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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 طراحی و دوختبرنامه درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته 

، برنامه درسی بازنگری  4/4/8931جلسه تاریخ  دهمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهورای برنامهش

 را به شرح زیر تصویب کرد: طراحی و دوختشده دوره کاردانی پیوسته رشته 

وزش عالی می وارد دانشگاه ها و موسسه های آم 8931برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال این  (8ماده 

 شوند قابل اجرا است.

 8931-8933از نیمسال اول سال تحصیلی   طراحی و دوختبرنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته این  (2ماده 

 904مصوب جلسه شماره  طراحی و دوخت –طراحی و دوخت جایگزین برنامه درسی دوره  کاردانی پیوسته رشته 

 می شود.  81/7/8974شورای عالی برنامه ریزی به تاریخ 

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به تمامی  (9ماده 

دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و 

 حقیقات و فناوری را دارند، برای اجرا ابالغ می شود.سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، ت

سال قابل اجرا است و پس از آن به بازنگری  9به مدت  8931-8933این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (4ماده 
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 مقدمه -1-1
در آموزشکده  63و از سال  ریزيبرنامه رشته کارداني طراحي و دوخت بعد از انقالب فرهنگي با نگرش تربیت نیروي انساني

 سمیه زیر نظر وزارت آموزش و پرورش پذیرش دانشجو در رشته فوق داشته است.

دبیر استخدام  عنوانبهکشور  هايهنرستانو عمومي در تخصصي  واحدهاياین رشته بعد از گذراندن  التحصیالنفارغ

ساله )سه سال هنرستان و دو  پنج ايبرنامهتدوین و این دوره در  71برنامه جدیدي در سال  آموزشيگردیدند. با تغییر نظام 

 اجرایي گردید. (مقطع کارداني سال

 گذرانندميدوره چهارساله دبیرستاني را در سه سال ه این است ک ايحرفهدانش آموزان به رشته هاي جلب نقطه قوت برنامه 

و دیپلمه  هدیپلمه هاي متوسطجذب با هدف در برنامه کنوني گردید.ساله  6و در حقیقت دوره پنج ساله جایگزین یک دوره 

به  منديعالقهت که در صور سازدميدیده شده و این امکان را براي کلیه دیپلمه هاي نظام جدید فراهم  توأماًهاي هنرستاني 

 و جهت کسب مهارت الزم در کنار آموزش علمي موفق به اخذ مدرک کارداني گردند. واردشده ايحرفهو  دوره کارداني فني

یا بررسي دروس  ايحرفهفني و برنامه دوره دو ساله کارداني طراحي و دوخت بر اساس چارچوب هاي آموزش هاي 

گردیده  ریزيبرنامه نیازپیش عنوانبهآن  واحدهايجذب دیپلمه هاي متوسطه  هنرستاني طراحي و تدوین گردیده و جهت

جهت ورود به بازار کار و  التحصیالنفارغآموزش هاي مهارتي در راستاي توانمندي  گیريشکلاز این برنامه،  هدف  است.

 .باشدمي  ايحرفهفردي و  هايشایستگيارتقاء 

 

 تعریف -1-2
هنري  رشتهیک عنوانبهکه  باشدميدر بسیاري از جوامع در حال پیشرفت  پرطرفداري از رشته هاي رشته طراحي و دوخت یک

 تدوین گردیده است . ايحرفهفني و  هايشایستگيبا آموزش هاي علمي و کاربردي جهت ایجاد مهارت هاي الزم و 

مناسب جهت تربیت نیروي  ریزيبرنامهو  ینيبازبسایل دوخت نیاز به وابزار  سازيبهینهبا پیشرفت علم و تکنولوژي و 

 .باشدميتکنیسین 

 عنوانبهمقطع کارداني  لذا برنامه  دو ساله کارداني طراحي و دوخت با نیاز جامعه و مراکز صنعتي تدوین گردیده است.

 فني  تدوین گردیده است. هايشایستگيبر اساس آموزش هاي مهارتي و مهارتي هنري ، علمي و  رشتهیک

با شرایط اقلیمي و اقتصادي و اجتماعي در حال تحول و گسترش  تکنولوژيطراحي و دوخت همراه با پیشرفت علم و رشته  

 . باشدمي
 

 اهداف -1-3
علمي و عملي ، جهت توسعه هنر و فناوري هاي مرتبط با  هايشایستگيداراي مهارت و متعهد کاردان ،  يانسان یروين یتترب

  صنعت به اشتغال بپردازد.و ت نیاز بازار کار دوخت که بتواند جه

 اخالقي و عملي جهت ورود به بازار کار و اشتغال  هايشایستگيفرهنگ و ایجاد  پرورش سطح -الف

 در سطح تکنیسین کارآمدتربیت نیروي انساني متخصص و -ب

 وشاکدر توسعه کارگاه هاي تولیدي و کارخانجات صنعتي پ کارآمدتربیت نیروي خالق و -ج

 در صنعت تولید پوشاک کارآفرینيایجاد -د
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 اهمیت و ضرورت -1-4
یک دانش  عنوانبهنیست بلکه  هاانساندر محدوده طرح نیاز اولیه و طبیعي  صرفاًامروزه طراحي ، تولید  و مصرف لباس 

هاي متنوع و  طرحي آن در ارائه و خصوصیات فرهنگي، اجتماعي ، اقتصادي ، جوامع و بکارگیر نیازها تأمینوسیع و مبتني بر 

 در با و ماهر و متخصص نیروي تربیت همچنین و پوشاک به جامعه نیاز گرفتن نظر در با .باشدمي بهبود کیفي و کمي لباس

 .نمایدمي توجیه را دوخت و طراحي رشته  ایجاد ضرورت اسالمي جامعه در هنري هايویژگي گرفتن نظر

 

 لتحصیالن انقش و توانایي فارغ -1-5
 :ها(و توانمندي هامهارت)به ترتیب اولویت 

 کسب مهارت و ایجاد خط تولید در کارگاه هاي پوشاک-الف

 سرپرست خط تولید در کارخانجات و کارگاه هاي دوخت لباس-ب

 مختلف ( هايموقعیتزنانه)در  هايلباسدوخت  والگ طراحي-ج

 کودک و نوجوان هايلباسدوخت  والگطراحي -د

 کارشناسان به افراد تحت سرپرستعلمي و عملي نتقال نظرات ا-ه

 تشخیص و رفع عیوب ماشین آالت دوخت-و

 رعایت اصول ایمني و بهداشت در محیط کار-ز

 مختلف الگوهاي سایزبندي -ح

 

 مشاغل قابل احراز -1-6
 دوخت وابسته به وزارت کار و امور اجتماعي و طراحي هاي آموزشگاه مؤسس -الف

 کشور يهاآنهنرست سطح در تخصصي دروس موزهنرآ -ب

 مزون هاي لباسلباس در   طراح ، الگوساز  و دوختسرپرست ،  -ج

 پوشاک  يهایديدر کارخانجات و تول یدناظر خط تول -د

 تزییني و تزیینات لباس در آموزشگاه ها هايدوختمربي رودوزي ها و  -ه
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 1جدول شماره 

 ها( زیرشاخه)رازمشاغل قابل اح ردیف

Reasonable and appropriate jobs (subcategories) 

  خیاطي هاي آموزشگاه مربي - 1

_trainer of sewing school 

2 
 زنانه و کودک هايلباسجهت تولید انواع الگو ،  سایزبنديمسلط به  الگوساز -

_pattern maker masters in grading patterns For production of different kind of 
women And kids” clothes 

 پوشاک تولیدي و ها کارگاه در گانهبچه و زنانه هايلباس برشکار - 3

_wemon and kids dress cutter in clothing production And workshops 

 الگوسازيمرتبط با هاي  افزارنرمبا   الگوسازطراح و  - 4

_designer and pattern marker with related soft wares For pattern making 

 زنانه حجمي هايلباس انواع الگوساز - 5

_pattern making for different women voluminous Clothes 

 زنانه هايلباسالگوساز  - 6

_pattern maker of women clothes 

 کودک و نوجوان هايلباس الگوساز - 7

_pattern maker of kids and teens” clothes 

 گانهبچهزنانه و  هايلباسانواع خیاط  - 8

_tailor of different women and kids” clothes 

 خط تولید پوشاک در مراکز و کارگاه ها اندازراه - 9

_production line launcher 

 انواع دامن و شلوار سازمدل وطراح الگ - 11

_pattern designer and modeling of different type of skirts and trousers 

 انواع پیراهن زنانه الگوساز - 11

pattern maker of different types of women shirt_ 
 _pattern maker of different manto                                                    انواع مانتو الگوساز - 12

 اور کت( وزمستاني) کت ، پالت هايلباس سازلمد وطراح الگ - 13

_pattern designer and winter clothes styler (coat - overcoat) 

 منزل و خواب هايلباسانواع  سازمدل وطراح الگ - 14

_pattern designer and dressing gown and Night gowns” stylist 

 سال 6کودک تا  هايلباس الگوساز - 15

stylist of kids” clothes up to six years old_ 

 طراح نقش و دوزنده انواع سوزن دوزي سنتي - 16

_designer of images and needle worker of Traditional embroidery 

 سنتي و تاریخي ایران هايلباسدوزنده انواع  - 17

_sewer (tailor) of different kinds of Iranian Traditional and historical clothes 

 مجري و دستیار طراح لباس )دوخت و ترمیم( - 18

_dress designer assistant and fashion designer (sewing and repairing clothes) 

 دوزنده و طراح نقوش گلدوزي و تکه دوزي - 19

_sewer and designer of embroider patterns And appliqué 
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 2 رهشما جدول

 آموزشي ریزيبرنامه با  مرتبط صنایع ردیف

Industries related to educational planning 

 اشتغال در رشته طراحي و دوخت() ايحرفهفني و  هايسازمان 1

Technical and vocational organization (employed in designing and sewing field) 

 در رشته طراحي و دوخت ( زهنرآمووزارت آموزش و پرورش )  2

Ministry of education (art student in design and sewing field) 

 وزارت صنعت و معدن در رابطه با پوشاک 3

Ministry of industry and mining related to clothes 
 

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7
یک نیمسال تحصیلي و  2 تحصیلي مرکب از هرسالاست و  سال 2اي کارداني فني و حرفه دورهحداکثر مدت مجاز تحصیل 

هفته آموزش و یک  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل  16دوره تابستاني و هر نیمسال شامل 

 16معادل  و هر واحد درس نظري استدروس نظري و عملي بر اساس مقیاس واحد درسي  هفته امتحانات پایان دوره است.

هر واحد  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل ساعت در نیمسال، هر واحد درس عملي و آزمایشگاهي

 121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل درس کارگاهي

 باشد.ساعت در نیمسال مي

 

 پذیرش دانشجوضوابط و شرایط  -1-8 

 دانش آموختگان هنرستان هاي فني وحرفه اي وکاردانش مرتبط-الف

 ورودي قبولي در آزمون -ب

 داشتن شرایط عمومي -ج

 

 سهم درصد دروس نظري و عملي )برحسب ساعت( -1-9
 :باشديم ذیل به شرح جدول که

 مالحظات درصد مجاز درصد )برحسب ساعت( تعداد ساعت تعداد واحد نوع درس

  45تا  25 31 656 41 نظري

  75تا  55 69 1472 31 عملي

  111 111 2128 71 جمع
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 برحسب تعداد واحد( )نوع درس  -1-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسي  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 13 13 13 عمومي

 2 4 2 عمومي مهارت هاي

 11 15 11 پایه

 41 47 35 تخصصي 

 6 8 6 رياختیا

 71 93 68 جمع



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس عناوین :فصل دوم-2
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 تدوخ و طراحي رشته پیوسته کارداني دورهجدول دروس عمومي  -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 - 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

 - 48 3 زبان خارجي 2

 
48   

3 
مباني نظري » يیک درس از گروه درس

 «اسالم
2 32 - 32   

4 
اخالق » يدرسیک درس از گروه 

 «اسالمي
2 32 - 32   

   32 32 - 1 بدنيیتترب 5

   32 - 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

 

 

 

 

 رشته طراحي و دوخت پیوستهکارداني  دوره عمومي مهارتدروس  جدول -2-2

 واحد تعداد نام درس ردیف
 یازنهم نیازیشپ ساعتتعداد 

 - - جمع عملي نظري

 - - 32 - 32 2 بهداشت وصیانت ازمحیط زیست 1

 - - 48 32 16 2 ي محصولسازيتجار 2

 - - - - - 2 جمع

 .دباشميالزامي فوق واحد از دروس  2* گذراندن 

 . گرددميجهت ارتباط بیشتر با صنعت پیشنهاد  محصول سازيتجاريدرس  *
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 دوخت و رشته طراحي پیوستهکارداني  دورهپایه  دروسجدول  -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

 - - 48 - 48 3 هندسه 1

 - - 32 - 32 2 تاریخ هنر ایران 2

 - - 64 48 16 2 مباني رنگ 3

 - - 64 48 16 2 طراحي اندام 4

 - - 48 48 - 1 کاربرد تجهیزات کارگاهي 5

   256 144 112 11 جمع 
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 دوخت و رشته طراحيپیوسته  کارداني دورهدروس تخصصي جدول  -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازنهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

 - تاریخ هنر ایران 32 - 32 2 هنر و تمدن اسالمي 1

 - - 32 - 32 2 علوم الیاف 2

 - - 32 - 32 2 تاریخي ایران پوشاک 3

4 
 تخصصيافزارنرمکاربرد 

 طراحي و دوختدر
2 16 48 64 - - 

 - - 64 64 - 2 سوزن دوزي سنتي 5

6 
 سازي مدل و والگ طراحي

  زیر و حتيرا لباس
2 16 48 64 - 

خطي در  هايارزش

 طراحي لباس

7 
 دوخت  لباس راحتي و

 زیر
2 - 96 96 - 

 مدل و والگ طراحي

 راحتي لباس سازي

  وزیر

8 
مدل سازي   و وطراحي الگ

 لباس ضخیم
2 16 48 64 

 ووالگ طراحي

 لباس سازي مدل

 زیر  وراحتي 

 طراحي لباس روز

 96 96 - 2 دوزيضخیم 9
لباس  دوخت

 راحتي و زیر

مدل  ووطراحي الگ

 سازي  لباس ضخیم

11 
مدل سازي  ووالگطراحي 

 لباس مهماني
2 16 48 64 

 والگ طراحي

 لباس سازي مدلو

 ضخیم

 مهماني لباس طراحي

 ضخیم دوزي  96 96 - 2 دوخت لباس مهماني 11
مدل  ووالگطراحي 

 سازي لباس مهماني

12 
مدل سازي و وطراحي الگ

 لباس کودک
2 16 48 64 -  

  96 96 - 2 دوخت لباس کودک 13
 مدلو  والگ طراحي

 کودک لباس سازي

 - - 64 48 16 2 حجمي هايمدل 14
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15 

 

 

 خطي در  هايرزشا

 طراحي لباس

 

2 16 48 64 - 

  مدلو والگ طراحي

راحتي  لباس سازي

  وزیر

 64 48 16 2 روز لباس طراحي 16
 خطي  هايارزش

 در طراحي لباس
 

  روز لباس طراحي 64 48 16 2 طراحي لباس مهماني 17

 - - 32 - 32 2 مدیریت تولید 18

 121 121 - 1 1کارآموزي  19
پس از گذراندن 

 واحد 31
- 

 - 1کارآموزي  121 121 - 1 2 کارآموزي 21

 - - 64 48 16 2 کارآفریني 21

   1456 1168 288 41 جمع 

 

 دوخت و طراحي رشته پیوسته ردانيکا اختیاري دوره دروسجدول  -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

 - - 64 64 - 2 مدرن سوزن دوزي 1

 - - 48 32 16 2 چاپ دستي 2

3 
قالب بافي و کاربرد آن در لباس و 

 ملزومات 
2 16 32 48 - - 

 - - 48 32 16 2 با هنرهاي سنتي آشنایي 4

 - - 48 32 16 2 ارائه و بسته بندي محصول هايروش 5

6 
ي الگو، برش و هاتکنیکبا انواع  آشنایي

 دوخت صنعتي
2 16 32 48 - - 

 48 32 16 2 اقوام ایراني هايلباسبا پارچه و  آشنایي 7

پوشاک 

تاریخي 

 ایران

- 

   - - - 6 جمع

 .تفوق الزامي اس دروس از واحد 6  گذراندن *
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 دوخت و رشته طراحي پیوستهکارداني  دوره ترم بندي پیشنهادي دروسجدول  -2-6
 یمسال اولن -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  64 48 16 2 طراحي اندام 1

  64 48 16 2 مباني رنگ 2

  32 - 32 2 تاریخ هنر ایران 3

  48 - 48 3 هندسه 4

  48 48 - 1 کاربرد تجهیزات کارگاهي 5

  32 32 - 1 بدنيتربیت 6

  32 - 32 2 "اخالق اسالمي "درسي یک درس ازگروه 7

  64 64 - 2 سوزن دوزي سنتي 8

  32 - 32 2 علوم الیاف 9

  32 - 32 2 دانش خانواده 11

  448 241 218 19 جمع

 

 نیمسال دوم  -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 حدوا

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

1 
مباني نظري "گروه درسي از درس یک 

 "اسالم
2 32 - 32  

 تاریخ هنر ایران 32 - 32 2 هنر و تمدن اسالمي 2

  48 - 48 3 زبان خارجي 3

5 
طراحي و درتخصصي  افزارنرمکاربرد 

 دوخت
2 16 48 64  

  64 48 16 2 لباس طراحي در خطي هايارزش 6

7 
مدل سازي لباس راحتي  ووطراحي الگ

 وزیر
2 16 48 64  

  96 96 - 2  راحتي وزیر لباس  دوخت 8

  - - - 2 درس اختیاري 9

  - - - 2 مهارت عمومي 11

  - - - 19 جمع
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 نیمسال سوم  -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  48 - 48 3 ات فارسيزبان و ادبی 1

  - - - 2 درس اختیاري 2

 64 48 16 2 مدل سازي لباس ضخیمو وطراحي الگ 3
مدل سازي  ووطراحي الگ

 و  زیر لباس راحتي

  96 96 - 2 دوزيضخیم 4

 64 48 16 2 طراحي لباس روز 5
 در خطي هايارزش

 لباس طراحي

  64 48 16 2 حجمي هايمدل 6

  32 - 32 2 نتاریخي ایرا پوشاک 7

  121 121 - 1 1 کارآموزي 8

  32 - 32 2 مدیریت تولید 9

  - - - 18 جمع

 در ترم تابستان ارائه گردد. نیاز صورت در 1واحد کارآموزي  *

 

 نیمسال چهارم  -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  - - - 2 درس اختیاري 1

 طراحي لباس روز 64 48 16 2 حي لباس مهمانيطرا 2

 64 48 16 2 مدل سازي لباس مهماني ووطراحي الگ 3
 سازي مدل ووالگ طراحي

 ضخیم لباس

  96 96 - 2 دوخت لباس مهماني 4

  64 48 16 2 مدل سازي لباس کودکو وطراحي الگ 5

  96 96 - 2 دوخت لباس کودک 6

  121 121 - 1 2کارآموزي 7

  64 48 16 2 رآفرینيکا 8

  - - - 15 جمع

 ترم تابستان ارائه گردد. صورت نیاز در2 *واحد کارآموزي
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  هندسه درس -3-1
 نوع درس: پایه

 -:نیازپیش

 -نیاز: هم

 کند.مي تخصصي استفاده   و پایه از گذراندن این درس از یافته ها در دروسهدف کلي درس: پس 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 - 3 محاسبات مقدماتي رادیکال، نسبت ، درصد 1

 - 3 خطنیمو  خطپارهیادآوري مفاهیم نقطه، خط،  2

 - 3 گیرياندازههاي معرفي ابزار 3

 - 3 ترسیم با خط کش مدرج، گونیا، پرگار، نقاله 4

 - 3 و زاویه خطپارهتعریف  5

 - 3 درجه گیرياندازه واحد بر تأکید با گیرياندازه واحدهاي 6

 - 3 زاویه ترسیم باز، و قائمه حاده،: شامل زوایا بندي دسته 7

8 
 و الساقین متساوي ،الزاویهقائم هايمثلث رب تأکید با)  مثلث انواع مثلت، تعریف

 مثلت ترسیم ،(االضالع متساوي
3 - 

 - 3 مثلت مساحت و محیط تعیین هاي رابطه 9

11 
 لوزي، مستطیل، مربع، هاي چندضلعي بر تأکید منتظم، غیر و منتظم هايضلعي چند

 منتظم ضلعي شش ، منتظم ضلعي پنج االضالع، متوازي ذوزنقه،
3 - 

 - 3 باال هاي شکل مساحت و محیط تعیین به مربوط وابطر 11

 - 3 قیدشده هاي چندضلعي ترسیم شیوه 12

 - 3 دایره در قطر و شعاع وتر، تعریف ،هاآن رسم چگونگي بیضي، و دایره تعریف 13

 - 3 بیضي مساحت تعیین رابطه دایره، مساحت و محیط تعیین هاي رابطه 14

 - 3 دایره بر مماس خط ترسیم ،(ظلي و محاطي مرکزي،) دایره در زاویه انواع 15

 - 3 الزاویهقائم مثلث از استفاده با مثلثاتي هاينسبت مفهوم 16

 - 48 جمع

 

 

 عملي نظري 

 - 3 تعداد واحد
 - 48 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار مهارت هاي -ب
 ستفادها دوخت و يالگوساز عمومي در ریاضي  و هندسه محاسبات از بود خواهد قادر درس این پایان در دانشجو

 عمومي فني دانش مباني-ايحرفه دانش مباني گذاريپایه.نماید

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  –ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 رشد - ارشک حمیدي هندسه از ابتدا تا...

 1385 مبتکران - محمد هاشم رستمي کتاب هندسه همراه

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)نداردهاي آموزشي استا – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال تدریس 5حداقل  باسابقهکارشناسي ارشد ریاضي یا رشته هاي مرتبط، هیات علمي، مدرس 

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 ، تخته وایت بردعمترمرب 51کالس  با مساحت 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 اي، تمرین و تکرار، گروهي، مطالعه مورديسخنراني، مباحثه

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -رديآزمون کتب، عملک حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 ات، خود سنجي و...هاي تحقیقفعالیت

 رفع عیب و ... ( -یابيعیبآزمون شناسایي ) -آزمون کتبي،عملکردي

 شفاهي، حل مسئله هايپرسش
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 ایران هنر تاریخدرس  -3-2

 نوع درس: پایه

 -:نیازپیش

 -نیاز: هم

 آورد و دست اولیه هاي فرهنگخرده و تاریخ از پیش در هنر نخستین هاي خاستگاه پیدایش از هدف کلي درس: دانشجویان

 باستان آگاهي و درک خوبي پیدا کند. ایران هاي تمدن و رودان میان هاي تمدن فرهنگي -اجتماعي هاي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 ي و نحوه اموزش و معرفي دانشجویانارائه طرح درس کل 1

2 

 هنر کهن سنگي)با محوریت نقاشي غار و پیکره تراشي(

 هنر میانه سنگي

 کشاورزي(–هنر نوسنگي)نوسنگي بي سفال،نوسنگي با سفال/دهکده هاي اولیه 

2 - 

 - 2 آلیاژهاي فلزي( و ساخت فلزکاري -عصر مفرغ)معرفي فلز مفرغ 3

 - 2 مفرغ و عصرسنگي ،میانه سنگي،نوسنگي  صر کهنعنمایش اسالیدهاي  4

5 

 ي آن و شاخصهمفهوم تمدن 

 تمدن هاي میانه رودان

،هنر پیکره تراشي،هنر و فرهنگياجتماعي -الف(تمدن سومر)ذکر تاریخچه سیاسي

 معماري و خط ادبیات(

اجتماعي و فرهنگي،هنر معماري،پیکره تراشي و -)ذکر تاریخچه سیاسياکدب(تمدن 

 ش برجسته(نق

هنر پیکره تراشي، -اجتماعي و فرهنگي-ج(تمدن سومر نوین)ذکر تاریخچه سیاسي

 نقش برجسته معماري(

2 - 

6 

 و پیکرهبرجسته  هنر نقش -اجتماعي و فرهنگي-د(تمدن بابل )ذکر تاریخچه سیاسي

 تراشي، معماري و هنر موسیقي(

هنر نقش برجسته   -اجتماعي و فرهنگي -ه(تمدن آشور )ذکر تاریخچه سیاسي

 پردازي و پیکره تراشي، معماري(

هنر پیتورسک یا آجرهاي -اجتماعي و فرهنگي-سیاسي ذکر تاریخچهي(تمدن کلده )

 منقوش، معماري و پیکره تراشي

2 - 

 - 2 نمایش اسالیدهاي تمدن هاي میان رودان 7

8 
 (يفلزکارهنر -سفال و نقوش تزئیني با محوریتهنر ایران پیش از تاریخ )

 (گريسفالو معماري  با محوریتسیلک ) فرهنگخرده
2 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 (فلزکاريسفالگري و  با محوریتمارلیک ) فرهنگخرده

 اشیا یافت شده و حفاريجیرفت تاریخچه اکتشافات  فرهنگخرده

 مفرغ هاي لرستان -لرستان فرهنگخرده

9 

نمادین سفال و نقوش  -و فرهنگياجتماعي  -تمدن عیالم )ذکر تاریخچه سیاسي

 آن، خط و ادبیات و تزئیناتسفالینه هاي عیالم،معماري 

 هاي پیش از تاریخ ایران و تمدن عیالم فرهنگخردهنمایش اسالید 

2 - 

11 

 (گريسفالهنرمعماري و -و فرهنگياجتماعي -تمدن ماد)ذکر تاریخچه سیاسي

زئینات هنر معماري و ت-و فرهنگياجتماعي -تمدن هخامنشیان)ذکر تاریخچه سیاسي

 بافت فرش و نساجي و و و زیورآالتآن،نقش برجسته پردازي وپیتورسک،فلزکاري 

 گلیم(

2 - 

 - 2 مربوط به تمدن هاي مادو هخامنشیان اسالیدهاينمایش  11

12 

اجتماعي -سیاسي ذکر تاریخچهتمدن سلوکیان و گرایشات یوناني مآبي در هنر ایران )

 و نقاشيپیکره تراشي،نقش برجسته پردازي معماري،هنر  بر هنر تأکید-و فرهنگي

 دیواري(

معماري و  بر هنر تأکید-و فرهنگياجتماعي -تمدن اشکانیان)ذکر تاریخچه سیاسي

 زرگري( و فلزکاريتزئینات وابسته به آن،سفالگري و 

2 - 

 - 2 و اشکانیانمربوط به تمدن هاي سلوکیان  اسالیدهاينمایش  13

14 

در هنر معماري و  -اجتماعي و فرهنگي-یخچه سیاسيتمدن ساسانیان )ذکر تار

تزئینات وابسته به آن چون نقاشي دیواري،گچبري و موزاییک، هنر پیکره تراشي و 

آرایي )مانوي(منسوجات و بافته هاي تمدن  و کتابنقش برجسته پردازي، نقاشي 

 ساسانیان، متون مذهبي و ادبي

2 - 

 - 2 سانیانمربوط به تمدن سا اسالیدهاينمایش  15

16 
باستان به ویژه هنر  هنر ایرانهنر اسالمي از  تأثیرپذیريبحث در زمینه  بنديجمع

 ساسانیان
2 - 

 - 32 جمع

 .جلسه بازدید در نظر گرفته شود 1* 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار مهارت هاي -ب
 -ترکیب و تحلیل و تجزیه صالحیت -ايحرفه دانش مباني گذاريپایه -دیگر کشورهاي رسوم و آداب و هافرهنگ درک

 یادگیري براي یادگیري
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  –ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 نگاه فرامرزي محمدتقي گاردنر هلن زمان درگذر هنر

 1396 معاصر فرهنگ - پاکباز رویین هنر المعارف دایره

 1392 سمت باستي زهرا کارت.....  آنتوان باستان النهرینبین هنر

 1397 ققنوس يمس یلهس ناردو دان باستان النهرینبین

 و تمدن تاریخ

 معماري و هنر(3جلد)النهرینبین

 زاده مجید یوسف

 علي احمدحب

 (ویرایشگر)موجاني

- 
 نشر مرکز

 دانشگاهي
1397 

 (1جلد)دورانت ویل تمدن تاریخ

 تمدن گاهواره نزمی مشرق
 دورانت ویل

. ع ،آرام دماح

 نیسرحیام ،يائاشپ

 ورپانآری

 و علمي انتشارات

 فرهنگي
1376 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 تدریس سال 5 باسابقه  اسالمي، هنر ، هنر و پژوهش ، نره کارشناسي ارشد تاریخ

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 کامپیوتر دستگاه ،یک پروژکتور ویدئو برد، وایت تخته ،مترمربع 51 مساحت با  تئوري کالس

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

  فردي پژوهش و موردي مطالعه ، ايمباحثه ، سخنراني

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 ترم ایانپ و ترم نیم آزمون ،... (  و عیب رفع -یابيعیب) شناسایي آزمون ، کتبي آزمون شفاهي، هايپرسش
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 مباني رنگدرس  -3-3
 نوع درس: پایه

 -:نیازپیش

 -نیاز: هم

را  هارنگدر  موجودي  هاتفاوتمختلف و  هايویژگيهدف کلي درس: پس از گذراندن این درس دانشجو قادر خواهد بود 

 یرد. را به کار گ هاآندرک و در طراحي لباس 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
 و رواني، سن، خصوصیات ن باآ ارتباط و جامعه در رنگ هايارزش با آشنایي

 بصري( نشانه یک در جهت تفهیم رنگ هايارزش با آشنایيشخصیت افراد) 
1 3 

2 
)تنالیته هاي رنگ و تعریف والر، چرخه رنگ و شناسيرنگ اصطالحات با آشنایي

 تضادهاي رنگي(
1 3 

 3 1 سوم و دوم و اول دسته هايرنگ سازيپیادهو  آشنایي 3

 3 1 تضاد رنگ)گرم و سرد( سازيپیادهو  آشنایي 4

5 
تولید  و آکروماتیک هايرنگ بر اساس روشن و تاریک تضاد  سازيپیادهو  آشنایي

 نگینغیر ر هاي خاکستري
1 3 

 3 1 تضاد رنگي)وسعت سطوح( سازيپیادهو  آشنایي 6

 3 1 تضاد رنگي)مکمل( سازيپیادهو  آشنایي 7

 3 1 تضاد همزمان سازيپیادهو  آشنایي 8

 9 3 تضادهاي مختلف در پارچه و لباس سازيپیاده 9

 3 1 طرح پارچه و لباس در آن و اجراي هارموني رنگ با آشنایي 11

 3 1 طرح پارچه و لباس در آن و اجراي هارموني رنگ با یيآشنا 11

 3 1 لباس طرح پارچه و  در آن فضا و اجراي در آن تأثیر و رنگي پاساژ با آشنایي 12

 3 1 رابطه این در ايپروژه اجراي و هم بر هارنگ متقابل تأثیر با آشنایي 13

 3 1 باهم هاآن ارتباط و فرم و رنگ شناخت با آشنایي 14

 48 16 جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 -ترکیب و تحلیل و تجزیه صالحیت -عمومي فني دانش مباني -ايحرفه دانش مباني گذاريپایه -تخیل و خالقیت

 خودکارآمدي -عمل در دانش از استفاده شایستگي -کیفیت به دادن اهمیت -مستقل کار توانایي

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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  (خارجي و فارسي منبع مورد سه قلحدا) درسي منبع – ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 مباني رنگ  و کاربرد آن
دکتر حبیب اله ایت 

 اللهي
 1391 سمت -

 1386 مشاور توس - عفت حاجیان نژاد تخصصي لباس شناسيرنگ

 1393 مهربان - اللهي آیت اهلل حبیب مباني رنگ و کاربرد آن

 1395 کتابکده کسري رسولي مانلي شوهه هولتز لیندا گ براي طراحانمباني شناخت رن

 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 مربوطه درس در دریست سال 5حداقل  باتجربه گرافیک نقاشي، لباس،  و پارچه طراحي ارشد کارشناسي

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 تابوره صندلي ، برد وایت تخته طراحي، مخصوص میزهاي و  مترمربع 61 مساحت با  طراحي  آتلیه

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.دي ومطالعه مور

  ،گروهي نفره تک هاي  پروژه ،  تکرار و تمرین مباحث، تدریس

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

ي و هاي عملساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 هايپرسش شده، سازي شبیه هايمحیط در کار انجام... (  و عیب رفع -یابيعیب) شناسایي آزمون -عملکردي آزمون)

  عملي هاي  طرح ارائه کار، مجموعه پوشه... (  و ايحرفه اخالق رعایت ، پذیريمسئولیت)  رفتار شاهدهم ، عملي
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 طراحي اندامدرس  -3-4
 نوع درس: پایه

 -:نیازپیش

 -نیاز: هم

 مانکن را چرخش را درک کرده و حرکت آن مختلف ايهقسمت مانکن و اندام، طراحي طراحي هدف کلي درس: اصول

 .لباس درک کند

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 3 1 آن با هنر طراحي لباس و رابطه کالبدشناسيمختصري درباره علم  1

 3 1 ، مفصل شناسي، ماهیچه شناسيشناسياستخوان 2

3 

سر)روبرو( در طراحي مانکن و تفاوت آن  8اندام مانکن  با استاندارد نایيآش

)خط، سطح و و عرضيطولي  بر تناسبات تأکیدنرمال و روش طراحي با  بااندام

 ايماهیچهو  اياستوانهحجم( در سه فرم خطي، 

2 6 

 3 1 هاي صحیح چهره و مو بنديتقسیم 4

5 
 بر تغییرات تأکیدمختلف و با  در حاالتطراحي مانکن)پشت و سه رخ( 

 در پرسپکتیو بنديتقسیم
2 6 

 3 1 طراحي مانکن)نیم رخ( 6

 6 2  طراحي دست و پا)خط، سطح، حجم( 7

8 

مختلف اندام در حالت سکون، حرکت و  هايبخشدرک حرکات مانکن و ارتباط 

 رعایت باپاها ) -4 هادست -3باالتنه  -2سر   -1)برخطوط راهنما تأکیدبا  ....

  عرضي و طولي( و تناسباتتعادل 

2 6 

9 
اندام و درک ارتباط  بر رويطراحي لباس بر روي اندام و دقت در چرخش لباس 

 لباس و اندام در حاالت مختلف
3 9 

 3 1 و تمرین و رفع اشکال مباحث آموزش داده شده بنديجمع 11

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 -ترکیب و تحلیل و تجزیه صالحیت -عمومي فني دانش مباني -ايحرفه دانش مباني گذاريپایه -ابتکار -القیتخ

 کارگروهي -تخیل و خالقیت -سازيتصمیم -عمل در دانش از استفاده شایستگي -مستقل کار توانایي

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  –ج 

 سال انتشار ناشر جممتر مؤلف عنوان منبع

 1392 کتاب آبان  اعظم عابدیني مباني طراحي لباس

 1393 جمال هنر  محبوبه الهي 1طراحي لباس 

جولیان  -کارولین تاتهم آموزش طراحي مد و لباس

 -سیمن

 1386 شمال شرق جالل قاسمي

تدابیر بصري در طراحي پوشاک 

 زنان
  -زهرا قاسمي -زهرا رهبر نیا

ب انتشارات مرک

 سپید
1395 

آموزش طراحي لباس کودک و 

 نوجوان
 پاتریک جان آیلند

پري شهیر 

 مفرح
 1381 قطره

 تئاتر درصحنهسواد بصري 
سعید  -مهگان فرهنگ

 ذوالقدریان
 1393 کتاب آبان 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 مربوطه درس در تدریس سال 5حداقل  باتجربه لباس  و پارچه طراحي ارشد کارشناسي مدرس

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 تابوره صندلي ، برد وایت تخته طراحي، مخصوص میزهاي و  مترمربع 61 مساحت با  طراحي  آتلیه

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،، مباحثهسخنراني) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 ،گروهي نفره تک هاي ¬پروژه ،  تکرار و تمرین مباحث، تدریس

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط انجام( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 هايپرسش شده، سازي شبیه هايمحیط در کار انجام... (  و عیب رفع -یابيعیب )شناسایي آزمون -عملکردي آزمون)

 عمليطرح هاي  ارائه کار، مجموعه پوشه... (  و ايحرفه اخالق رعایت ، پذیريمسئولیت)  رفتار مشاهده ، عملي
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 کارگاهي تجهیزات کاربرددرس  -3-5
 پایه نوع درس:

 -:نیازپیش

 -نیاز: هم

درک کرده و نیازهاي مرتبط با این تجهیزات را را به خوبي  هاآنو تعمیرات جزئي هدف کلي درس: تجهیزات کارگاهي 

 برطرف کند.

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
راسته دوز و انواع  هايماشینبا مکانیزم  آشنایيدوخت، هايماشینبا انواع  آشنایي

 صنعتي هايماشینژانومه و....(و -آن)فاف
- 6 

2 
پایه(،باز کردن و قرار دادن مجدد -ماسوره-دوخت)ماکو هايماشینبا اجزاء  آشنایي

 هاي مختلف ماشین و تعویض پایه ها آن در قسمت مربوطه،نحوه کار با پایه
- 6 

 6 - هاآنعیوب چرخ و برطرف کردن تشخیص  3

4 

مساوي نبودن -ریزش نخ در روي پارچه-رفع عیوب دوخت)ریزش نخ در زیر پارچه

پاره -محکم بودن نخ روي کار-جمع شدن نخ-نامرتب بودن بخیه ها-تعداد بخیه ها

  و تمیز نمودن ماشین( کاريروغننحوه -شدن نخ

- 6 

5 
تعویض -اورالک هايماشیننحوه نخ کردن -کاورال هايماشینبا مکانیزم  آشنایي

 مختلف ماشین هايقسمتو بادگیري  کاريروغن-سوزن اورالک
- 6 

 6 - و نحوه کار با قیچي برقي،عمودي و گرد آشنایي 6

 6 - هاآنبخار و مخزن دار و نحوه کار با -با اتوهاي معمولي آشنایي 7

 6 - دوخت وگنوین وابسته به ال هايتکنولوژيبا  آشنایي 8

 48 - جمع

 .باشدمي الزم مرتبط کارخانجات از  بازدید بار 1 حداقل*   
 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 خودکارآمدي -عمل در دانش از استفاده شایستگي -مستقل کار توانایي -ايحرفه دانش مباني گذاريپایه

 

 

 

 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد

 48 - تعداد ساعت
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 (و خارجي حداقل سه مورد منبع فارسي)منبع درسي  –ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 کاربرد تجهیزات کارگاهي

حدیث عابري، 

نرجس عابري، نادره 

 کریم زاده

- 
 1391 ارم شیراز

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 دوز سر و راسته دوخت هايچرخ  کارخانجات و صنعت در  جربهبات

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 غیره، و صنعتي دوز راسته خیاطي هايچرخ ،مترمربع 121تا 81 ،( استاد و تکنسین) نفره 2 کارگاهي و نفره 21-15 کالس

 وسایل برد، وایت تخته مانکن، عدد یک کامپیوتر، دستگاه کی سنگین، اتو دار، مخزن اتو اتو، میز برش، میز دوز، سر چرخ

 ...و منحني کش خط کش، خط گونیا مانند موردنیاز يالگوساز

 دار مخزن و معمولي اتو و برش هاي دستگاه صنعتي، و خانگي دوخت هايماشین انواع

 

اي، پژوهشي، گروهي، شگاه، پروژهتمرین و تکرار، کارگاه، آزمای اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

   تکرار  و تمرین مباحث، تدریس

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ( پرسشساخته هاانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 هايشپرس شده، سازي شبیه هايمحیط در کار انجام... (  و عیب رفع -یابيعیب) شناسایي آزمون -عملکردي آزمون)

 عملي هاي طرح ارائه کار، مجموعه پوشه... (  و اي¬حرفه اخالق رعایت ، پذیريمسئولیت)  رفتار مشاهده ، عملي

  -ب
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 هنر و تمدن اسالميدرس  -3-6
 نوع درس: تخصصي 

 : تاریخ هنر ایراننیازپیش

 -نیاز: هم

 اسالمي در دوره ها و حوزه هاي مختلف هنر اسالمي را درک کند. هنر نحوه پیدایش انشجویانهدف کلي درس: د

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 منابع مربوط و معرفي ترمدر طولبیان طرح درس 

 دیشمندان درباره آنبیان آرا و نظرات ان و هنر اسالمي و مفهوم تعریف

 شرح مختصري از تاریخ ایران در سده هاي نخستین اسالمي تاعهد سلجوقي

 نمایش اسالیدو عهد سلجوقي تا پایان قاجاریه  شرح مختصري از تاریخ ایران از

2 

 
- 

2 
 لعاب و نقوش هنر سفالگري اسالمي شیوه هاي ساخت،

 الیدنمایش اسو  نویسيخوش و گريسفالنمایش اسالیدهاي 
2 - 

3 

هنرهاي وابسته به  سایر معرفي هنر کتاب آرایي و

 و...( کشيجدولآن)قطاعي،جلدسازي،صحافي،

ایراني،  در نقاشياسالمي)اصول وسنت هاي مشترک وبنیادین -نگارگري ایراني

هنر  شناسيو زیبایياسالمي در ایران  هنر نگارگريهاي  و ریشهمعرفي خاستگاه ها 

 نمایش اسالیدو المي( اس -ایراني نگارگري

2 - 

4 

 اسالمي -معرفي مکاتب نگارگري ایراني

معرفي مکتب عباسي)بیان شاخصه هاي خاص نگاره هاي این مکتب، معرفي نسخ 

 بجاي مانده از این دوره( و آثار

معرفي مکتب سلجوقي )بیان شاخصه هاي خاص نگاره هاي این مکتب، معرفي 

 وره(به جاي مانده از این د و آثارنسخ 

معرفي مکتب تبریز ایلخاني )بیان شاخصه هاي خاص نگاره هاي این مکتب، 

 بجاي مانده از این دوره( و آثارمعرفي نسخ 

معرفي مکتب تبریز جالیر )بیان شاخصه هاي خاص نگاره هاي این مکتب، معرفي 

نمایش و نسخ و آثار بجاي مانده از این دوره(  و معرفيهنري  و حامیانهنرمندان 

 الیداس

2 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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5 

معرفي مکتب هرات)بیان شاخصه هاي خاص نگاره هاي این مکتب، معرفي 

 بجاي مانده از این دوره( و آثارهنرمندان و حامیان هنري و معرفي نسخ 

 معرفي مکاتب نگارگري صفوي شامل:

مکتب تبریز صفوي، مکتب قزوین، مکتب اصفهان)بیان شاخصه هاي خاص نگاره 

بجاي مانده  و آثارنسخ  و معرفيهنري  و حامیانهنرمندان هاي این مکتب، معرفي 

 نمایش اسالیدو از این دوره( 

2 - 

6 

)بیان شاخصه هاي خاص آثار و افشار زند قاجارمعرفي مکتب شمایل نگارگري 

بجاي مانده  و آثارنسخ  و معرفيهنري  و حامیانمکاتب یادشده، معرفي هنرمندان 

 مکاتب یادشده نمایش اسالیدهاياز این دوره( 

2 - 

7 
اسالمي، معرفي نقوش  -هنر ایرانيدر  دارپیشینهمعرفي طراحي اسالمي و نقوش 

 نمایش اسالیدتشعیر و  مانند تذهیب و ايحاشیهتزئینات 
2 - 

 - 4 نمایش اسالیدو معرفي اقالم اسالمي و  نویسيخوشهنر  8

9 

 اسالمي –ي معماري ایراني هاآنمعرفي کلي خاستگاه ها و بنی

 بندي ابنیه معماري اسالمي و دستهمعرفي عناصر معماري اسالمي 

، کاريکاشي، آجرکاري و آجرچیني بريگچمعرفي انواع تزئینات معماري چون 

در ایران با  اعصار گوناگوناین تزئینات در  سیر تحوالتکاري و  و آیینهمقرنس 

 اسالید و عکس به صورتنمایش نمونه هاي شاخص 

4 - 

 - 2 نمایش اسالیدمختلف تاریخ ایراني اسالمي و  در ادوارمعرفي هنر فلزکاري  11

11 
نمایش معرفي هنرهاي وابسته به چوب در ادوار مختلف تاریخ ایراني اسالمي و 

 اسالید
2 - 

12 
معرفي نساجي و منسوجات و بافته هاي برجاي مانده از قرون اسالمي در ایران و 

 نمایش اسالید
4 - 

13 
باستان و شاخصه  هنر ایرانهنر اسالمي از  تأثیرپذیريبحث در زمینه  بنديمعج

 هاي هر یک از دوره به صورت چکیده
2 - 

 - 32 جمع

 .پذیرد انجام موزه از بازدید *

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
تصمیم  -ت تجزیه و تحلیل و ترکیبصالحی -مباني دانش فني عمومي -ايحرفهگذاري مباني دانش پایه -فهم تنوع

 یادگیري براي یادگیري -سازي
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1385 دنیاي نور شروه عربعلي گري بازل نقاشي ایراني

 در پژوهشي) ایران نگارگري کتاب

 (ایران نگارگري و نقاشي تاریخ
 1397 سمت - آژند یعقوب

 12دوره ایران) هنر در  سیري

 جلدي(
 بندري دریا نجف آرتور یوپ

 انتشارات شرکت

 فرهنگي و علمي
1387 

 دوره در ایران معماري هنر تاریخ

 اسالمي
 1394 سمت - کیاني یوسف محمد

 کهن نیشابور  هايسفالینه

 نعیمه مجتبوي، مریم

 محمدتقي شکوهي،

 ولیداد

 1397 فرهنگي میراث -

 1397 سمت - توحیدي فائق سفالگري هنر و فن

 1391 مهر سوره قیطاسي اکرم دلیوس پیتر اسالمي معماري

 برند هیلن رابرت اسالمي معماري
 زاده اهلل آیت

 شیرازي
 1393 روزنه

 1392 دانش سروش دانش سروش پیرنیا محمد کریم ایران اسالمي معماري با آشنایي

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)دهاي آموزشي استاندار – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 تدریس سال 5 باسابقه اسالمي، هنر ، هنر و پژوهش ، هنر تاریخ کارشناسي ارشد

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 کامپیوتر دستگاه ،یک پروژکتور ویدئو برد، وایت تخته ،مترمربع 51 مساحت با  تئوري کالس

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 فردي و بازدید پژوهش و موردي مطالعه ، ايمباحثه ، سخنراني

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، فاهي،هاي شپرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرحو ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 ترم پایان و ترم نیم آزمون ،... (  و عیب رفع -یابيعیب) شناسایي آزمون ، کتبي آزمون شفاهي، هايپرسش
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 علوم الیاف درس  -3-7 
 تخصصي نوع درس: 

 -:نیازپیش

 -نیاز: هم

 شناخت فیزیکي و شیمیایي انواع الیاف و پارچه ف کلي درس:هد

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

مفاهیم اولیه شامل تعریف لیف ،ساختمان داخلي لیف )مناطق کریستالي و آمورف( 

ستیسیته ،جذب رطوبت )رطوبت ،آرایش یافتگي ،بسپار و بسپارش ،استحکام کشش ،اال

بازیافتي و رطوبت محتوي( ،اثر حرارت روي الیاف ،اثر نور خورشید روي الیاف ، اثر 

 الکتریسیته ساکن روي الیاف ،چگالي

2 - 

2 
 هايروش،ریسندگي الیاف منقطع ،  Filament، الیاف ممتد یا  Stapleالیاف منقطع یا 

 ریسي ، خشک ریسي ، ترریسي( تولید و ریسندگي الیاف بشر ساخت )ذوب
2 - 

3 
نخ و نمره نخ ،تعریف پارچه ، مراحل تولید پارچه )بافندگي تاري پودي ، بافندگي حلقوي 

 ،بي بافت( ،نام گداري پارچه ها
1 - 

4 

الیاف طبیعي ،الیاف گیاهي ) سلولزي( ، الیاف پنبه  بنديطبقهکلي الیاف ،  بنديطبقه

ن فیزیکي و شیمیایي پنبه ، خواص الیاف پنبه  )شناختن ،خواص گیاهي پنبه ،ساختما

ظاهري ،استحکام ، االستیسیته ،چگالي ، اثر رطوبت  ، اثر حرارت ، اثر اسیدها ، اثر 

، سفیدکننده ها ، مقاومت در برابر عوامل بیولوژیکي  ( شناسایي از  هاحالل، اثر  هاقلیایي

 کروسکوپي ،کاربرد الیاف پنبهطریق سوزاندن ، ظاهر طولي و مقطع عرضي می

2 - 

5 

رتینگ( ، ساختمان فیزیکي  هايروشالیاف کتان ،استخراج لیف ازساقه )رتینگ و انواع 

کتان ،خواص کتان )شناختن ظاهري ،استحکام ، االستیسیته ،چگالي ، اثر رطوبت  ، اثر 

مقاومت در برابر عوامل  ، سفیدکننده ها ، هاحالل، اثر  هاقلیایيحرارت ، اثر اسیدها ، اثر 

بیولوژیکي  ( شناسایي از طریق سوزاندن ، ظاهر طولي و مقطع عرضي میکروسکوپي 

 ،کاربرد الیاف کتان

 هاآنالیاف چتایي ، کنف ،رامي و سیسال ، خصوصیات و کاربرد 

2 - 

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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6 

 يهاویژگيالیاف حیواني )پروتئیني( ، الیاف پشم ،ساختمان پشم )فیزیکي و شیمیایي( ، 

 پشم )طول و ظرافت الیاف ، استحکام ، جعد و

،جذب رطوبت ،رنگ الیاف ،االستیسیته ،چگالي ،  اثر حرارت ، اثر اسیدها ،  خوردگيچین

، سفیدکننده ها ، مقاومت در برابر عوامل بیولوژیکي  ( شناسایي  هاحالل، اثر  هاقلیایياثر 

 سکوپي ،کاربرد الیاف پشماز طریق سوزاندن ، ظاهر طولي و مقطع عرضي میکرو

2 - 

7 

ابریشم ،ساختمان ابریشم )فیزیکي و شیمیایي( ، خواص فیزیکي و شیمیایي ابریشم )، 

،  هاقلیایياستحکام ، ،جذب رطوبت ، االستیسیته ،چگالي ،  اثر حرارت ، اثر اسیدها ، اثر 

شناسایي از طریق ، سفیدکننده ها ، مقاومت در برابر عوامل بیولوژیکي  (  هاحاللاثر 

 سوزاندن ، ظاهر طولي و مقطع عرضي میکروسکوپي ،کاربرد الیاف ابریشم

 الیاف معدني ، الیاف آزبست ، خصوصیات الیاف آزبست

2 - 

8 

الیاف مصنوعي ، الیاف رژنره یا بازیافتي ،الیاف بازیافتي سلولزي ، الیاف  بنديطبقه

ف ویسکوز ریون )خالص کردن سلولز ، تولید لی و مراحلویسکوز ریون ، مواد اولیه 

قلیایي کردن سلولز ،تولید زنتات سدیم ، ریسندگي ویسکوز ریون( ، ساختمان شیمیایي 

ویسکوز ریون ، خواص ویسکوز )تفاوت ویسکوز و پنبه ،شناختن ظاهري ،استحکام ، 

،  هاحاللاثر ،  هاقلیایياالستیسیته ،چگالي ، اثر رطوبت  ، اثر حرارت ، اثر اسیدها ، اثر 

سفیدکننده ها ، مقاومت در برابر عوامل بیولوژیکي  ( شناسایي از طریق سوزاندن ، ظاهر 

 طولي و مقطع عرضي میکروسکوپي ،کاربرد الیاف ویسکوز ریون

2 - 

9 

تولید لیف استات ، ساختمان شیمیایي استات ، انواع  و مراحلالیاف استات  ، مواد اولیه 

تات  )شناختن ظاهري ،استحکام ، االستیسیته ،چگالي ، اثر رطوبت  لیف استات ،خواص اس

، سفیدکننده ها ، مقاومت در برابر  هاحالل، اثر  هاقلیایي، اثر حرارت ، اثر اسیدها ، اثر 

عوامل بیولوژیکي  ( شناسایي از طریق سوزاندن ، ظاهر طولي و مقطع عرضي 

 میکروسکوپي ، کاربرد الیاف استات

2 - 

11 

پروتئیني ،الیاف کازئیني ، تهیه الیاف کازئیني ،کاربرد الیاف کازئیني الیاف  بازیافتيالیاف 

 زئین ، الیاف آردیل

الیاف معدني بازیافتي ، الیاف فلزي ، ساختمان شیمیایي الیاف فلزي ، تهیه الیاف فلزي ، 

 خصوصیات الیاف فلزي ،کاربرد الیاف فلزي

 ، خصوصیات الیاف شیشه ، کاربرد الیاف شیشه ، الیاف شیشه ، تهیه الیاف شیشه

2 - 

11 

الیاف سنتتیک ، پلي آمیدها ،پلیمریزاسیون )بسپارش(  بنديطبقهالیاف مصنوعي سنتتیک ، 

، ساختمان شیمیایي، خصوصیات الیاف نایلون  6، روش تهیه نایلون  6پلي آمیدها ،نایلون 

، اثر حرارت و نقطه ذوب ، اثر اسیدها ،   )استحکام ، االستیسیته ،چگالي ، اثر رطوبت 6

، مقاومت در برابر عوامل بیولوژیکي ،الکتریسیته ساکن   (  هاحالل، اثر  هاقلیایياثر 

شناسایي از طریق سوزاندن ، ظاهر طولي و مقطع عرضي میکروسکوپي ،کاربرد الیاف 

 6، کاربرد الیاف نایلون 6نایلون 

2 - 

12 
 66، ساختمان شیمیایي، خصوصیات الیاف نایلون  66ه نایلون ، روش تهی  66نایلون 

)استحکام ، االستیسیته ،چگالي ، اثر رطوبت  ، اثر حرارت و نقطه ذوب ، اثر اسیدها ، اثر 
2 - 
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شناسایي از  (، مقاومت در برابر عوامل بیولوژیکي ،الکتریسیته ساکن هاحالل، اثر  هاقلیایي

، 66ع عرضي میکروسکوپي ،کاربرد الیاف نایلون طریق سوزاندن ، ظاهر طولي و مقط

 66کاربرد الیاف نایلون 

13 

)استحکام ، استرپلي، ساختمان شیمیایي، خصوصیات الیاف استرپلي، روش تهیه  استرپلي

، اثر  هاقلیایياالستیسیته ،چگالي ، اثر رطوبت  ، اثر حرارت و نقطه ذوب ، اثر اسیدها ، اثر 

ومت در برابر عوامل بیولوژیکي ،الکتریسیته ساکن( شناسایي از طریق ، مقا هاحالل

 هاينام، استرپليسوزاندن ، ظاهر طولي و مقطع عرضي میکروسکوپي ،کاربرد الیاف 

 استرپلي، کاربرد الیاف  استرپليتجاري پارچه 

2 - 

14 

اکریلیک  الیاف اکریلیک  ، روش تهیه اکریلیک، ساختمان شیمیایي، خصوصیات الیاف

، اثر  هاقلیایي)استحکام ، االستیسیته ،چگالي ، اثر رطوبت  ، اثر حرارت ، اثر اسیدها ، اثر 

، مقاومت در برابر عوامل بیولوژیکي ،الکتریسیته ساکن( شناسایي از طریق  هاحالل

 هاينامسوزاندن ، ظاهر طولي و مقطع عرضي میکروسکوپي ،کاربرد الیاف اکریلیک ،

 رچه اکریلیک ، کاربرد الیاف اکریلیکتجاري پا

2 - 

15 

الیاف پلي پروپیلن ، ساختمان شیمیایي پلي پروپیلن ، خصوصیات الیاف پلي پروپیلن ، 

 کاربرد الیاف پلي پروپیلن

تجاري  هاينامالیاف االستومر ، ساختمان شیمیایي ، ویژگي و کاربرد الیاف االستومر ، 

 الیاف االستومر

2 - 

 - 2 ، ضد آتش کردن ، تثبیت حرارتي کردنآبتکمیل پارچه هاي سنتتیک شامل ضد مراحل  16

 - 32 جمع

 *تهیه آلبوم از انواع پارچه ها توسط دانشجو الزامي است.

 * ارائه مقاله و یافته ها توسط دانشجو الزامي است. 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
تصمیم  -صالحیت تجزیه و تحلیل و ترکیب -مباني دانش فني عمومي -ايحرفهنش گذاري مباني داپایه -فهم تنوع

 یادگیري براي یادگیري -سازي

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1363 نشر دانشگاهي - ساسان نژاد محسن حاجي شریفي ،جواد خصوصیات الیاف نساجي

 1365 صنایع اراک - بهزاد احمدي 2و1شیمي نساجي جلد 

 1395 آبان - اکرم ابراهیم بیکي چیمه الیاف نساجي

تکمیل کاالي نساجي جلد 

 2و1

حسین نجفي کوتنائي،سیما حبیبي،مهرداد 

 حاجیالري،اعظم طالبیان
- 

جهاد دانشگاهي 

 امیرکبیر
1386 
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 (و یادگیري مطلوب درسشرایط آموزشي )استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 نساجي  هايگرایشو کارشناسي ارشد در یکي از رشته ها 

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

ان تجهیز و نوسازي در وزارت علوم یا سازم آموزشيدر استانداردهاي فضاهاي  شدهتعریفضوابط  بر اساسکالس درس 

و .....  امکانات کمک   آموزشيمدارس همراه با تجهیزات گرمایش و سرمایش و نور  و همچنین تهویه متناسب با فضاي 

 ، کامپیوتر ، پرده نمایش ، بورد هوشمند ، میز استاد ، رخت آویز و .... پروژکتوراز قبیل : تخته وایت برد  ، ویدئو  آموزشي

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) ائه درسروش تدریس و ار

 (.مطالعه موردي و

 شناسایي انواع پارچه ها تحقیق ، پژوهش انفرادي و یا گروهي براي ارائه سخنراني،

 

رفع -عیب یابي) ناسایيآزمون ش -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 و... هاي تحقیقات، خود سنجيفعالیت

هاي گزارش فعالیت هاطرحشبیه سازي شده، ارائه مقاالت و  هايمحیطشفاهي، آزمون کتبي ، انجام کار در  هايپرسش

 تحقیقاتي ، خودسنجي ، آزمون نیم ترم و پایان ترم
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 ایران تاریخيپوشاک درس  -3-8
  تخصصينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -نیاز: هم

 لباس و تحوالت تغییر چگونگي و اسالم تا ظهور میالد از قبل سوم هزاره  از ایرانیان پوشاک با آشنایيهدف کلي درس: 

 حجاب و به کارگیري شاخصه هاي مهم پوشاک دوره هاي مختلف در طراحي و دوخت کشف تا اسالم صدر از زنان و مردان

 ئوس مطالبسرفصل آموزشي و ر -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 پوشاک در جوامع مختلف در تغییر مؤثرتاریخ لباس، عوامل  و مفهومبخش اول: معنا  1

 - 2 با آثار بدست آمده از دوره هاي باستاني، ویژگي پوشاک در آن دوره آشنایي 2

 - 2 با حکومت و پوشاک عیالمیان آشنایي 3

 - 2 با پوشاک زنان و مردان دوره حکومت مادها در ایران آشنایي 4

 - 2 با پوشاک زنان و مردان دوره حکومت پارسي در ایران آشنایي 5

 - 2 با پوشاک زنان و مردان دوره اشکانیان آشنایي 6

 - 2 با پوشاک زنان و مردان دوره ساسانیان آشنایي 7

 - 2 انیان بعد از ظهور اسالم تا انقالب اسالمي ایرانبا پوشاک ایر آشنایيبخش دوم:  8

 - 2 خلفاي راشدین-پوشاک زنان و مردان در صدر اسالم 9

 - 2 با پوشاک زنان و مردان در دوره حکومت صفاریان آشنایي 11

 - 2 مردان در دوره حکومت سلجوقیان با پوشاک زنان و آشنایي 11

 - 2 ر دوره حکومت ایلخانیان، تیموریانبا پوشاک زنان و مردان د آشنایي 12

 - 2 با پوشاک زنان و مردان در دوره صفویه آشنایي 13

 - 2 با پوشاک زنان و مردان در دوره افشاریه آشنایي 14

 - 2 با پوشاک زنان و مردان در دوره زندیه آشنایي 15

 - 2 با پوشاک زنان و مردان در دوره قاجاریه و پهلوي اول آشنایي 16

 - 32 جمع

 پذیرد. انجام موزه از * بازدید    

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت



39 
 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 -مباني دانش فني عمومي -ايحرفهگذاري مباني دانش پایه -فهم مسائل اخالقي -ها و آداب و رسومدرک فرهنگ

 صالحیت تجزیه و تحلیل و ترکیب

 

 (خارجي حداقل سه مورد منبع فارسي و)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 - سهیال شهشهاني پوشاک دوره قاجار
فرهنگسراي میر 

 دشتي
1396 

 1395 هیر مند غیبي منوچهر مهر آسا غیبي تاریخ پوشاک  اقوام ایراني

 و شناسي مردم: ایران مردمان

 اقوام رسوم و آداب
 1375 کتاب آبان - عبدالحسین سعیدیان

 زیورآالت تاریخ سال 35111

 ایراني اقوام
 1391 هیر مند - مهر آسا غیبي

 1391 دانشگاه تهران هروي حسینعلي دزي پیتران راینهارت فرهنگ البسه مسلمانان

 اروپایي و لباس ایرانیان
سید حسام الدین شریعت 

 پناهي
 1372 قومس -

 1397 توس بزرگمهر شیرین کاکس ویل ترنر روت تاریخ لباس

 1395 امیر کبیر - فریدون پور بهمن اک در ایران باستانپوش

 1396 امیر کبیر پیمان متین  پوشاک در ایران زمین

تاریخ پارچه و نساجي در 

 ایران
 1393 مرکب سپید - فریده طالب پور

 فر شایسته هنازم پاتریشیا بیکر منسوجات اسالمي
موسسه مطالعات هنر 

 اسالمي
1386 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)ردهاي آموزشي استاندا – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 تدریس سابقه سال 5 حداقل با لباس و طراحي پارچه طراحي هنر، وژوهش پ هاي رشته از یکي در ارشد کارشناسي

 رسمي

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 وایت برد، ویدئو پروژکتور، سیستم کامل رایانه، پرده نمایشتخته 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 ط با درس مربوطهمرتب ترجیحاً هاموزهبازدید از اي ، مطالعه موردي و پژوهش فردي، سخنراني ، مباحثه

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي والق حرفهپذیر، رعایت اخمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

و پایان ترم، ارائه مقاالت و طرح هاي پژوهشي،  ترممیانکالسي)کوئیز(  هايآزمون، تمرین و تکرار، ايمباحثه)سخنراني ، 

)ارائه مقاالت علمي، ساخت برنامهفوقه گزارش و ارائه کالسي، شفاهي و کتبي، ارائ هايپرسشگزارش بازدید علمي( 

 کلیپ، فیلم و پاورپوینت(
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   در طراحي و دوخت تخصصيافزارنرمکاربرد درس  -3-9
 وع درس: تخصصي ن

 -: نیازپیش

 -نیاز: هم

 هاي روز طراحي و دوخت رافزانرمهدف کلي درس: کاربرد 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

شرح مختصري در زمینه سخت افزار و   -یادآوري مباني کامپیوتر و تمرین در کالس

شناسایي جدیدترین  -corelویژگیهاي یک رایانه مناسب، جهت نصب و اجراي 

شرح اهداف  –ثرات آن بر روي برنامه هاي گرافیکي، راهکار ایمن سازي ویروسها و ا

کار با برنامه مورد نظر و مشخص کردن خواسته هاي کلي از دانشجویان براي ایجاد 

معرفي برنامه و ایجاد امکان کار آزاد با  -انگیزه و اشتیاق یادگیري در آینده

corelشرح اولیه برنامه. -براي ایجاد چالش ذهني قبل از شروع تدریس 

 

1 3 

2 

معرفي چند نمونه  bitmap از جمله کرل و   vector شرح تفاوت برنامه هاي

معرفي جعبه هاي رنگي و ابزار، به طور کلي آشنایي -برنامه دیگر به صورت مختصر

 –تمرین کالسي  -کار با ابزارهاي حرکتي -با نماي برنامه و تشکیل صفحه جدید

، این ابزار نیاز  penو سپس نحوه ترسیم با ابزار ترسیمي مهم  طراحي شکلهاي اولیه 

به تمرین زیادي براي طراحي روان دارد. یک طرح ساده براي تمرین به دانشجویان 

 داده مي شود تا سر کالس اجرا کنند.

 

1 3 

3 

و ابزارهاي وابسته به آن که جزئیات آن نیازمند تمرین و  penشرح کاملتري از ابزار

در کالس است. طراحي شکلهاي ساده و سپس نقشهاي اسلیمي براي تمرین و  تکرار

از دانشجویان خواسته مي شود تا چند نقش به عنوان نقش مبنا  طراحي  -یادگیري

کنند که بر اساس نقوش اسلیمي گیاهي و هندسي، انساني یا حیواني و حتي 

ذهني خودشان باشد. در  خوشنویسي یا برداشت فانتزي با تأکید بر تغییرات خالقانه

کالس با توجه به اتودهاي منزل و با ذهنیت ایجاد طرح پارچه در آینده شروع به 

طراحي مي کنند. هر جلسه براي جلسه آینده تمرین خواسته مي شود و شرح 

 مختصري از کار جلسه بعد ارائه مي شود.

 

1 3 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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4 

د و منوهاي وابسته به آن یادگیري ابزارهاي جدی –طراحي پارچه بر اساس نقش مبنا 

 , RGBبراي ایجاد جلوه هاي خاص در طراحي، شرح  رنگها و تفاوت رنگهاي 

CMyK  در طراحي. تمرین کالسي. چگونگي استفاده از پارچه طراحي شده در نرم

افزار و سفارشي کردن آن با توجه به الگوي لباس و خرج کار آن براي چاپ پارچه با 

ي(و نشان دادن نمونه کار طراحي کرل چاپ شده روي رنگ ثابت)به صورت تئور

نحوه طراحي و سفارشي کردن طرح براي ایجاد برش نقش بر روي پارچه با   -پارچه

دستگاه هاي لیزري)به صورت تئوري( و تبعیت از الگوي لباس براي پایین آوردن 

 هزینه برش.

1 3 

5 

و جایگزیني رنگ با طراحي لباس کودک به صورت ساده براي انجام تست رنگي 

استفاده از همنشیني رنگها در تصویر گل و یا حیوان، ماهي و سایر عناصر طبیعت و 

همچنین در یک صفحه دیگر، طراحي لباس خطي بزرگسال به صورت ساده براي 

تست رنگي با استفاده از رنگهاي تصویر یک کاشیکاري و یا صفحه نگارگري بر روي 

 تکرار همان لباس خطي.

 

1 3 

6 

طراحي یک لباس همراه با مانکن به صورت انتزاعي با جلوه هاي خاص بصري. شیوه 

طراحي با توجه به ذوق و سلیقه دانشجویان قابل تغییر است. سبکهاي مختلفي از 

 جمله شیوه سوررئالسمي، فانتزي، رنگ گذاري آنالیز شده، طراحي اکسپرسیو و ...
1 3 

7 

ي و تمرین با این ابزار که یادگیري آن زمان بر در رنگ گذار meshمعرفي ابزار 

است.طراحي یک باالتنه و دامن ساده با این ابزار براي طراحي لباس به شیوه نسبتاً 

 رئال.

1 3 

8 

همچنین یک طراحي رنگي لباس با  اندام  از بین  -برگزاري آزمون تئوري میان ترم

و یا طرحهاي گذشته خودشان آثاري که دانشجویان در کالسهاي طراحي ترمهاي قبل 

ترسیم کرده اند انتخاب مي شود تا اجراي آن و نیز تغییرات مورد نیاز در لباس در نرم 

افزار صورت بگیرد، البته یک هدف کلي در ارتباط با پوشش لباسها در نظر گرفته مي 

شود که باید در شأن لباس ایراني و اسالمي حتي به صورت مجلسي باشد. در صورتي 

لباسي این ویژگي رانداشت اما به لحاظ طراحي ، کار کاملي بود ، مدل آن را در  که

 سیستم رایانه مختصري تغییر میدهیم.

1 3 

9 

تمرین بر روي طراحي لباس، معرفي ابزارهایي که در این طراحي ما را یاري مي کند. 

ر کنار طراحي با استفاده از این مانکن و لباس، سه مدل دیگر و تغییرات قابل قبول د

اصلي ارائه مي شود. مانند آنکه در طرح دوم دامن مانکن تغییر مي کند و یا در طرح 

 سوم آستین ها به فراخور اثر تغییر پیدا کرده و طراحي مي شود.

1 3 
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11 

طراحي دست و پا و چهره مانکن و ایجاد نوار جدید رنگي براي ثبت نمونه رنگها. 

انواع چینها مانند چین حلزوني، تزئینات لباس مانند  نحوه طراحي دگمه هاي مختلف،

 نحوه ایجاد پاپیون و یا گلهاي تزئیني، نحوه ایجاد یقه و یا طراحي ساسون روي لباس. 
1 3 

11 

از دانشجویان خواسته مي شود در نماي نزدیک یک لباس را با سه یقه متفاوت از 

د. سایر قسمتها مي تواند به طراحي کنن meshنماي نزدیک نشان دهند و با ابزار 

 شیوه کلي طراحي شود.
1 3 

12 

جایگزین کردن پارچه و نقش مبناي طراحي شده با تکنیک هاي مختلف در قسمتي از 

لباس  با نمونه هاي مختلف مانند : یک طرح پارچه روي آستین و دامن کار شده 

گیري مي شود. است و در طرح دیگر روي قسمتي از دامن و یا سر آستین لباس جای

همچنین جایگزین کردن بافتهایي که به صورت دستي قبال با تکنیک هاي مختلف از 

جمله آب مرکب اجرا شده بعد از اسکن بر روي قسمتهایي از لباس انتزاعي ارائه مي 

شود) جایگیري تصویر بافت دستي به جاي قسمتي از لباس (.در نهایت دانشجویان 

بافت دستي را روي قسمتهاي  3د  با تکرار آن،  روي یکي از مدلهاي لباس خو

 مختلف از لباس جایگزین مي کنند.

1 3 

13 

معرفي ابزارهاي مورد نظر براي طراحي پارچه حریر ساده و نقش دار با استفاده از 

طرح پارچه ساتن ساده و نقش دار با استفاده از طرح پارچه و یا نقش مبنا، شیوه 

 اجراي پارچه مخمل .

