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شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، 
تغییرات  ادامه  در  را  درسي  کتاب هاي  محتواي  و  درسي  برنامه هاي  تا  داشت  آن  بر  را  ما 
پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و 
برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي باز طراحي و تألیف کنیم. 
مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي 
انجام کار واقعي بطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و 
نگرش مي شود. در رشته تحصیلي - حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته است:

1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي ترسیم الگوهای لباس بچه گانه
2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه

3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي 
با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه  و 
و  اصلي  نموده اند که مرجع  تدوین  را  و حرفه اي  فني  برنامه درسي رشته هاي شاخه  اسناد 

راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این کتاب دومین کتاب کارگاهي است که ویژه رشته »طراحی و دوخت« تألیف شده است 
و شما در طول دو سال تحصیلي پیش رو چهار کتاب کارگاهي و با شایستگي هاي متفاوت 
را آموزش خواهید دید. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و حرفه براي 
آینده بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده 

در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي »طراحی و دوخت لباس بچه گانه« شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي 
یک یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل شده است. 

سخنی با هنرجویان عزیز



را  به آن  پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط  یادگیري هر  از  شما هنرجویان عزیز پس 
کسب نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور 

مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد.
همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشي که براي شما 
طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو 
مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب همراه 
خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. اجزاي بسته آموزشي 
با نشاني  با مراجعه به وبگاه رشته خود  دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که 

www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
اخالق  منابع،  مدیریت  جمله  از  غیرفني  شایستگي هاي  با  ارتباط  در  یادگیري  فعالیت هاي 
حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات 
و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده 
را در کنار شایستگي هاي فني  این شایستگي ها  نمایید  است. شما هنرجویان عزیز کوشش 

آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
هنرآموز  توصیه هاي  لذا  است  کار  انجام  اصول  از  حفاظتي  و  بهداشتي  ایمني،  نکات  رعایت 
بگیرید. کارها جدي  انجام  در  است،  آمده  کتاب  در  که  مواردي  رعایت  در خصوص  را  محترمتان 

امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري 
در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسته 

جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخني با هنرآموزان گرامي

در راســتاي تحقــق اهــداف ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و برنامــه درســي ملــي جمهــوري 
اســامي ایــران و نیازهــاي متغیــر دنیــاي کار و مشــاغل، برنامه درســي رشــته »طراحــی و دوخــت« طراحي 
و بــر اســاس آن محتــواي آموزشــي نیــز تألیــف گردیــد. کتــاب حاضــر از مجموعــه کتاب هــاي کارگاهــي 
مــي باشــد کــه بــراي ســال یازدهــم تدویــن و تألیــف گردیــده اســت ایــن کتــاب داراي 5 پودمــان اســت 
کــه هــر پودمــان از یــک یــا چنــد واحــد یادگیــري تشــكیل شــده اســت. همچنیــن ارزشــیابي مبتنــي بــر 
شایســتگي از ویژگي هــاي ایــن کتــاب مي باشــد کــه در پایــان هــر پودمــان شــیوه ارزشــیابي آورده شــده 
اســت. هنرآمــوزان گرامــي مي بایســت بــراي هــر پودمــان یــک نمــره در ســامانه ثبــت نمــرات بــراي هــر 
هنرجــو ثبــت کننــد. نمــره قبولــي در هــر پودمــان حداقــل 12 مي باشــد و نمــره هــر پودمــان از دو بخــش 
ــک  ــراي هری ــتمر ب ــیابي مس ــان و ارزش ــر پودم ــي در ه ــیابي پایان ــامل ارزش ــه ش ــردد ک ــكیل مي گ تش
ــاخت یافته  ــري س ــاي یادگی ــي فعالیت ه ــاب طراح ــن کت ــر ای ــاي دیگ ــت. از ویژگي ه ــا اس از پودمان ه
ــث  ــه اي و مباح ــاق حرف ــع، اخ ــت مناب ــه مدیری ــي از جمل ــي و غیرفن ــتگي هاي فن ــا شایس ــاط ب در ارتب
ــراي هنرجویــان  ــي از بســتۀ آموزشــي تــدارک دیــده شــده ب زیســت محیطــي اســت. ایــن کتــاب جزئ
اســت کــه الزم اســت از ســایر اجــزاء بســتۀ آموزشــي ماننــد کتــاب همــراه هنرجــو، نرم افــزار و فیلــم 
آموزشــي در فراینــد یادگیــري اســتفاده شــود. کتــاب همــراه هنرجــو در هنــگام یادگیــري، ارزشــیابي و 
ــزای  ــا اج ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ــد ب ــما می توانی ــرد. ش ــرار مي گی ــتفاده ق ــورد اس ــي م ــام کار واقع انج
بســته یادگیــری، روش هــای تدریــس کتــاب، شــیوه ارزشــیابی مبتنــی بــر شایســتگی، مشــكات رایــج 
در یادگیــری محتــوای کتــاب، بودجه بنــدی زمانــی، نــكات آموزشــی شایســتگی های غیرفنــی، آمــوزش 
ــاب راهنمــای  ــه کت ایمنــی و بهداشــت و دریافــت راهنمــا و پاســخ فعالیت هــای یادگیــری و تمرین هــا ب

هنرآمــوز ایــن درس مراجعــه کنیــد.
کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول با عنوان »دستیار طراحی لباس )دوخت و ترسیم(« 
که ابتدا کسب مهارت طراحی پز و فیگور اندام، یادگیری شكل گیری خطوط مدل های پیراهن، یادگیری انواع 
مدل های پیراهن، کسب مهارت طراحی خطوط شكل دهنده پیراهن، فراگیری نحوه ترسیم فنی پیراهن بر اساس 

ویژگی های آن.
پودمان دوم با عنوان »بچه گانه و دخترانه دوز«

)رنگ، طرح، نقش، جنس و سن  بر اساس  آنها  انتخاب  و  لباس کودک  پارچه  انواع  معرفی و طبقه بندی 
دوخت  مهارت  آن،  روی  کودک  لباس  الگوی  انتقال  و  آن  برش  و  پارچه  روی  الگو  چیدمان  کودک(، 

قسمت های مختلف لباس های کودک مانند )دامن، پیراهن کودک، سربند، کاه، پیش بند، شلوار(.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش


