هاي لباس دوزنده: شغل نام

  محلی

 

 

 سنتی هاي لباس خیاط: شغل نام

 ایران شرق اقوام

 

 

 سنتی هاي لباس خیاط: شغل نام

 ایران جنوب و مرکزي

 

 

 سنتی هاي لباس خیاط: شغل نام

 ایران غرب شمال و شمال اقوام

 

 

 سنتی هاي لباس خیاط: شغل نام

 ایران غرب اقوام

 

 

 753140: شغل کد 753139: شغل کد 753141: شغل کد 753138: شغل کد 753343: شغل کد

 0802-0801: کارها کد 0808-0809-0804: کارها کد 0806-0805 -0803: کارها کد 0810-0807: کارها کد 0509: کارها کد

 64: زمان 2: واحد 60: زمان 2: واحد 60: زمان 2:واحد 60: زمان 2: واحد 56: زمان 2: واحد
           

  G24  G23  G22  G21  

 نوبت دوم

G2 

 

 

 بلوز حجمی الگوساز: شغل نام  رایانه با لباس طراح: شغل نام  دوز پسرانه خیاط: شغل نام

  زنانه

 و دامن حجمی الگوساز: شغل نام 

 زنانه شلوار

 

 

 753134: شغل کد 753133: شغل کد 753144: شغل کد 753137: شغل کد 

 0602 - 0601: کارها کد 0605-0604-0603: کارها کد 0109 - 0108: کارها کد 1206 – 1102: کارها کد 

 72: زمان 2: واحد 86: زمان 2: واحد 78: زمان 2: واحد 64: زمان 2: واحد  
           

G15  G14  G13  G12  G11  

 نوبت اول

G1 

  دوز ابریشم: شغل نام*

 

   زنانه دوز پیراهن: شغل نام

 

  زنانه پیراهن الگوساز: شغل نام

 

  زنانه یقه الگوساز: شغل نام

 

 لباس طراحی دستیاري: شغل نام

 )آکسسوار(

 

 

 753142: شغل کد 753135: شغل کد 753132: شغل کد 753136: شغل کد 753131 :شغل کد

 0107- 0106: کارها کد 0205: کارها کد 0303: کارها کد 0505: کارها کد 0906- 0701: کارها کد

 60: زمان :واحد 56: زمان :واحد 60: زمان :واحد 72: زمان :واحد 52: زمان :واحد
 

 .استفاده گردد 6-1ي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم اعناوین گروههاي کاري و کده*

 
 طراحی الگو و لباس اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

 
 2L :سطح 75310192 :کد لباس دوز زنانه :نام حرفه

 



 

۲۷ 

 

 لباس و حرفه اي طراحی الگو-جدول دروس رشته تحصیلی

 

 

 

  

 4 :کد گروه فرهنگ و هنر :گروه تحصیلی

 
    

 021220 :کد رشته تحصیلی طراحی الگو و لباس :رشته تحصیلی
   

 ردیف 
 12پایه  11پایه  10پایه 

 ساعت واحد  نام درس ساعت واحد نام درس ساعت واحد درسنام 

1 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي خاص دیگر 
 حوزه هاي یادگیري

16 16 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 
 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري

12 12 
شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 

 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري
8 8 

2 
3 
4 
5 
 4 4 دانش فنی طراحی الگو و لباس  6

* 

 تجمیعی 4 کار آموزي  4 4 کارگاه نوآوري و کار آفرینی  7
 8 8 طراحی و مدلسازي لباس زنانه 4 4 و تولید فناوري 8

 طراحی ، مدلسازي و دوخت دامن 9
 )الزامی رشته در گروه( 

 8 8 طراحی لباس به روش حجمی 2 2 اخالق حرفه اي   8 8

 2 2 الزامات محیط کار  8 8 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10
 8 8 طراحی مد و لباس سفارشی

 8 8 طراحی و دوخت لباس زنانه 8 8 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11
       8 8 طراحی و دوخت لباس بچه گانه       12
 40 40 جمع 40 40 جمع 40 40 جمع  
 ي و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش یک استاندارد حرفه اي دستگاه متولی یا بنگاه پس از تصویب در شوراي عالی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش با توجه به توسعه حرفه اي و استاندارد شایستگی حرفه براساس نیاز منطقه ا

.ائه شده در این جدول براي پایه دوازدهم مربوط به شاخه فنی و حرفه اي می باشددرسهاي ار. اقتصادي در محیط واقعی کار اختصاص می یابد



 

۲۸ 

 L1سطح اول صالحیت حرفه اي ملی  خیاطی نقشه آموزش کارگر ماهر

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10درس اول سال   

و مدلسازي و دوخت  طراحی(

)دامن  

)ساعت 300(  

11درس اول سال   
)طراحی و دوخت لباس زنانه(  

)ساعت 300(  

11درس دوم سال   

)طراحی و وخت لباس بچه گانه(  

)ساعت 300(  
 

 

 اندامطراحی 

T0101-L1 

 طراحی دامن

T0102-L1 

 ترسیم الگوي اساس دامن

T0201-L1 

 

 

 

 هاي اولیه لباس دوخت

T501-L1 

 مدل سازي دامن

T0302-L1 

 دوخت دامن

T0502-L1 

ترسیم الگوي اساس 

 شلوار

T0202-L1 

 طراحی شلوار

T0103-L1 

 مدلسازي شلوار

T0302-L1 

 شلوار دوخت

T0503-L1 

ترسیم الگوي 

 اساس باالتنه

T0203-L1 

 

 

الگوي ترسیم 

 اساس آستین

T0204-L1 

 بلوز دوز

T0504-L1 

طراحی 

 پیراهن

T0104-L1 

طراحی 

 سربند

T0105-L1 

ترسیم 

الگوي 

 کودك

T1101-L1 

دوخت 

لباس 

 کودك

T1204-L1 

گلدوزي لباس 

و ملزومات 

 کودك

T1202-L1 

اسموك دوزي 

روي لباس 

 کودك 

T1203-L1 

 

ي گلدوز

ماشینی 

 روي لباس

T0703-L1 

 

دوزي  تکه

 روي لباس 

T0706-L1 

 

ترسیم الگوي 

سرویس 

 خواب کودك

T1206-L1 

 

 

دوخت 

سرویس 

 خواب

 کودك 

T1201-L1 

 



 

۲۹ 

 L2سطح دوم صالحیت حرفه اي ملی نقشه آموزش کمک تکنسین لباس دوز زنانه 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

12درس اول سال   

لباس و مدلسازي  طراحی(

)زنانه  

)ساعت 300(  

12وم سال ددرس   

)لباس به روش حجمی طراحی(  

)ساعت 300(  
 

 

متناسب سازي مدل لباس با 

 رنگ، نقش و جنس پارچه

T0106-L2 

متناسب سازي لباس 

 با ویژگی هاي فردي

T0107-L2 

 یقهترسیم الگوي اساس 

T0205-L2 

 

 

 

 پیراهنمدلسازي 

T0303-L2 

 پیراهن دوخت

T0505-L2 

گلدوزي دستی روي 

 لباس

T0701-L2 

ساخت الگو و 

مدل سازي 

 دامن حجمی

T0601-L2 

ساخت الگو و 

مدل سازي 

 حجمی شلوار

T0602-L2 

 

ساخت الگو و 

مدل سازي 

 حجمی باالتنه

T0603-L2 

 

ساخت الگو و 

مدل سازي 

 حجمی آستین

T0604-L2 

 

ساخت الگو و 

مدل سازي یقه 

 حجمی

T0605-L2 
 

تصویرسازي 

پوشاك با 

 رایانه

T0109-L2 

 

دوخت 

لباس 

 پسرانه

T1206-L2 

 

 

 ابریشم دوزي

T0906-L2 

ترسیم الگوي 

لباس هاي 

 پسرانه

T1102-L2 

 

تصویر سازي 

اندام و لباس با 

 رایانه 

T0108-L2 

 

12وم سال سدرس   

)مد و لباس سفارشی طراحی(  

)ساعت 300(  
 

 

طراحی 

 لباس کرد

T0802-L2 

طراحی 

لباس لر و 

 بختیاري

T0801-L2 

 

طراحی 

لباس گیالن 

 و مازندران

T0808-L2 

 

طراحی 

 لباس ترکمن

T0809-L2 

 

 طراحی

 لباس

آذربایجان 

اردبیلو   

T0804-L2 

 طراحی

 ابیانه لباس

T0803-L2 

طراحی 

لباس 

 قشقایی

T0805-L2 

 

طراحی لباس 

 خراسان

T0807-L2 

 

طراحی لباس 

سیتان و 

 بلوچستان

T0810-L2 

 

دوخت لباس 

هاي محلی 

 ایران

T0509-L2 

 

طراحی 

جنوب لباس 

 و بندري

T0806-L2 

 



 

۳۰ 

 طراحی الگو لباس هاي رشتهجدول تطبیق دروس ـ شایستگی
 4: گروه تحصیلی کد هنرفرهنگ و : گروه تحصیلی 

 021220: حصیلیترشته  کد طراحی الگو و لباس: رشته تحصیلی
 

 وس و شایستگی هاتخصیص در
            

 نوع درس کد درس پیمانه/نام درس شماره
/سال

 ترم

ساعت 

 تئوري

ساعت 

 عملی
 نام و کد گروه ارزشیابی دنیاي کار شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی

1 
طراحی، مدلسازي و 

 دامن دوخت
0212200110 

مشترك در 
 گروه

 0502و0302و0501و0201و0102و0101 180 120 10

 یادگیري مادام العمر -مسئولیت پذیري -کارآفرینی
 تفکر خالق

 مدیریت مواد و تجهیزات
 مدیریت زمان

 G12، الگوساز دامن G11طراح دامن 
 G13چرخ کار نیمه ماهر 

 G14مدل ساز دامن 
 G15دامن 

2 
طراحی و دوخت لباس 

 زنانه
0212200211 

مشترك در 
 گروه

11 120 180 0103 
 0504و 0204و0203و0503و0302و0202و

 یادگیري مادام العمر -مسئولیت پذیري -کارآفرینی
 تفکر خالق

 مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان

 G22مدل ساز سلوار زنانه ، G21الگو ساز شلوار زنانه
 G24، الگوساز بلوز زنانه G23شلوار دوز 

 G25 بلوز دوز

3 
طراحی و دوخت بچه 

 گانه
0212200311 

مشترك در 
 گروه

11 120 180 
 1202و1204و1101و0105و0104

 0703و1201و1206و1203و
 0706و

 یادگیري مادام العمر -مسئولیت پذیري -کارآفرینی
 تفکر خالق

 مدیریت مواد و تجهیزات
 زمانمدیریت 

 ، G31) دوخت و ترمیم(دستیاري طراحی لباس 
 G32گانه و دخترانه دوز  بچه

 G33گلدوزي 
 G34تکه دوزي 

 G35سرویس خواب دوز کودك 

4 
طراحی و مدلسازي 

 لباس زنانه
0212200412 

مشترك در 
 گروه

و 0303و 0205و0107و0106 180 120 12
 0906و0701و0505

 یادگیري مادام العمر -مسئولیت پذیري -کارآفرینی
 تفکر خالق

 مدیریت مواد و تجهیزات
 مدیریت زمان

 G12، الگوساز یقه زنانه G11)آکسوار(دستیاري طراحی لباس 
 G13الگوساز پیراهن زنانه 

 G14پیراهن دوز زنانه 
 G15ابریشم دوز 

5 
طراحی لباس به روش 

 حجمی
0212200512 

مشترك در 
 گروه

و 0605و0604و0603و 0602و 0601 180 120 12
 0109و1206و1102و0108

 یادگیري مادام العمر -مسئولیت پذیري -کارآفرینی
 درستکاري  -ناوري مناسبفانتخاب 

 تفکر خالق
 مدیریت مواد و تجهیزات

 مدیریت زمان

، الگوساز حجمی بلوز زنانه G21الگوساز حجمی دامن و شلوار زنانه 
G22 

 G23طراح لباس با رایانه
 G24خیاط پسرانه دوز 

6 
طراحی مد و لباس 

 سفارشی
0212200612 

مشترك در 
 گروه

و0803و0809و0808و0804و0802و0801 180 120 12
 0509و0806و0810و0807و0805

 یادگیري مادام العمر -مسئولیت پذیري -کارآفرینی
 درستکاري  -ناوري مناسبفانتخاب 

 تفکر خالق
 مدیریت مواد و تجهیزات

 مدیریت زمان

هاي اقوام شمال و  ، خیاط لباسG31هاي اقوام غرب ایران  خیاط لباس
 G32 شمال غرب ایران

، خیاط لباس هاي سنتی اقوام G33هاي اقوام مرکزي ایران  خیاط لباس
 G33ایران) جنوب(بندر و خوزستان 

 G34 هاي اقوام شرق ایران خیاط لباس
 G35هاي محلی  دوزنده لباس



 

۳۱ 

 

 لباس و طراحی الگو گواهی نامه و مدارك اعطایی رشته

نام و نام 
  :خانوادگی

شماره 
  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 خیاطیکارگر ماهر  :صالحیت

 75330191 :کد
L1 

تعداد گروه 
تعداد  15 :شغل/کاري

 :کارها
23 

 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   0102و  0101 753342 طراح دامن 1

   0201 753332 الگوساز دامن 2

   0501 753337 چرخ کار نیمه ماهر 3

   0301 753344 مدل ساز دامن 4

   0502 753338 دوزدامن  5

   0202و  0103 753334 الگوساز شلوار زنانه 6

   0302 753345 مدل ساز شلوار زنانه 7

   0503 753341 شلوار دوز 8

   0204و  0203 753331 الگوساز بلوز زنانه 9

   0504 753335 بلوز دوز 10

11 
دستیاري طراحی لباس 

 )دوخت و ترمیم(
   0105و  0104 753339

   1203و  1202 753343 گلدوز 12

   1204و  1101 753334 بچه گانه و دخترانه دوز 13

   1201و  1106 753340 سرویس خواب دوز کودك 14

   0706و  0702 753336 تکه دوز 15

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیابی نهایی

 
 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: معیار اعطاي مدرك



 

۳۲ 

 

 لباس و طراحی الگو گواهی نامه و مدارك اعطایی رشته

نام و نام 
  :خانوادگی

شماره 
  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

حرفه در سطح نام 
 لباس دوز زنانه :صالحیت

 75310192 :کد
L2 

تعداد گروه 
 14 :شغل/کاري

تعداد 
 :کارها

26 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   0701و  0906 753131 ابریشم دوز 1

2 
طراحی لباس دستیاري 

 )آکسسوار(
   0107و  0106 753142

   0205 753135 الگوساز یقه زنانه 3

   0303 753132 الگوساز پیراهن زنانه 4

   0505 753136 پیراهن دوز زنانه 5

   0109و  0108 753144 طراح لباس با رایانه 6

7 
الگوساز حجمی دامن و شلوار 

 زنانه
   0602و  0601 753134

   0605و  0604و  0603 753133 الگوساز حجمی بلوز زنانه 8

9 
خیاط لباس هاي سنتی اقوام غرب 

 ایران
   0802و0801 753140

   1206و  1102 753137 خیاط پسرانه دوز 10

11 
خیاط لباس هاي سنتی اقوام شمال 

 و شمال غرب ایران
   0809و  0808و  0804 753139

12 
خیاط لباس هاي سنتی اقوام مرکزي 

 ایرانو جنوب 
   0806و0805و  0803 753141

13 
خیاط لباس هاي سنتی اقوام شرق 

 ایران
   0810و  0807 753138

14 
لباس هاي محلی  دوزنده

 ایران
753343 0509   

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 امضاء 

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام خانوادگی نام و 
  :ارزشیابی نهایی

 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: معیار اعطاي مدرك



 

۳۳ 

 طراحی الگو و لباس دروس رشته اهبردهاي یاددهی ـ یادگیريرانتخاب اصول 
 هاي تولیدي سفارشی دوز  هاي یادگیري نسبت به محیط کار واقعی در کارگاه ها و موقعیت طراحی فرصت )1

 هاي اندام انسان به عنوان شاهکار خلقت  ها و نسبت درك و تفسیر ویژگی )2

 ایجاد فرصت به منظور بروز خالقیت در طراحی لباس  )3

 ایجاد شرایط الزم براي انجام کار گروهی  )4

 تعامل هنرجویان با هنرآموز و مشارکت در فرایند آموزش  )5

 هاي نوین ر فرایند آموزش طراحی لباس، ترمیم الگو و دوخت  آوري استفاده از فن )6

 هاي خود ایجاد تفکر منتقدانه به منظور کشف روابط حاکم بر مکانیزم )7

 آموز با برگزاري بازدیدهاي کالس و برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي هنرجویان رشته طراحی الگو و لباس  تقویت انگیزه دانش )8

 طراحی الگو و لباس در رشته ارزشیابی پیشرفت تحصیلیاصول انتخاب 
 ر کار واقعی اي و عمومی د هاي حرفه هاي ارزشیابی جهت پیشرفت تحصیلی و شایستگی استفاده از انواع روش )1