1 3 

14 

کار  با تصویر، متغیرهاي رنگي، استفاده از تصویر اسکن شده یا نقش مبنا به عنوان 

پس زمینه، ایجاد پارچه بافت دار، کاموایي، کبریتي، خزدار، پولکي و بافتهاي دیگر 

در نهایت دانشجویان روي یکي از مدلهاي مانکن خود با تکرار —مغزي پارچه.

 ن میدهند از جمله حریر، ساتن، خزدار و ...لباس، پنج جنسیت را روي آنها نشا

1 3 

15 
تمرین بر روي طراحیهاي لباس و رفع اشکال بر روي کارهاي خواسته شده. طرح 

 6 2 نمونه سواالت تئوري و تمرین در کالس

 48 16 جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 خودکارآمدي -مواد دیجیتالي -استفاده دانش در عمل شایستگي -توانایي کار مستقل -مباني دانش فني عمومي

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 بهشتي شهید دانشگاهي جهاد - جراحي امیر افزارنرم با لباس طراحي

Marvelous designer Clo 3d Co. - -- 2111 

Corel Draw - 1391 پندار پارس لیال نظري 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 هاي مرتبط روزافزارنرمسال به باال مسلط به  3هاي مرتبط و رشته و لباسکارشناسي ارشد طراحي پارچه 

 

 تجهیزات وسایل موردنیاز درس مساحت و

 کامپیوتر با قابلیت شبکه شدن .1

 ویدئو پروژکتور .2

 هاي روز  افزارنرم .3

 در صورت لزوم دستگاه دیجیتایزر و پالتر .4

 مترمربع 61سایت کامپیوتر با مساحت 

 

ي، گروهي، اي، پژوهشتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 هاي فردي و گروهيسخنراني، تمرین و تکرار، پروژه

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و سشساخته ها( پرانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

ولید شبیه سازي شده، ت هايمحیطرفع عیب و ... ( انجام کار در  -یابيعیبآزمون شناسایي)  -آزمون کتبي ، عملکردي

و ... ( پوشه  ايحرفه، رعایت اخالق  پذیريمسئولیتعملي ، مشاهده رفتار )  هايپرسشها (ساختهدستنمونه کار ) انواع 

 مجموعه کار خودسنجي
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  سوزن دوزي سنتيدرس  -3-11
 نوع درس: تخصصي 

 -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

 و قدرت تمییز و تشخیص انواع نمونه هاي سوزن دوزي، ایجاد نوآوري و کاربرد آن در لباس آشنایيهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 4 - با تاریخچه سوزن دوزي، مواد و مصالح، رنگ و کاربرد آن آشنایي 1

 8 - وزي بلوچ)آینه دوزي، سیاه دوزي، ساتن دوزي، شش تاري و ......(سوزن د 2

 4 - سوزن دوزي تفرش 3

4 
پته دوزي کرمان شامل: ساقه دوزي،پتک)چهارگوش و دراز، متن دوزي، برگ دوزي، 

  ساتن دوزي و ...(
- 8 

 8 - ن دوزي، خوس دوزي و ....(بتوسوزن دوزي هاي جنوب)گال 5

 4 - زرتشتي دوزي 6

 4 - رشت دوزيقالب 7

 4 - ترکمن دوزي 8

 4 - مشهد دوزيقیطان 9

 4 - اصفهان شامل: تور دوزي، سکمه دوزي، و .... دوزيقالبشبکه دوزي و  11

 4 - فراگرفته شده هايدوختدوخت یک دیوارکوب تزئیني با تلفیق انواع  11

 8 - باسشده در یکي از ملزومات ل فراگرفته هايدوختکاربرد  12

 64 - جمع

 است. الزامي شده داده آموزش ترمدر طول که دوزي سوزن مجموعه از آلبومي تهیه *

 شود. گرفته تحویل دانشجو از ترمطول در اجرایي نهایي کارهاي *

 پذیرد.   انجام موزه از * بازدید

           

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 در دانش از استفاده شایستگي -کیفیت به دادن اهمیت -مستقل کار توانایي -عمومي فني دانش نيمبا -ابتکار و خالقیت

 خودکارآمدي -تخیل و خالقیت -عمل

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد
 64 1 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

نگرشي بر روند سوزندوزي هاي 

 سنتي ایران
 1379 منتخب صبا - نور اسفندیار کوه

 هنرهايدایره المعارف 

 و حرف مربوط به آن دستيصنایع
 1386 سیماي دانش - سید ابوالقاسم سید صدر

 1383 آواي عطیه - فاطمه واال مقام منتخبي از سوزن دوزي هاي ایران

سنتي ایران   هايدوختمجموعه 

 )سرمه دوزي(
 1391 آهنگ قلم - شهین پزشکي

 1394 طراحان - فاطمه سیدي آن کاربردهاي پته دوزي و

 - ناهید امیدي دیده و دل و دست
آستان قدس 

 رضوي
1382 

 1388 جمال هنر - رامونا محمدي مردم ترکمن زیورآالتپوشاک و 

سنتي  هنرهايالمعارف  دایره

 جلدي ( 3ایران )

 حکمت نور - نور کوه ، اسفندیار صبا منتخب

 نور حکمت

1384 

قوش هنري در جلوه گري ن

 جلدي ( 4ایراني سنتي)  هنرهاي
 1383 نور حکمت - نور کوه اسفندیار

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 تدریس سابقه سال 5 حداقل مرتبط با هاي رشته از یکي در باالتر و کارشناسي

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 مترمربع، میز نور 61 حدوداً نفر، مساحت 21-15 کالس اساس بر

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 مرتبط با درس ترجیحاًعلمي  بازدیدهايي ، هي و کارگاتمرین و تکرار ، پروژه هاي فرد

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) اهده رفتارانشایي، مش

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

شبیه سازي شده، تولید نمونه کار )انواع  هايمحیطرفع عیب و ... ( انجام کار در  -یابيعیبآزمون شناسایي)  -عملکردي

 و ... ( پوشه مجموعه کار ايحرفه، رعایت اخالق  پذیريمسئولیتعملي ، مشاهده رفتار )  هايسشپرها(ساختهدست
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 وزیر راحتي لباس سازي مدلو والگ طراحيدرس  -3-11
 تخصصي  نوع درس:

 -:نیازپیش

 خطي در طراحي لباس هايارزشنیاز:  هم

 زیرف کلي درس: مهارت در الگوسازي چند مدل لباس راحتي و هد

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 3 1 زیردامنيانواع  مدل سازي وطراحي الگ 1

 6 2 و غیرهبرش دار  هايسوتینزیرپوش با  انواع  مدل سازي وطراحي الگ 2

 6 2 فانتزي(  –سوتین) ساده  ،سوتیس زیرلباسبا انواع  آشنایي 3

 6 2 با کاله سرخود و جداشرت ي سویانواع  مدل سازي وطراحي الگ 4

 3 1 بادي انواع مدل سازي وطراحي الگ 5

 3 1 ساق شلواري انواع مدل سازي وطراحي الگ 6

 6 2 خوابلباسانواع  مدل سازي وطراحي الگ 7

 3 1  شامبر انواع روبدو سازي مدل وطراحي الگ 8

 3 1 دو تکه( ،سوتین دار، انواع مایو )ساده مدل سازي وطراحي الگ 9

 3 1 به شیوه صنعتي زیرلباسانواع  مدل سازي وطراحي الگ 11

 3 1 انواع الگوي کاله شنا مدل سازي وطراحي الگ 11

 3 1 سازيمدلو تمرین  مباحث بنديجمع 12

 48 16 جمع

 1ارایه شودس طراحي الگو  و دوخت در یک روز و با یک مدرس به دانشجویان درو *

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 در عملشایستگي استفاده از دانش  -توانایي کار مستقل -مباني دانش فني عمومي -ابتکار -خالقیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف نبععنوان م

به روش  ي براي شلوارالگوساز

 مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1394 قطره نیره یونسي

به روش مولر  ي براي دامنالگوساز

 و پسران

 

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1397 قطره نیره یونسي

و  دوزيتکراهنماي کامل دوخت 

 (گانهبچهه، مردانه ،صنعتي)زنان
 لدبري آن

Ann Ladburv 
 1394 قطره نیره یونسي

ي براي پیراهن و بلوز به الگوساز

 روش مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1396 قطره نیره یونسي

 1387 صدري -انتشارات تهران سومیات هاکوپیان  جدول اندازه زنانه و دخترانه

 الیزابت کرینبول زنانه هايسلبابرش  طراحي مدل و
سومیات هاکوپیان 

 محمدرضاعزتي
 1394 صدري -انتشارات تهران

زنانه به  هايلباسطراحي وبرش 

 روش مولر
 1391 صدري -انتشارات تهران س.هاکوپیان -

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( علمي،مدرک تحصیلي، مرتبه ) مدرس هايویژگي

 سال 5حداقل  باسابقهمدرک کارشناسي به باال در رشته هاي طراحي و دوخت و طراحي لباس 
 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

، یک دستگاه کامپیوتر، یک عدد مانکن، تخته مترمربع 121تا 81( ، و استادنفره )تکنسین  2نفره و کارگاهي  21-15کالس 

 مانند گونیا خط کش، خط کش منحني و... موردنیازي الگوسازیت برد، وسایل وا
 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 فردي و گروهي هايپروژهاي ، تمرین و تکرار ، سخنراني ، مباحثه
 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش سنجش و ارزشیابيروش 

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرحمجموعه کار، ارائه مقاالت و  ..( پوشه.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

شبیه سازي شده، تولید  هايمحیطرفع عیب و ... ( انجام کار در  -یابيعیبآزمون شناسایي)  -آزمون کتبي ، عملکردي

و ... ( پوشه  ايحرفه، رعایت اخالق  يپذیرمسئولیتعملي ، مشاهده رفتار )  هايپرسشها (ساختهدستنمونه کار ) انواع 

 مجموعه کار
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  وزیر راحتي لباس  دوختدرس  -3-12
  نوع درس: تخصصي

 -:نیازپیش

 وزیر راحتي لباس سازي مدلو والگ طراحينیاز:  هم

راحتي  يهالباسمناسب در دوخت  هايتکنیکهدف کلي درس: به کارگیري 

 و زیر تا سطح مهارت

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 6 - )با دوخت تور تزئیني( زیرپوشدوخت یک  1

 12 -  باشدميدوخت دو مدل سوتین ساده که دوخت یک نمونه آن با فنر الزامي  2

 6 - اي مشابه پرلون(دوخت یک مدل سوتین )با پارچه ه 3

 12 -   دوخت یک مدل سوتین و سوتیس )با پارچه تریکو( 4

 12 -   دوخت یک مدل سوتین ) با مدل فانتزي( 5

 6 - دوخت یک مایو 6

 6 - دوخت یک ساق شلواري 7

 12 -  دوخت سویي شرت کاله دار یا حوله حمام با کاله 8

 16 -  خوابلباسدوخت یک دست  9

 11 - به روش صنعتي زیرلباس دوخت 11

 96 - جمع

 .پذیرد مرکز صنعتي انجام از بازدید* 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 خودکارآمدي -خالقیت و تخیل -شایستگي استفاده از دانش در عمل -توانایي کار مستقل

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 2 - تعداد واحد
 96 - تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف ععنوان منب

به روش  ي براي شلوارالگوساز

 مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1394 قطره نیره یونسي

به روش  ي براي دامنالگوساز

 مولر و پسران

 

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1397 قطره نیره یونسي

 دوزيتکراهنماي کامل دوخت 

 (گانهبچهمردانه ، و صنعتي)زنانه،
 لدبري آن

Ann Ladburv 
 1394 قطره نیره یونسي

ي براي پیراهن و بلوز به الگوساز

 روش مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1396 قطره نیره یونسي

 1387 صدري -انتشارات تهران سومیات هاکوپیان  جدول اندازه زنانه و دخترانه

 هايلباسبرش  طراحي مدل و

 زنانه
 الیزابت کرینبول

سومیات هاکوپیان 

 محمدرضاعزتي
 1394 صدري -انتشارات تهران

زنانه به  هايلباسطراحي وبرش 

 روش مولر
 1391 صدري -انتشارات تهران س.هاکوپیان -

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( ي،مدرک تحصیلي، مرتبه علم) مدرس هايویژگي

 سال 5حداقل  باسابقهمدرک کارشناسي به باال در رشته هاي طراحي و دوخت و طراحي لباس 
 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

خیاطي راسته دوز صنعتي و غیره،  هايچرخ، مترمربع 121تا 81نفره )تکنسین و استاد( ،  2نفره و کارگاهي  21-15کالس 

دوز، میز برش، میز اتو، اتو مخزن دار، اتو سنگین، یک دستگاه کامپیوتر، یک عدد مانکن، تخته وایت برد، وسایل  چرخ سر

 مانند گونیا خط کش، خط کش منحني و... موردنیازي الگوساز
 

روهي، اي، پژوهشي، گتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 اي ، تمرین و تکرار ، پروژه هاي فردي و گروهيسخنراني ، مباحثه
 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و خته ها( پرسشساانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

ازي شده، تولید شبیه س هايمحیطرفع عیب و ... ( انجام کار در  -یابيعیبآزمون شناسایي)  -آزمون کتبي ، عملکردي

و ... ( پوشه  ايحرفه، رعایت اخالق  پذیريمسئولیتعملي ، مشاهده رفتار )  هايپرسشها (ساختهدستنمونه کار ) انواع 

 مجموعه کار
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 ضخیم  لباسمدل سازي  ووطراحي الگدرس  -3-13

 تخصصي  نوع درس:

      وزیر راحتي لباس سازي مدل ووالگ راحيط :نیازپیش

 نیاز: طراحي لباس روز هم

 ضخیم مهارت پیدا کند. هايلباسهدف کلي درس: در پایان این درس دانشجو در طراحي و مدل سازي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 3 1 به همراه آستین سادهالگوي اساس کت کالسیک  1

 3 1 الگوي اساس کت بدون پنس سرشانه و آستین دو تکه 2

 3 1 مدل سازي انواع آستین رگالن و کیمونو والگ 3

 3 1 مدل سازي انواع یقه انگلیسي و پولو والگ 4

 3 1 مدل سازي انواع یقه آرشال، شال و آمریکایي والگ 5

 6 2   ه هاي تلفیقي(مدل سازي یک مدل کت یا پالتو)یق 6

 6 2  بازدید از یک فضاي تولیدي یا صنعتي 7

 3 1 مروري بر الگوي پایه شلوار و آماده سازي یک مدل شلوار جین به روش صنعتي 8

 3 1 هاي سرخود و جداالگوسازي انواع کاله 9

 6 2  الگوي اساس و مدل سازي کاپشن و یا باراني 11

 3 1 گوي انواع شنل یا پانچوالمدل سازي انواع  والگ 11

 6 2  مختلف جهت آمادگي براي امتحان هايمدلالگوسازي  12

 48 16 جمع

 1ارایه شوددوخت در یک روز و با یک مدرس به دانشجویان  وو*دروس طراحي الگ

 .پذیرد مرکز صنعتي انجام از بازدید* 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 -شایستگي استفاده از دانش در عمل -توانایي کار مستقل -مباني دانش فني عمومي -ايحرفهدانش  گذاري مبانيپایه

 خودکارآمدي -خالقیت و تخیل 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

به روش  ي براي شلوارالگوساز

 مولر و پسران

 شتیگلر،ا مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1394 قطره نیره یونسي

به روش  ي براي دامنالگوساز

 مولر و پسران

 

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1397 قطره نیره یونسي

 دوزيتکراهنماي کامل دوخت 

 (گانهبچهو صنعتي)زنانه، مردانه ،
 لدبري آن

Ann Ladburv 
 1394 قطره نیره یونسي

هن و بلوز ي براي پیراالگوساز

 به روش مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1396 قطره نیره یونسي

 سومیات هاکوپیان  جدول اندازه زنانه و دخترانه
 -انتشارات تهران

 صدري
1387 

 هايلباسبرش  طراحي مدل و

 زنانه
 الیزابت کرینبول

سومیات هاکوپیان 

 محمدرضاعزتي

 -انتشارات تهران

 صدري
1394 

زنانه  هايلباسطراحي وبرش 

 به روش مولر
 س.هاکوپیان -

 -انتشارات تهران

 صدري
1391 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 5حداقل  باسابقهلباس  و طراحيمدرک کارشناسي به باال در رشته هاي طراحي و دوخت 
 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

، یک دستگاه کامپیوتر، یک عدد مانکن، تخته مترمربع 121تا 81( ، و استادنفره )تکنسین  2نفره و کارگاهي  21-15کالس 

 مانند گونیا خط کش، خط کش منحني و... موردنیازي الگوسازوایت برد، وسایل 
 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) رائه درسروش تدریس و ا

 (.مطالعه موردي و

 فردي و گروهي هايپروژهاي ، تمرین و تکرار ، سخنراني ، مباحثه
 

رفع -بيعیب یا) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

شبیه سازي شده، تولید  هايمحیطرفع عیب و ... ( انجام کار در  -یابيعیبآزمون شناسایي)  -بي ، عملکرديآزمون کت

و ... ( پوشه  ايحرفه، رعایت اخالق  پذیريمسئولیتعملي ، مشاهده رفتار )  هايپرسشها (ساختهدستنمونه کار ) انواع 

 مجموعه کار
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 دوزيضخیمدرس  -3-14
  نوع درس: تخصصي

  وزیر راحتي لباس دوخت :نیازپیش

 ضخیم هايلباسمدل سازي وو الگنیاز:  هم

 .کند مهارت پیدا ضخیم هايلباسدوخت  در دانشجو درس این پایان هدف کلي درس: در

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف
 اعت(زمان یادگیري )س رئوس محتوا ردیف

