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 فناوري مدرشته:                                                                    يآموزش يتم هايها و آ يين توانايعناو              1فرم شماره  

 

  مدت آموزش يآموزش يتم هايآ ازيمورد ن يهاين توانمنديعناو فيرد

 طراحي با توجه به جنس پارچه  1
ه طراحي انواع مدل با پاراچ –پارچه شناسي  –شناخت تناسبات اندام  -اندام شناسي  

 تفاوتهاي م
  ساعت 30

  ساعت 40 نکنساخت انواع مدلهاي يقه، دامن و آستين بر روي ما –تقسيم بندي اندام  روي مانکن  مدل سازي بر روي مانکن  2

  ساعت 50 ساخت الگوي انواع يقه، دامن و آستين همراه با خالقيت الگوسازي  3

  ساعت 100 دوخت انواع مدلهاي لباس با آستر تکنولوژي دوخت  4

  ساعت 30 تزيين لباس هاي دوخته شده با توجه به طرح انتخابي لباس تزيين لباس  5

6      

7      

8      

9      

 مهارت ين الملليب و يمل دفتر مسابقات



 فناوري مد رشته :مهارت                 يمسابقات ملدوره ن يهجدهم يمرحله کشور يآماده ساز ياردوها يبرنامه هفتگ                    2فرم 
 

 يآموزش يتم هايآ  فيرد
 يبرنامه هفتگ

 و ...( يزات ، ابزار و مواد مصرفيالزامات آموزش )تجه
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبهي شنبه

 طراحي با توجه به جنس پارچه 1

 راپيد جوهري –پاک کن  –مداد  -A3کاغذ  –تخته شاسي 

       اندام شناسي   1-1

       شناخت تناسبات اندام 1-2

       پارچه شناسي 1-3

       طراحي انواع مدل با پارچه هاي متفاوت 1-4

 ساعت آموزش در نظر گرفته شده است و از آنجا که به تمرين زياد نياز دارد هفته اول به اين کار اختصاص داده شود. 30اين آيتم براي 

 مدل سازي بر روي مانکن 2

سوزن  –پارچه متقال  – 40يا  38مانکن سوزن خور  سايز 

 روبان نيم سانتي يا کاموا –ته گرد 

       تقسيم بندي اندام  روي مانکن 2-1

       ساخت انواع مدلهاي يقه 2-2

       ساخت انواع مدلهاي دامن  2-3

       ساخت انواع مدلهاي آستين  2-4

2-5        

2-6        

2-7        

 ساعت آموزش در نظر گرفته شده است و زمان آموزش به مربي مورد نظر بستگي دارد. 40اين آيتم براي 

 الگوسازي 3
انواع خط  – 40يا  38الگوي اوليه سايز  –کاغذ الگو 

 صندلي چرخ دار -مداد –ماژيک  -ميز برش –کش 



 يآموزش يتم هايآ  فيرد
 يبرنامه هفتگ

 و ...( يزات ، ابزار و مواد مصرفيالزامات آموزش )تجه
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبهي شنبه

       همراه با خالقيت ساخت الگوي انواع يقه 3-1

 
       همراه با خالقيت واع دامن ساخت الگوي ان 3-2

       ساخت الگوي انواع آستين همراه با خالقيت 3-3

 اين آيتم بايد تا پايان ماه دوم اردو بايد به اتمام برسد. با در نظر گرفتن زمان استاندارد پروژه بارگزاري شده بر روي سايت.

ميز مکش  –سردوز صنعتي  –ز صنعتي چرخ راسته دو دوخت يتکنولوژ 4

ميز  –اتوي سرد  –اتوي صنعتي مخزن دار  –مانکن  –

نخ  –انواع اليي  -آستر –پارچه  –فيوزينگ  –

 ابزار برش  -دوخت

       دوخت انواع مدلهاي لباس با آستر 4-1

 آموزش اين ايتم بايد تا اول تيرماه به پايان برسد.

) پولک، منجوق و مهره هاي مصرفي  انواع مواد تزيين لباس 5

 براي تزيين لباس موجود در بازارتزييني ( 

 روبان -تور  –انواع پارچه هاي ارگاندي 

5-1 
تزيين لباس هاي دوخته شده با توجه به طرح انتخابي 

 لباس
      

 تزيين شوند. زير نظر مربي از اول تيرماه تا آخر اردو لباسهاي دوخته شده بايد

 مسابقات ملي و بين المللي مهارت دفتر

 