اي و عمومی در رشته طراحی الگو و  اي به عنوان مالك گذر از دوره کسب استاندارد شایستگی حرفه استفاده از مدارك صالحیت حرفه )2
 لباس 

 طراحی الگو و لباس  هاي عمومی و حرفه در رشته ارزشیابی متنوع و مستمر براي سنجش میزان یادگیري شایستگی )3

 هاي کسب شده توسط هنرجو اي ارزیابی به منظور سنجش شایستگیه استفاده از نمون برگ )4

 هاي هنرجویان  ارزشیابی منصفانه و برمبناي اندوخته )5

 اهم کردن شرایط مناسب کارگاهی قبل از انجام ارزشیابی فر )6

 اجراي خشی از فرایند ارزشیابی در بستر کار گروهی و با همکاري اعضاي گروه  )7

 رفت تحصیلی حین انجام کار به عنوان بخشی از فرایند یادگیري ارزشیابی مداوم و مستمر پیش )8

 



 

۳٤ 

 طراحی الگو و لباس رشتههاي حرفه اي هنر آموزان صالحیت

 مدرك تحصیلی -1
 سال سابقه تدریس در همین رشته  7براي هنرآموز باید حداقل داراي مدرك دبیر فنی لیسانس تکنولوژي طراحی و دوخت با حداقل : اولویت اول
 سال سابقه تدریس در همین رشته  10براي هنرآموز باید حداقل داراي مدرك فوق لیسانس طراحی لباس با حداقل : اولویت دوم
 سال سابقه تدریس در همین رشته 12رآموز باید حداقل داراي مدرك فوق لیسانس طراحی لباس با حداقل براي هن: اولویت سوم

 سال سابقه تدریس در همین رشته 15با حداقل  سرپرست بخش داراي حداقل مدرك دبیر فوق لیسانس تکنولوژي طراحی و دوخت

 ال سابقه تدریس در همین رشته س 10استاد کار داراي حداقل مدرك لیسانس طراحی لباس با حداقل 

 مدارك حرفه اي -2
سوزن دوزي و  -طراحی لباس اقوام ایران -الگوساز حجمی –) متد مولر(الگوسازي مسطح (هاي تخصصی رشته طراحی الگو و لباس  گذراندن دوره

 ...)  -طراحی اندام و لباس  –نه طراحی اندام و لباس با رایا) متد مولر(الگوسازي مسطح لباس کودك  –هنرهاي دستی مرتبط با لباس 

 آموزي  مهارت حرفه  خاي تدریس هاي ضمن خدمت روش گذراندن دوره

 تجربه کاري -3
 سال سابقه تدریس در رشته طراحی و دوخت  7حداقل : اولویت اول
 سال سابقه تدریس در رشته طراحی و دوخت  10حداقل : اولویت دوم
 سال سابقه تدریس در رشته طراحی و دوخت  12حداقل : اولویت سوم

 سال سابقه تدریس در رشته طراحی و دوخت  15حداقل : سرپرست بخش
 سال سابقه تدریس در رشته طراحی و دوخت  10حداقل : استادکار

 طراحی الگو و لباس رشتهبرنامه درسی  یاجزایالزامات 
 اي و تخصصی  هاي حرفه ستیابی به شایستگیآموزان جهت د آموزش مدیران و هنر )۱

 تخصیص منابع مالی الزم جهت فراهم کردن کارگاه، تجهیزات، وسایل و ابزار  )۲

 ایجاد کارگاه الگو بر اساس استاندارد کارگاه آموزشی رشته طراحی الگو و لباس  )۳

 لباسایجاد کارگاه طراحی لباس بر اساس استاندارد کارگاه آموزشی رشته طراحی الگو و  )٤

 ایجاد کارگاه دوخت لباس استاندارد کارگاه آموزشی رشته طراحی الگو و لباس )٥

 ایجاد سایت کامپیوتري بر اساس استاندارد سایت کامپیوتري رشته طراحی الگو و لباس )٦

 دوخت متناسب با استاندارد تجهیز کارگاه آموزشی رشته طراحی الگو و لباس  -طراحی لباس -دوخت -هاي الگو تجهیز کارگاه )۷

 هاي وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشته طراحی الگو و لباس  مشارکت دیگر بخش )۸