 عملي نظري

و پارچه  واحد این در موردنیاز و وسایل ابزار و مصالح و مواد با آشنایي 1

 هاي مناسب

- 6 

 6 - دوخت انواع جیب رو، فیلتاپي و جادگمه فیلتاپي 2

 6 - دوخت پاترون کت بدون پنس سرشانه با آستین دو تکه 3

 6 - دوخت پاترون کت با آستین رگالن و یقه انگلیسي 4

 6 - دوخت پاترون کت با یقه آمریکایي یا آرشال 5

 12 -   دوخت یک مدل کت یا پالتو)یقه هاي تلفیقي( 6

 18 -  بازدید از یک فضاي تولیدي یا صنعتي 7

 12 -  دوخت مدل آماده شده جین به روش سري دوزي 8

 12 -  دوخت مدل آماده شده کاپشن یا باراني 9

 12 -  شنل یا پانچو یک مدل پاترون دوخت 11

 96 - جمع

 .پذیرد مرکز صنعتي انجام از بازدید* 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 شایستگي استفاده از دانش در عمل -توانایي کار مستقل -ايحرفهگذاري مباني دانش پایه

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 2 - تعداد واحد
 96 - ساعت تعداد
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

به روش  ي براي شلوارالگوساز

 مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1394 قطره نیره یونسي

به روش  ي براي دامنالگوساز

 مولر و پسران

 

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1397 قطره نیره یونسي

 دوزيتکراهنماي کامل دوخت 

 (گانهبچهنعتي)زنانه، مردانه ،و ص
 لدبري آن

Ann Ladburv 
 1394 قطره نیره یونسي

ي براي پیراهن و بلوز الگوساز

 به روش مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1396 قطره نیره یونسي

 سومیات هاکوپیان  جدول اندازه زنانه و دخترانه
 -انتشارات تهران

 صدري
1387 

 هايلباسبرش  وطراحي مدل 

 زنانه
 الیزابت کرینبول

سومیات هاکوپیان 

 محمدرضاعزتي

 -انتشارات تهران

 صدري
1394 

زنانه  هايلباسطراحي وبرش 

 به روش مولر
 س.هاکوپیان -

 -انتشارات تهران

 صدري
1391 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) سمدر هايویژگي

 سال 5حداقل  باسابقهي لباس حطرا مدرک کارشناسي به باال در رشته هاي طراحي و دوخت و

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

دوز صنعتي و غیره،  خیاطي راسته هايچرخ، مترمربع 121تا 81نفره )تکنسین و استاد( ،  2نفره و کارگاهي  21-15کالس 

چرخ سر دوز، میز برش، میز اتو، اتو مخزن دار، اتو سنگین، یک دستگاه کامپیوتر، یک عدد مانکن، تخته وایت برد، وسایل 

 مانند گونیا خط کش، خط کش منحني و... موردنیازي الگوساز

 

اي، پژوهشي، گروهي، شگاه، پروژهتمرین و تکرار، کارگاه، آزمای اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

  اي ، تمرین و تکرار ، پروژه هاي فردي و گروهيسخنراني ، مباحثه

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) ید نمونه کارشده، تولسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

شبیه سازي شده، تولید  هايمحیطجام کار در رفع عیب و ... ( ان -یابيعیبآزمون شناسایي)  -آزمون کتبي ، عملکردي

و ... ( پوشه  ايحرفه، رعایت اخالق  پذیريمسئولیتعملي ، مشاهده رفتار )  هايپرسشها (ساختهدستنمونه کار ) انواع 

 مجموعه کار
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  مهماني لباسمدل سازي  ووطراحي الگدرس  -3-15
 نوع درس: تخصصي 

 ضخیم لباسمدل سازي وو طراحي الگ :نیازپیش

 مهماني لباسنیاز: طراحي  هم

هدف کلي درس: پس از گذراندن این واحد دانشجو توانمندي مدل سازي 

 .مهماني را داشته باشد هايلباسانواع 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 3 1 ) برش ها و...(هاآن سازيمدلبا اساس باالتنه دکلته و هالتري و  آشنایي 1

2 
درتمام پارچه هاي  با الگوهاي مناسب یقه و آستین شامل انواع دراپه در یقه و آستین آشنایي

 موردنظر
1 3 

 3 1 مختلف لباس هايقسمتبا انواع الگوهاي گره اي در  آشنایي 3

 3 1  مهماني براي پارچه ژرسه و مکلون با ساخت الگوي لباس آشنایي 4

 3 1  پارچه حریر و ژرژتبا ساخت الگوي لباس مهماني براي  آشنایي 5

 3 1  مهماني براي پارچه ساتن و تافته با ساخت الگوي لباس آشنایي 6

 3 1 گوي لباس مهماني براي پارچه مخملبا ساخت ال آشنایي 7

 6 2  فانتزي مناسب پارچه تور و گیپور، باالتنه با آستردوبل، دامن با آستر جدا هايمدلبا  ایيآشن 8

 9 3  کت و دامن یا شلوار مجلسي، پیراهن با کت، دوپیس یا سه پیس همراه با آستین سازيمدل 9

 3 1 آماده سازي یک مدل مناسب مهماني به روش سري دوزي صنعتي 11

 9 3  بادرنظرگرفتن مدل هاي خالق ومتفاوتشب  لباس سازيمدل 11

 48 16 جمع

 دوخت در یک روز و با یک مدرس به دانشجویان داده شود.و و*دروس طراحي الگ

 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
استفاده از  شایستگي -اهمیت دادن به کیفیت-توانایي کار مستقل-صالحیت تجزیه و تحلیل و ترکیب-خالقیت و ابتکار

 يکارآمدخود  –دانش در عمل 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 اعتتعداد س
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

به روش  ي براي شلوارالگوساز

 مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1394 قطره نیره یونسي

به روش  ي براي دامنالگوساز

 سرانمولر و پ

 

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1397 قطره نیره یونسي

 دوزيتکراهنماي کامل دوخت 

 (گانهبچهو صنعتي)زنانه، مردانه ،
 لدبري آن

Ann Ladburv 
 1394 قطره نیره یونسي

ي براي پیراهن و بلوز الگوساز

 به روش مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1396 قطره نیره یونسي

 سومیات هاکوپیان  جدول اندازه زنانه و دخترانه
 -انتشارات تهران

 صدري
1387 

 هايلباسبرش  طراحي مدل و

 زنانه
 الیزابت کرینبول

سومیات هاکوپیان 

 محمدرضاعزتي

 -انتشارات تهران

 صدري
1394 

زنانه  هايلباسطراحي وبرش 

 به روش مولر
 س.هاکوپیان -

 -انتشارات تهران

 صدري
1391 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 5حداقل  باسابقهلباس  و طراحيمدرک کارشناسي به باال در رشته هاي طراحي و دوخت 

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

، یک دستگاه کامپیوتر، یک عدد مانکن، تخته مترمربع 121تا 81نفره )تکنسین و استاد( ،  2نفره و کارگاهي  21-15 کالس

 مانند گونیا خط کش، خط کش منحني و... موردنیازي الگوسازوایت برد، وسایل 

 

اي، پژوهشي، گروهي، وژهتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پر اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

  اي ، تمرین و تکرار ، پروژه هاي فردي و گروهيسخنراني ، مباحثه

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) کار شده، تولید نمونهسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

شبیه سازي شده، تولید  هايمحیطدر رفع عیب و ... ( انجام کار  -یابيعیبآزمون شناسایي)  -آزمون کتبي ، عملکردي

و ... ( پوشه  ايحرفه، رعایت اخالق  پذیريمسئولیتعملي ، مشاهده رفتار )  هايپرسشها (ساختهدستنمونه کار ) انواع 

 مجموعه کار
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 دوخت لباس مهمانيدرس  -3-16
 نوع درس: تخصصي 

 ضخیم دوزي: نیازپیش

 مهماني لباسمدل سازي  ووطراحي الگنیاز:  هم

هدف کلي درس: پس از گذراندن این واحد دانشجو توانمندي دوخت انواع 

 مهماني را داشته باشد. هايلباس

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 6 - هر یک از انواع مختلف پارچه هايیژگيوهاي مناسب مهماني  با پارچه آشنایي 1

 6 - اصالح آن وهالتري(با متقال و پر-دوخت یک مدل )دکلته 2

 6 - اصالح آن ودوخت پاترون لباس مهماني با پارچه ژرسه، مکلون و پر 3

 6 - اصالح آن ودوخت پاترون لباس مهماني)مخمل(پر 4

5 
دامن یا کت و شلوار مجلسي  با  پارچه اصلي همراه با  دوخت لباس مهماني کت و

 آسترکشي 
- 31 

 31 -  دوخت لباس مهماني با پارچه ساتن، دانتل یا گیپور یا حریر با آستر دوبل 6

 12 -   دوخت یک لباس مناسب مهماني به روش سري دوزي)صنعتي( 7

 96 - جمع

 .پذیرد انجام صنعتي از مرکز بازدید* 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار ت هايمهار -ب
صالحیت تجزیه و تحلیل و  -خالقیت و ابتکار -خودکارآمدي -شایستگي استفاده از دانش در عمل -توانایي کار مستقل

 ترکیب
 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 2 - تعداد واحد
 96 - تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

به روش  ي براي شلوارالگوساز

 مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1394 قطره نیره یونسي

به روش  ي براي دامنالگوساز

 مولر و پسران

 

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1397 قطره نیره یونسي

 دوزيتکراهنماي کامل دوخت 

 (گانهبچهو صنعتي)زنانه، مردانه ،

 لدبري آن

Ann Ladburv 
 1394 قطره ينیره یونس

ي براي پیراهن و بلوز الگوساز

 به روش مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1396 قطره نیره یونسي

 سومیات هاکوپیان  جدول اندازه زنانه و دخترانه
 -انتشارات تهران

 صدري
1387 

 هايلباسبرش  طراحي مدل و

 زنانه
 الیزابت کرینبول

سومیات هاکوپیان 

 عزتيمحمدرضا

 -انتشارات تهران

 صدري
1394 

زنانه  هايلباسطراحي وبرش 

 به روش مولر
 س.هاکوپیان -

 -انتشارات تهران

 صدري
1391 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 5حداقل  باسابقهلباس  و طراحيبه باال در رشته هاي طراحي و دوخت  مدرک کارشناسي

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

خیاطي راسته دوز  هايچرخ مترمربع 121تا 81( ، و استادنفره )تکنسین  2نفره و کارگاهي  21-15بر اساس کالس 

 -یک عدد مانکن -یک دستگاه کامپیوتر   -اتو سنگین -ن داراتو مخز -میز اتو -میز برش -صنعتي و غیره= چرخ سر دوز

 مانند گونیا خط کش خط کش منحني و... موردنیازي الگوسازوسایل   -تخته وایت برد

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 اي ، گروهياي ، تمرین و تکرار ، کارگاه ، پروژهي ، مباحثهسخنران

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) شایي، مشاهده رفتاران

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

شبیه سازي شده، تولید  هايمحیطرفع عیب و ... ( انجام کار در  -یابيعیبآزمون شناسایي)  -آزمون کتبي ، عملکردي

 عملي ، مشاهده رفتار  هايپرسشها (ساختهدستانواع  نمونه کار )

 و ... ( پوشه مجموعه کار ايحرفه، رعایت اخالق  پذیريمسئولیت) 
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 کودک  لباس سازي مدل ووالگ طراحيدرس  -3-17
 تخصصي  نوع درس:

 -:نیازپیش

 -نیاز:  هم

  ولي درس: پس از گذراندن این واحد دانشجو توانمندي طراحي الگهدف ک

 لباس کودک را داشته باشد. هايمدلمدل سازي انواع 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
ه، الگوي اساس کودک، جدول استاندارد، ساخت الگوي اولیه باالتن گیرياندازهمروري بر 

 آستین
1 3 

 3 1 مدل سازي انواع تي شرت و سوئي شرت وطراحي الگ 2

 6 2   مدل سازي انواع لباس ورزشي)شلوار، کاپشن، جلیقه کاله دار....( وطراحي الگ 3

 3 1 (دخترانه،پسرانه)حمام حوله پیژاما،، خوابلباس مدل سازي انواع وطراحي الگ 4

 6 2   نیز مدنظر قرار گیرد( بنديپیش هايمدلانواع لباس مهماني)پسرانه()مدل سازي  وطراحي الگ 5

6 
نیز مدنظر قرار  بنديپیش هايمدلمدل سازي انواع لباس مهماني)دخترانه() وطراحي الگ

   گیرد(
2 6 

 3 1 مدل سازي انواع کاله وطراحي الگ 7

 3 1 آماده سازي یک مدل براي برش و دوخت صنعتي)بازدید( 8

 3 1 آماده سازي یک مدل براي برش و دوخت صنعتي 9

 6 2   نمایشي جهت دختران)با ایده از حیوانات و طبیعت( هايلباسمدل سازي انواع  11

11 

   نمایشي جهت پسران)با ایده از حیوانات و طبیعت( هايلباسمدل سازي انواع 

 

 

2 6 

 48 16 جمع

 باشدمي الزامي کودک لباس تولید فضاي یک از بازدید صنعتي روش به الگو سازي آماده براي *

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار مهارت هاي -ب
 -توانایي کار مستقل -صالحیت تجزیه و تحلیل و ترکیب -مباني دانش فني عمومي -ايحرفهگذاري مباني دانش پایه

 خودکارآمدي -خالقیت و تخیل -شایستگي استفاده از دانش در عمل

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 دوزيتکراهنماي کامل دوخت 

 (گانهبچهو صنعتي)زنانه، مردانه ،
 لدبري آن

Ann Ladburv 
 1394 قطره نیره یونسي

 سومیات هاکوپیان - جدول اندازه زنانه و دخترانه
 -انتشارات تهران

 صدري
1387 

 1395 قطره نیره یونسي وینفرد آلدریچ برش به روش متري والگ

 کودک لباس برش والگ خودآموز

جلد : مولر روش به نوجوان و

 دوزياول نازک

 - منیر امیري فرد

 آدرس سایت :

خانه کتاب ) مرجع 

 کتاب ایران (

1397 

 کودک لباس برش والگ خودآموز

 جلد: مولر روش به نوجوان و

 دوم

 زيدوضخیم

 - فرد امیري منیر

 آدرس سایت :

 مرجع)  کتاب خانه

 ( ایران کتاب

1397 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 5حداقل  قهباسابلباس  و طراحيمدرک کارشناسي به باال در رشته هاي طراحي و دوخت 

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

یک عدد  -یک دستگاه کامپیوتر  مترمربع 121تا 81( ، و استادنفره )تکنسین  2نفره و کارگاهي  21-15بر اساس کالس 

 مانند گونیا خط کش خط کش منحني و... موردنیازي الگوسازوسایل   -تخته وایت برد -مانکن

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) ئه درسروش تدریس و ارا

 (.مطالعه موردي و

  اي ، گروهي  اي ، تمرین و تکرار ، کارگاه ، پروژهسخنراني ، مباحثه

 

رفع -ب یابيعی) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

شبیه سازي شده، تولید  هايمحیطرفع عیب و ... ( انجام کار در  -یابيعیبآزمون شناسایي)  -ن کتبي ، عملکرديآزمو

و ... ( پوشه  ايحرفه، رعایت اخالق  پذیريمسئولیتعملي ، مشاهده رفتار )  هايپرسشها (ساختهدستنمونه کار ) انواع 

 مجموعه کار
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  کودک لباس دوختدرس  -3-18
 نوع درس:تخصصي 

 -:نیازپیش

 کودک لباس سازي مدل ووالگ طراحينیاز:  هم

هدف کلي درس: پس از گذراندن این واحد دانشجو توانمندي دوخت انواع 

 کودک را داشته باشد. هايلباسدر  موردنیاز هايتکنیک

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا یفرد
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 6 - پارچه هاي مناسب براي کودکان و طرح درس هايویژگيمعرفي وسایل و ابزار کار،  1

 6 - با انواع نمونه هاي تزئینات مناسب لباس کودک آشنایي 2

 6 - دوخت یک مدل تي شرت 3

 12 -  ر درس الگوآماده شده د هايمدلدوخت یک مدل سوئي شرت از  4

 6 - یا حوله حمام خوابلباسدوخت یک  5

 12 -  در درس الگو  تأییدشده هايمدلدوخت لباس مهماني پسرانه از  6

 12 -  در درس الگو تأییدشده هايمدلدوخت لباس مهماني دخترانه از  7

 6 - دوخت یک مدل کاله دخترانه یا پسرانه 8

 12 -  ه شیوه صنعتيدوخت یک مدل لباس ورزشي ب 9

 18 -  دوخت لباس نمایشي دخترانه یا پسرانه 11

 96 - جمع

 .پذیرد مرکز صنعتي انجام از بازدید* 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
شایستگي  -توانایي کار مستقل -خالقیت و ابتکار -صالحیت تجزیه و تحلیل و ترکیب -ايحرفهگذاري مباني دانش پایه

 خودکارآمدي -استفاده از دانش در عمل

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 2 - تعداد واحد

 96 - عداد ساعتت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 دوزيتکراهنماي کامل دوخت 

 (گانهبچهو صنعتي)زنانه، مردانه ،
 لدبري آن

Ann Ladburv 
 1394 قطره نیره یونسي

 سومیات هاکوپیان - نهجدول اندازه زنانه و دخترا
 -انتشارات تهران

 صدري
1387 

 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 5حداقل  باسابقهلباس  و طراحيمدرک کارشناسي به باال در رشته هاي طراحي و دوخت 

 

 احت و تجهیزات وسایل موردنیاز درسمس

خیاطي راسته دوز صنعتي  هايچرخ مترمربع 121تا 81( ، و استادنفره )تکنسین  2نفره و کارگاهي  21-15بر اساس کالس 

تخته  -یک عدد مانکن -یک دستگاه کامپیوتر   -اتو سنگین -اتو مخزن دار -میز اتو -میز برش -و غیره= چرخ سر دوز

 مانند گونیا خط کش خط کش منحني و... موردنیازي الگوسازسایل و  -وایت برد

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

  اي ، گروهي  اي ، تمرین و تکرار ، کارگاه ، پروژهسخنراني ، مباحثه

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش و ارزشیابي روش سنجش

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرحوعه کار، ارائه مقاالت و ..( پوشه مجم.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

شبیه سازي شده، تولید  هايمحیطرفع عیب و ... ( انجام کار در  -یابيعیبآزمون شناسایي)  -آزمون کتبي ، عملکردي

و ... ( پوشه  ايحرفهرعایت اخالق ،  پذیريمسئولیتعملي ، مشاهده رفتار )  هايپرسشها (ساختهدستنمونه کار ) انواع 

 مجموعه کار
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  حجمي هايمدلدرس  -3-19
 نوع درس:تخصصي 

 -:نیازپیش

 -نیاز: هم

حجمي  يالگوسازانواع آستین، یقه و برش را در  سازيمدلهدف کلي درس: پس از گذراندن این واحد، دانشجو توانمندي 

 کسب نماید..

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 3 1 افقي و عمودي و مورب هايبرشمدل سازي انواع دامن با  1

 3 1 دار پیلي دامن انواع سازي مدل 2

 3 1 باالتنه هايبرش سازيمدل 3

 3 1 ) و پانچو(آستین کیمونو  انواعمدل سازي   4

 3 1 آستین رگالن انواعمدل سازي  5

 3 1 مدل سازي انواع  آستین)کلوش،  پفي ، فانوسي، کتي و ....( 6

 6 2   مدل سازي انواع یقه برگردان)انگلیسي، آرشال، ملواني، و .....( 7

 3 1 ، کاپ و ....(ب ب)دارپایهمدل سازي انواع یقه  8

 3 1 ي فانتزي)حلزوني، دراپه، آبشاري، کراواتي و ....(مدل سازي انواع یقه ها 9

 3 1 آماده سازي پاترون باالتنه شمیز با آستین و یقه 11

 3 1 دکلته)دو یا سه مدل( هايمدلي پاترون انواع زآماده سا 11

 12 4  آماده سازي یک مدل کت و پیراهن براي دوخت اصلي به روش صنعتي 12

 48 16 جمع

 است. الزامي کالس در شدهانجام کارهاي از ومآلب * تهیه

 .پذیرد مرکز صنعتي انجام از بازدید*

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
صالحیت تجزیه و تحلیل و  –خودکارآمدي  -خالقیت و تخیل -شایستگي استفاده از دانش در عمل -توانایي کار مستقل

 ترکیب

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (د منبع فارسي و خارجيحداقل سه مور)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 ي حجميالگوساز
 محمدحسیني اکرم

 اکبري
- 

 آرشیا

 
1391 

 حجمي روش به الگوسازي

 (تصویري آموزش)
 - دیباگران - پورجبار زهرا

طراحي الگو به روش کاربا 

 مانکن بر رويپارچه 

جوزف   _هلن

 آرمسترانگ

با مهین فروغي آذر 

، نسرین  همکاري

 فروغي آذر

شرکت تعاوني 

سازمان کارکنان 

 _آموزش فني 

 کشور ايحرفه

1392 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 5حداقل  باسابقهلباس  راحيو طمدرک کارشناسي به باال در رشته هاي طراحي و دوخت 

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

خیاطي راسته دوز صنعتي  هايچرخ مترمربع 121تا 81( ، و استادنفره )تکنسین  2نفره و کارگاهي  21-15بر اساس کالس 

مانکن به تعداد  – یک دستگاه کامپیوتر  -اتو سنگین -اتو مخزن دار -میز اتو -میز برش -و غیره= چرخ سر دوز

 مانند گونیا خط کش خط کش منحني و... موردنیازي الگوسازوسایل   -تخته وایت برد -دانشجویان

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

  اي ، گروهي  کرار ، کارگاه ، پروژهاي ، تمرین و تسخنراني ، مباحثه

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهئولیتمس) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

شبیه سازي شده، تولید  هايمحیطرفع عیب و ... ( انجام کار در  -یابيعیبآزمون شناسایي)  -آزمون کتبي ، عملکردي

و ... ( پوشه  ايحرفه، رعایت اخالق  پذیريمسئولیتعملي ، مشاهده رفتار ) هايرسشپها (ساختهدستنمونه کار ) انواع 

 مجموعه کار
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 خطي در طراحي لباس هايارزشدرس  -3-21
 نوع درس:تخصصي 

 -:نیازپیش

 زیرراحتي و لباس ومدل سازي ونیاز: طراحي الگ هم

لباس و رفع عیوب اندامي آشنا شده و خطوط در طراحي  هايارزشبا مفاهیم و  واحد، این گذراندن از درس: پس هدف کلي

 راحتي، منزل و زیر را به خوبي داشته باشد. هايلباستوان طراحي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 2  مختلف اندام و چگونگي رفع ایرادهاي اندامي با انواعث مرتبط مروري بر مباح 1

 
6 

2 
 )افقي و عمودي و مایل( و طراحي لباس براي یک ایراد خطوط مستقیم هايارزشطراحي 

 این نوع خطوط هايارزشاندامي و بر مبناي 
1 3 

3 
ي و بر مبناي خطوط شکسته و منحني و طراحي لباس براي یک ایراد اندام هايارزشطراحي 

 این نوع خطوط هايارزش
3 9 

4 

طراحي پارچه با به کارگیري انواع خطوط به صورت موازي)دور و نزدیک، پهن و باریک، 

در راستاي رفع  شدهطراحيافقي و عمودي و...(و طراحي لباس بر مبناي نمونه پارچه هاي 

 زیبایي شناسانه هايارزشعیوب اندام یا 

1 3 

5 
پارچه چهارخانه)ریز و درشت( و طراحي لباس بر مبناي نمونه پارچه هاي طراحي انواع 

  زیبایي شناسانه هايارزشدر راستاي رفع عیوب اندام یا  شدهطراحي
3 9 

6 
)ریز و درشت( و طراحي لباس بر مبناي دارخالطراحي انواع پارچه با خطوط منحني، مدور، 

  زیبایي شناسانه هايارزشعیوب اندام یا در راستاي رفع  شدهطراحينمونه پارچه هاي 
2 6 

7 
طراحي انواع پارچه با خطوط شکسته)ریز و درشت( و طراحي لباس بر مبناي نمونه پارچه 

  زیبایي شناسانه هايارزشدر راستاي رفع عیوب اندام یا  شدهطراحيهاي 
2 6 

8 
و طراحي لباس مناسب  ظاهري و اندامي خاص هايویژگي)پروژه نهایي(انتخاب یک فرد با 

 از محتواي ارزش خطوط شدهکسببا به کارگیري دانش 
3 9 

 48 16 جمع

در راستاي هماهنگي واحدهاي طراحي و دوخت قبل از جلسه چهاردهم و در قالب تمرینات کالسي مبحثي به طراحي * 

 و جهت دوخت سري دوزي آماده شود. یافتهاختصاصزبر  هايلباس

خطوط و طرح هاي لباس متناسب با پارچه ها و به کارگیري  تأثیراتبومي از طراحي انواع پارچه ها بر مبناي در پایان ترم آل*

 مختلف لباس ارائه شود. هايقسمتارزش خطوط در طراحي 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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ابتدا مداد رنگي و در  ترجیحاًمختلف پارچه) هايجنسبر درک سایه روشن و توجه به مرکز نور در دستیابي به  تأکید*

 رت کسب مهارت آبرنگ(صو

 مباني هنرهاي تجسمي در طراحي لباس با معرفي نمونه هاي جالب پرداخته شود. هايارزشبه *

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
شایستگي  -توانایي کار مستقل -صالحیت تجزیه و تحلیل و ترکیب -مباني دانش فني عمومي -ايحرفهمباني دانش 

 خودکارآمدي -ش در عملاستفاده از دان

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
سال 

 انتشار

 1393 جمال هنر - محبوبه الهي 1طراحي لباس 

جالل  کارولین تاتهم، جولیان سیمن اموزش طراحي مد و لباس

 قاسمي

 1386 شمال شرق

پوشاک  يدر طراح يبصر ریتداب

 نانز

 1395 مرکب - زهرا رهبرنیا، زهرا قاسمي

 1392 آبان - اعظم عابدیني مباني طراحي لباس

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 5حداقل  باسابقهلباس،  طراحي ومدرک کارشناسي به باال در رشته هاي طراحي و دوخت 

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 ایت بردویک دستگاه کامپیوتر، ویدئو پروژکتور  مترمربع 121تا 81نفره  21-15بر اساس کالس 

 

ي، اي، پژوهشي، گروهتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

  سخنراني ، تمرین و تکرار ، پژوهش و  مطالعه موردي و بازدید، پروژه هاي فردي و گروهي

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) کار شده، تولید نمونهسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 و ... ( پوشه گزارش بازدید ايحرفه، رعایت اخالق  پذیريمسئولیتعملي ، مشاهده رفتار) هايپرسشآزمون کتبي، 
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 طراحي لباس روزدرس  -3-21 
 نوع درس: تخصصي 

 خطي در طراحي لباس هايارزش:نیازپیش

  -نیاز:  هم

 هايجنسن طراحي پارچه هاي مختلف آشنا شده و توا هايیژگيوبا ساختار  واحد، این گذراندن از هدف کلي درس: پس

 مناسب پارچه را هماهنگ با نمونه هاي پارچه داشته باشد.

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
موجود در لباس و ارتباط آن با مباحث هویتي  هايارزشقبل و بیان  ترمدرسمروري بر 

 افراد و بحث زیبایي لباس
1 3 

2 

در  هاآندر این در س و نحوه استفاده از  موردنیازسایل وبا مواد و مصالح و ابزار  آشنایي

( )آبرنگ، گواش، هاتفاوتایجاد سایه روشن)تمرین بر روي یک مدل ثابت براي درک 

 ...( اکولین و.پاستل گچي و روغني، مداد رنگي، خودکار، مارکر و

1 3 

3 
)افت پارچه ها، ضخامت پارچه ها و ...(.  هاآن هايیژگيو،با پارچه هاي نخي  آشنایي

 ............(االن و و)از انواع چین بر مبناي پارچه انتخابي طراحي یک مدل مناسب 
2 6 

4 
)افت پارچه ها، ضخامت پارچه ها و  هاآن هايیژگيوبا پارچه هاي جین و کتان  آشنایي

 ه انتخابي ...(. طراحي یک مدل مناسب بر مبناي پارچ
2 6 

5 
مدل  کی يطراحوهاآن هايیژگيو، ....پیچازي وپشمي، موهر و يبا پارچه ها آشنایي

  يپارچه انتخاب يمناسب بر مبنا
2 6 

6 
مدل مناسب  کی يطراحو هاآن هايیژگيو،مخمل)ساده و کبریتي( يبا پارچه ها آشنایي

  يپارچه انتخاب يبر مبنا
2 6 

7 
طراحي مدل –ها گي هاي آن ژپوست ووی وجیر و چرم یت هاي انواع جنسبا  آشنایي

  براي این جنسیت ها مناسبهاي 
2 6 

8 

)پروژه نهایي(طراحي یک مجموعه لباس روز با انتخاب چند نمونه پارچه و طراحي و 

خاص انواع  هايویژگياز محتواي  شدهکسبجنسیت سازي مناسب با به کارگیري دانش 

 هاپارچه 

4 12 

 48 16 جمع

شده)رنگ،نقش،جنس و یا...(توسط  بنديطبقهآموزش داده شده بصورت  ترمطول*در پایان ترم آلبومي از انواع پارچه که در 

 دانشجویان ارائه شود.

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 مختلف پارچه هايجنسبر درک سایه روشن و توجه به مرکز نور در دستیابي به  تأکید*

 عمومي و تخصصي مورد انتظار مهارت هاي -ب
 -توانایي کار مستقل -صالحیت تجزیه و تحلیل و ترکیب -مباني دانش فني عمومي -ايحرفهگذاري مباني دانش هپای

 خودکارآمدي -شایستگي استفاده از دانش در عمل

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
سال 

 انتشار

 1393 جمال هنر - محبوبه الهي 1طراحي لباس 

 1386 شمال شرق جالل قاسمي کارولین تاتهم، جولیان سیمن اموزش طراحي مد و لباس

پوشاک  يدر طراح يبصر ریتداب

 زنان
 1395 مرکب - زهرا رهبرنیا، زهرا قاسمي

 1392 آبان - اعظم عابدیني مباني طراحي لباس

 (لوب درسشرایط آموزشي و یادگیري مط)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 5حداقل  باسابقهلباس،  و طراحيمدرک کارشناسي به باال در رشته هاي طراحي و دوخت 

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

ایت برد، فضاي مناسب براي ارائه وپروژکتور  یک دستگاه کامپیوتر، ویدئو مترمربع 121تا 81نفره  21-15بر اساس کالس 

 هاطراحيو نصب 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

  هيسخنراني ، تمرین و تکرار ، پژوهش و  مطالعه موردي و بازدید، پروژه هاي فردي و گرو

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .واي پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 در  نیم ترم و پایان ترم هاطرح، ارائه اجراشدهو نمونه هاي  هاطرحآزمون عملي، ، ارائه آلبوم نمونه پارچه، بررسي آلبوم 
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 مهماني هايلباسطراحي درس  -3-22 
 تخصصي  نوع درس:

 طراحي لباس روز: نیازپیش

 - نیاز: هم

پارچه هاي مختلف مهماني آشنا شده و توان طراحي  هايیژگيوبا ساختار  واحد، این گذراندن از هدف کلي درس: پس

 اشته باشد.مناسب پارچه هاي مهماني را هماهنگ با نمونه هاي انتخابي د هايجنستزئینات و 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
در این درس، پارچه هاي مناسب و  موردنیاز وسایلبا مواد و مصالح و ابزار  آشنایي

 روز هايلباسمهماني با  هايلباستزئینات مناسب در این واحد درسي. تفاوت 
1 3 

2 

انواع پارچه هاي تور)تور ساده، دانتل، گیپور و تورهاي تزئیني و ....(  با آشنایي

)افت پارچه ها، ضخامت پارچه ها و ...(. طراحي یک مدل مناسب  هاآن هايیژگيو

  در اجراي جنسیت موردنیاز وسایلبر مبناي پارچه انتخابي و به کارگیري ابزار 

2 6 

 6 2  مشابه هايجنسو  ژرژت، کرپ يبا انواع پارچه ها آشنایي 3

 3 1 با انواع پارچه هاي با افت زیاد )ژرسه، مکلون، لمه و....(  آشنایي 4

 6 2 با انواع پارچه هاي براق)ساتن، تافته و...(  آشنایي 5

 6 2 با انواع پارچه هاي شفاف)انواع حریر ساده و طرح دار، انواع ارگانزا و ...(  آشنایي 6

 6 2 ابریشمي  هايمخملپارچه هاي زربافت، ترمه، با انواع  آشنایي 7

8 

بناهاي تاریخي ویاتزیینات معماري  نتخاب یک موضوع)از طبیعت: ا پروژه نهایي

( طراحي یک مجموعه لباس مهماني عصر با انتخاب چند نمونه ،پوشاک اقوام ایراني 

  هاي مناسب وجنسیت سازي آن مي باشد.پارچه 

4 12 

 48 16 جمع

 موفق براي رسیدن به سبک شخصي کارهاي طراحانوم طراحي اندام با تمرین و مطالعه نمونه *تدا

 مهماني و انواع تزیینات مناسب ارائه شود. هايلباس*در پایان ترم آلبومي از پارچه هاي مناسب 

شود)انواع سنگ، پولک،  کالسي به دانشجویان آموزش داده هايتمرینمهماني و شب در قالب  هايلباس*تزئینات مرتبط با 

 منجوق، مهره و....(

 با یک موضوع مشترک براي کلیه دانشجویان در قالب فعالیت گروهي در جهت تقویت روحیه جمعي ايپروژه*طراحي 

 آماده شود. يدوز يجهت دوخت سر لباس مهمانيمدل  کیو دوخت،  يدرک دانشجو از ارتباط طراح يدر راستا*

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 و تخصصي مورد انتظارعمومي  هايمهارت -ب
مرتبط با این درس را به خوبي درک  هايجنسیتي لباس مهماني و لباس روز و هاتفاوتدر پایان این درس دانشجو باید 

مباني  -ايحرفهگذاري مباني دانش پایه -خالقیت و ابتکار -ي خویش به کار گیرد. فهم تنوعهاطراحيکرده و آن را در 

 -شایستگي استفاده از دانش در عمل -توانایي کار مستقل -تجزیه و تحلیل و ترکیب صالحیت -دانش فني عمومي

 خودکارآمدي.