 هنرجو  16حضور یک هنرآموز و یک استادکار به ازاي هر  )۹

 هاي رشته طراحی الگو و لباس  ر هنرستانوجود سرپرست بخش  )۱۰

 طراحی الگو و لباس فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی رشته 
 . گیرد سال برنامه درسی رشته طراحی الگو و لباس مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی ، هر  -

 .گیرد رار میهر دو سال مورد اصالحات جزیی قبرنامه درسی رشته طراحی الگو و لباس  -



 

۳٥ 

 طراحی الگو و لباس دروس رشته اجزاي بسته آموزشی
 :بسته آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد

 آلبوم -9 الگوي مسطح -8 دفترچه راهنماي هنرجو -7 پوستر-6 کار کتاب-5 فیلم راهنماي معلم-4 راهنماي معلم-3 نرم افزار دانش آموز-2 کتاب درسی-1

 مطالب ارائه شده جزء بسته

به صورت تصـاویر واضـح و اینفـوگرافی آورده شـود،     ) کار کالسی(در این جزء آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی  کتاب درسی
 .به طور متعادل آورده شود پرسش و تحقیقکار غیر کالسی، . نکات ایمنی و اصول اصلی کار نیز آورده شود

خداوند را به عنوان خالق . بر اساس راهبرد غالب تدریس باشد. محتوي باید به شایستگی هاي فنی و غیرفنی توجه کند
 .موقعیت هاي واقعی زندگی در آن باشد. و صانع تلقی نماید

 .مطالب دانشی مربوط به هر بخش در اینجا آورده نشود: توجه

افزار دانش  نرم

 آموز

این نرم افزار می تواند شامل فیلم هاي . در این جزء مطالب دانشی و توضیحی به صورت انیمیشن و تفصیلی آورده شود
نمونه شیوه ارزشیابی . نرم افزار تعاملی باشد. در واقع متن کتاب را براي دانش آموز تسهیل کند. نیز باشد) کلیپ(کوتاه 

 .ا انجام پروژه آورده شودروش ساخت ی. معرفی گردد

کتاب راهنماي 

 معلم

در این جزء روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسـه، نکـات   
پاسـخ  . همچنین آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی به طـور کامـل تـر آورده شـود    . ایمنی و بهداشتی آورده شود

کتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشته هاي تحصیلی مرتبط با پودمان، منابع علمی مـرتبط  پرسش هاي 
با پودمان، پروژه هاي نیمـه تجـویزي و غیرتجـویزي، رویکـرد ارزشـیابی، روش ارزشـیابی و روش نمـره دهـی و شـرح          

 . آن روبرو باشد، آورده شودمشکالتی که دبیر در تدریس ممکن است با . فعالیتهاي غیر کالسی آورده شود

فیلم راهنماي 

 معلم

برخی از . در این جزء کلیات درس، توصیه هایی به دبیران و روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طور کامل آورده شود
 .مشکالت اجرا و ارزشیابی که با فیلم می توان نشان داد، آورده شود

 .ا پروژه هاي غیر تجویزي آورده شوددر این جزء فرمت گزارش نویسی و ی کتاب کار

توانـد بـراي   مـی  همچنین. در این جزء نکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخشهاي مختلف کتاب آورده شود پوستر
 .هاي کتاب استفاده شودبزرگنمایی عکس

دفترچه 

 راهنماي هنرجو

زنـان،  "جـدول سـایزبندي هـاي    ، "...طراحی لباس، الگـو، دوخـت ، رنـگ و    "در این جزء توصیه به هنرجو، واژه هاي 
، عالئم قـراردادي ترسـیم الگـو، فرمـول      "...کودکان، زنان و "، فرم هاي اندامی "نوجوانان، کودکانجوانان، دوشیزگان، 

 .می، نام انواع لباس ها و قطعات مختلف آن آورده شودلگو، عالئم قراردادي فرم هاي اندا هاي محاسبه ترسیم

مرحلـه بـه مرحلـه    به صورت با اندازه هاي واقعی و استاندارد ترسیم شده در این جزء انواع الگوهاي مسطح لباس زنانه  الگوي مسطح
 .شود آورده

 .براي نشان دادن آورده شود... در این جزء نمونه هاي پارچه با توجه به الیاف آن، نوع بافت، رنگ، نقوش و  آلبوم
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