 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 جمال هنر - محبوبه الهي 1طراحي لباس 

 1386 شمال شرق جالل قاسمي جولیان سیمن کارولین تاتهم، اموزش طراحي مد و لباس

 1395 مرکب - زهرا رهبرنیا، زهرا قاسمي پوشاک زنان يدر طراح يبصر ریتداب

 1392 آبان - اعظم عابدیني مباني طراحي لباس

 

 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 وابق تحصیلي و تجربي(س مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 5حداقل  باسابقهمدرک کارشناسي به باال در رشته هاي طراحي و دوخت و طراحي لباس، 
 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

ایت برد، فضاي مناسب براي ارائه ویک دستگاه کامپیوتر، ویدئو پروژکتور  مترمربع 121تا 81نفره  21-15بر اساس کالس 

 هاحيطراو نصب 
 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 سخنراني ، تمرین و تکرار ، پژوهش و  مطالعه موردي و بازدید، پروژه هاي فردي و گروهي
 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...عالیتف

 در  نیم ترم و پایان ترم هاطرح، ارائه اجراشدهو نمونه هاي  هاطرحآزمون عملي، ارائه آلبوم نمونه پارچه، بررسي آلبوم 
 

 



74 
 

 درس مدیریت تولید -3-23
 تخصصي نوع درس: 

 -: نیازپیش

 -هم نیاز:

 توانایي اداره کردن مراکزتولیدهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف
 زمان یادگیري )ساعت( رئوس محتوا ردیف

 عملي نظري

لید و بیان کلیاتي مدیریت و کارکرد هاي آن ، کلیات و مفاهیم مدیریت تو  1

 عملیات ، سیر تحول در مدیریت تولید ، 

2 - 

مدیریت  ن در مراحل تولید ، تاثیر تجارت الکترونیک بربازاریابي و نقش آ 2

 تولید و شیوه هاي و روش هاي نوین جذب مشتري  

2 - 

هیزات ، تولید از نظر اقتصادي ، عوامل تولید، نیروي کار ، ماشین آالت و تج 3

 مواد تولیدي ،تکنولوژي 

2 - 

ن هاي مشمول سازمان هاي تولیدي ، هدف هاي مدیریت تولید ،انواع سازما 4

لید مدیریت تولید ، بهره وري ،کاراآیي ، اثر بخشي و تفاوت ها در امر تو

 ،جدول بندي تولید 

2 - 

کنترل  برنامه ریزي تولید و عملیات ،فرآیند ساخت و فرآیند تولید ، ماهیت 5

رل تولید و موجودي ، دسته بندي سیستم هاي تولیدي ، موجودي و کنت

مقرون به صرفه موجودي ، تعیین میزان   

2 - 

 واحدهاي مرتبط با واحد تولید ، چرخه حیات محصول ،تاریخچه کنترل 6

 کیفیت ، روش ها و ابزار کنترل کیفیت 

2 - 

ودارهاي فرآیند کنترل مقدمه اي برآمار و کاربرد آن در مدیریت تولید ،انواع نم 7

کنترل و نظارت  -نظارت ، مدل هاي کنترل کیفیت رهبري  

2 - 

ظام هاي تولید نمودارهاي کنترل کیفیت ،مدیریت کیفیت فراگیر ،طبقه بندي ن 8

 صنعتي ، نظام تولیدي و خدماتي تولید 

2 - 

له مراتبي سیستم هاي نوین تولیدي ) چابک،ناب و...(تولید ناب، ساختار سلس 9

 تولید ناب ، سطوح یک تا چهار ، استراتژي هاي تولید ناب 

2 - 

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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اضا و ارتباط آن با وع تولید ناب ، پیش بیني تقاضا پیش بیني تقتاریخچه و شر 11

 زنجیره تامین ، انواع زنجیره تامین 

2 - 

مات انواع جریان در زنجیره تامین کایزن و چرخه دمینگ ،مکانیابي و تصمی 11

 مربوط به استقرار داخلي ، حمل و نقل و موقعیت کارخانه یا کارگاه 

2 - 

وري در و بهبود روشها ، کایزن و سیستم پیشنهادات ، نوآتعادل خط تولید  12

 تولید ، مقدمات کار سنجي و زمان سنجي 

2 - 

امه مطالعه کار و کارآیي تولید ، شیوه هاي مطالعه کار ، بیکاري مجاز ، برن 13

 ریزي و تقسیم کار ، طبقه بندي وظایف و تفویض اختیار 

2 - 

، نقش  ،مراحل تقسیم کار محاسن و معایبهماهنگي ارتباط بین صف و ستاد  14

 سرپرست در تقسیم 

2 - 

العات کار کارشکافي و طبقه بندي مشاغل ،تجزیه و تحلیل شغل ،منابع اط 15

 کارشکافي و تجزیه و تحلیل اطالعات 

2 - 

غل ، شرایط احراز شغل ، شیفت هاي کاري خستگي در کار ، فنون طراحي ش 16

لعوامل مؤثر در انتخاب شغ  

2 - 

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
تصمیم  -تجزیه و تحلیل و ترکیب-صالحیت -مباني دانش فني عمومي -ايگذاري مباني دانش حرفهپایه -فهم تنوع

 یادگیري براي یادگیري -سازي
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 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 طراحي و کنترل زنجیره تامین
جعفر نژاد، احمد و 

 عموزاده ، حنان
 1394 انتشارات مهربان نشر ---------

ولید اصول برنامه ریزي و کنترل ت

 و موجودیها

حاج شیر محمدي 

 ،علي

 1395 انتشارات اردکان دانش ---------

--------- متقي ، هایده مدیریت تولید و عملیات  1396 انتشارات آواي شروین 

ولمدیریت تولید و عملیات جلد ا  
نوري، حمید و 

 رادفورد، راسل
 دردانه داوري

انتشارات سازمان 

 مدیریت صنعتي

 

1394 

 --------- کاظمي ، بابک مدیریت تولید و عملیات
ام انتشارات دانشگاه پی

 نور
1386 
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 شي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموز –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(ویژگي

 کارشناسي ارشد و باالتر در یکي از رشته هاي مدیریت و صنایع 

 سال سابقه تدریس رسمي  7لیسانس در رشته مدیریت و یا صنایع با حداقل 

 سال سابقه تدریس رسمي 5ز رشته ها و گرایش هاي مدیریت صنعتي وصنایع با حداقل کارشناسي ارشد و باالتر در یکي ا

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

کالس درسي با ابعاد و حجم تعیین شده در استاندارد هاي فضاهاي آموزشي در وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي 

آموزشي از قبیل تخته سفید ، انواع ماژیک و پاک کن ، ویدئو پرژکتور ،سیستم و گرمایشي ، نور ،تهویه و... امکانات کمک 

 کامل رایانه ، پرده نمایش ، بورد هوشمند ، میز استاد ، رخت آویز و ....

 

اي، پژوهشي، گروهي، اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، مباحثه

 و.( مطالعه موردي

 ) سخنراني ، مباحثه اي، تمرین و تکرار ، پروژه اي و پژوهشي گروهي و یا انفرادي ( 

 بازدید هاي علمي از کارخانه هاي صنعتي ترجیحا مرتبط با رشته طراحي پارچه و لباس

 

عیب و...(  رفع-آزمون شناسایي )عیب یابي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ساخته ها( پرسششده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، خود ها گزارش فعالیتاي و...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 :سنجي و...

احثه اي، تمرین و تکرار، آزمون هاي کالسي )کوئیز( میان ترم و پایان ترم ،ارائه مقاالت و طرح هاي پژوهشي ، گزارش )سخنراني ، مب

 بازدید علمي( 

پاورپوینت در  پرسش هاي شفاهي و کتبي ، ارائه گزارش و ارائه کالسي ، فوق برنامه ) ارائه مقاالت علمي ، ساخت کلیپ ، فیلم و

 و شاخه هاي مرتبط ( حوزه مدیریت تولید
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 1کارآموزي درس -3-24
 نوع درس:تخصصي 

 -: نیازپیش

 - نیاز: هم

و یا مزون  تولیدي واحد یک در شده بکارگرفته اصول مهارت در کنترل و نظارت برخط تولید و به کارگیري هدف کلي درس:

 با عملي هاي تئوري آموخته تطبیق منظور به

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 چگونگي ایجاد خط و خصوصیات خط تولید

تولید ،نحوه ایجاد یک  در خطدوخت  هايماشینچگونگي قرارگیري ترتیب 

 ارائه شده هايمدلخط تولید جدید نسبت به نیاز کارخانه 

 وظایف آنان و تعیینتولید  در خطچگونگي قرارگیري افراد 

 تکه هاي برش داده شده گذاريشماره چگونگي

 دوخته شده هايلباسکنترل 

 آماده هايلباسپرس نمودن 

 هالباسبسته بندي 

 آماده به مسئول فروش هايلباسچگونگي تحویل 

 دوزي یا تک دوز مزوني دوخت  دو دست لباس زنانه یا مردانه بصورت سري

-  

2 

*معرفي دانشجو به واحدهاي تولیدي، طراحي لباس، الگوسازي، دوخت به 

سازي و بهبود  و مدلمنظور به کارگیري اصول فراگرفته در زمینه طراحي 

 هاروش

-  

  - *کارخانجات تولید پوشاک 3

  - کوچک پوشاک هايتولیدي* 4

  - صنعت پوشاک*بخشهاي طراحي لباس کارخانجات  5

  - *مزون هاي شخصي دوز 6

 121 - جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
توانایي برقراري  -فرديهاي بینظرفیت یادگیري مهارت -هاي تحقیقاتيمهارت -خالقیت و ابتکار -فهم مسائل اخالقي

 -کار گروهي -قابلیت انتقادي و انتقاد از خود -ارتباطات شفاهي و کتبي به زبان مادري -ارتباط با افراد غیرمتخصص

 -شایستگي استفاده از دانش در عمل -اهمیت دادن به کیفیت -شایستگي انطباق با شرایط جدید -توانایي کار مستقل

 خودکارآمدي -شهروندي -هاي مدیریت اطالعاتمهارت -سازيتصمیم

 

 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد
 121 - تعداد ساعت
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 (خارجي و فارسي منبع مورد سه حداقل) درسي منبع - ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

به روش  ي براي شلوارالگوساز

 مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1394 قطره نیره یونسي

به روش  ي براي دامنالگوساز

 مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1397 قطره نیره یونسي

 دوزيتکراهنماي کامل دوخت 

 (گانهبچهي)زنانه، مردانه ،و صنعت
 لدبري آن

Ann Ladburv 
 1394 قطره نیره یونسي

ي براي پیراهن و بلوز الگوساز

 به روش مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1396 قطره نیره یونسي

 سومیات هاکوپیان - جدول اندازه زنانه و دخترانه
 -انتشارات تهران

 صدري
1387 

 هايلباسبرش  طراحي مدل و

 زنانه
 الیزابت کرینبول

سومیات هاکوپیان 

 محمدرضاعزتي

 -انتشارات تهران

 صدري
1394 

زنانه  هايلباسطراحي وبرش 

 به روش مولر
 س.هاکوپیان -

 -انتشارات تهران

 صدري
1391 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مرتبه علمي،مدرک تحصیلي، ) مدرس هايویژگي

 سال 5حداقل  باسابقهمدرک کارشناسي به باال در رشته هاي طراحي و دوخت و طراحي لباس، 
 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 (باشندنميپوشاک،مزون هاي دوخت لباس)آموزشگاه هاي خیاطي شامل این مراکز  هايتولیديکارخانجات و 
 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) و ارائه درس روش تدریس

 (.مطالعه موردي و

 به روش عملي، تمرین و تکرار
 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهمحیطانجام کار در ( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 س دوخته شده)یک دست(بررسي دفترچه کارآموزي، گزارش کار و لبا
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  2کارآموزي درس  -3-25
 تخصصي  نوع درس:

  1 : کارآموزينیازپیش

 -نیاز: هم

و یا مزون  تولیدي واحد یک در شده بکارگرفته اصول مهارت در کنترل و نظارت برخط تولید و به کارگیري هدف کلي درس:

 با عملي هاي تئوري آموخته طبیقت منظور به

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 چگونگي ایجاد خط و خصوصیات خط تولید-

تولید ،نحوه ایجاد یک  در خطدوخت  هايماشینچگونگي قرارگیري ترتیب -

 ارائه شده يهامدلجدید نسبت به نیاز کارخانه -خط تولید 

 وظایف آنان و تعیینتولید  در خطچگونگي قرارگیري افراد -

 تکه هاي برش داده شده گذاريشمارهگونگي چ-

 دوخته شده هايلباسکنترل -

 آماده هايلباسپرس نمودن -

 هالباسبسته بندي -

 آماده به مسئول فروش هايلباسچگونگي تحویل -

بصورت سري دوزي یا تک دوز دوخت  دو دست لباس زنانه یا مردانه -

 مزوني

- 

 
121 

2 

دانشجو در مرکز )آموزشکده و یا دانشکده( و بکارگیري  کارآموزيارائه *

در در محیط دانشگاهي ) کارگاه  و صنعت  1 کارآموزيها و تجربیات  آموخته

 (مرکز

-  

  - دوزي نمونه و لباس طراحي بخشهاي* 3

  - پوشاک تولیدي* 4

   خالق هاي رودوزي و تزییني دوخت يها کارگاه*  5

   صنعت با ارتباط و عملي بخش در دانشجو خالقیت و دانش گیري بکار*  6

7 
د در مراکز به صورت توانمي 2 کارآموزيدر صورت صالحدید مدیر گروه *

 تولید انجام پذیرد.
-  

 121 - جمع

 

 

 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد
 121 - تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
توانایي برقراري  -فرديهاي بینظرفیت یادگیري مهارت -هاي تحقیقاتيمهارت -خالقیت و ابتکار -قيفهم مسائل اخال

 -کارگروهي -قابلیت انتقادي و انتقاد از خود -ارتباطات شفاهي و کتبي به زبان مادري -ارتباط با افراد غیرمتخصص

 -شایستگي استفاده از دانش در عمل -به کیفیتاهمیت دادن  -شایستگي انطباق با شرایط جدید-توانایي کار مستقل

 خودکارآمدي -شهروندي -هاي مدیریت اطالعاتمهارت -سازيتصمیم

 

 (خارجي و فارسي منبع مورد سه حداقل) درسي منبع - ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

به روش  ي براي شلوارالگوساز

 مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 ولوپکر لوئیز
 1394 قطره نیره یونسي

به روش  ي براي دامنالگوساز

 مولر و پسران

 

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1397 قطره نیره یونسي

 دوزيتکراهنماي کامل دوخت 

 (گانهبچهو صنعتي)زنانه، مردانه ،
 لدبري آن

Ann Ladburv 
 1394 قطره نیره یونسي

ي براي پیراهن و بلوز الگوساز

 مولر و پسران به روش

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1396 قطره نیره یونسي

 سومیات هاکوپیان - جدول اندازه زنانه و دخترانه
 -انتشارات تهران

 صدري
1387 

 هايلباسبرش  طراحي مدل و

 زنانه
 الیزابت کرینبول

سومیات هاکوپیان 

 محمدرضاعزتي

 -انتشارات تهران

 صدري
1394 

زنانه  هايسلباطراحي وبرش 

 به روش مولر
 س.هاکوپیان -

 -انتشارات تهران

 صدري
1391 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 5حداقل  باسابقهلباس،  و طراحيمدرک کارشناسي به باال در رشته هاي طراحي و دوخت 

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 دوخت والگ  تجهیزات به مجهز دوخت کارگاه نیاز صورت در

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 به روش عملي، تمرین و تکرار

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش سنجش و ارزشیابيروش 

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرحمجموعه کار، ارائه مقاالت و  ..( پوشه.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 بررسي دفترچه کارآموزي، گزارش کار و لباس دوخته شده)یک دست(
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 کارآفرینيدرس  -3-26
 نوع درس: تخصصي 

 -:نیازپیش

 -نیاز: هم

 دست به ، کار و کسب بوم نوشتن توانایي و یابي ایده و ،خالقیت کارآفریني مفاهیم و اصول با آشنایيهدف کلي درس: 

 واحد تولیدي یک اداره و تأمین جهت کارآفریني  درحوزه اطالعات آوردن

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
گروه بندي -(کارآفرینيو انواع  هاویژگيباني کارآفریني) تعریف کارآفریني،م

 و رشته مربوطه کارآفرینيدانشجویان  و  فعالیت گروهي مرتبط با 
1 2 

2 
 رشته و کارآفریني با مرتبط گروهي فعالیت -تعریف کسب و کار ، انواع کسب و کار

 مربوطه
1 2 

3 
 با مرتبط گروهي فعالیت -ه هاي رشد خالقیت(خالقیت)تعریف خالقیت، موانع و را

 مربوطه رشته و کارآفریني
1 2 

4 

کسب و کار، اسکمپر،  مختلف هايمدلپنج تکنیک(،حداقل ي خالقیت ) هاتکنیک

 مسئله ، فعالیت حل در اولیه يها حلراه و ایده تولید ذهني براي نیلوفرآبي ،توفان

 طهمربو رشته و کارآفریني با مرتبط گروهي

1 2 

 2 1 مربوطه رشته و کارآفریني با مرتبط گروهي فعالیت -ایده یابي(  هايروشایده یابي)  5

6 
 با مرتبط گروهي فعالیت -تحلیلي  هايتست(  و انجام 7P)بازاریابيآمیخته 

 مربوطه رشته و کارآفریني
1 2 

7 
 رشته و کارآفریني با مرتبط گروهي فعالیت -( SWOTاستراتژیک) ریزيبرنامه

 مربوطه
1 2 

 2 1 مربوطه رشته و کارآفریني با مرتبط گروهي فعالیت - ریزيبرنامههدف نویسي و  8

 2 1 مربوطه رشته و کارآفریني با مرتبط گروهي فعالیت -آموزش بوم کسب و کار  9

11 
 با مرتبط گروهي فعالیت -) زبان بدن( مؤثرشیوه هاي مذاکره و برقراري ارتباط 

 مربوطه رشته و ینيکارآفر
1 2 

11 
 با مرتبط گروهي فعالیت -( DISC - MPTIتوسعه منابع انساني) تست شخصیت )

 مربوطه رشته و کارآفریني
1 2 

12 
 فعالیت -تبادل و بحث کالسي راجع به کارآفرینان موفق در مورد رشته دانشجو

 مربوطه رشته و کارآفریني با مرتبط گروهي
1 2 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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13 
 با مرتبط گروهي فعالیت -و راه هاي کارآفریني  کارها، ضعف هاآنعلل موفقیت 

 مربوطه رشته و کارآفریني
1 2 

14 
 رشته و کارآفریني با مرتبط گروهي فعالیت -  آن  )سه جلسه( ارائه  تهیه پروژه و

 مربوطه
3 6 

 48 16 جمع

 امي است.*نوشتن بوم کسب و کار و اجراي آن در قالب تمرین فروش توسط دانشجو الز

ي کسب و کار در زمینه طراحي و دوخت لباس اندازراهدو نفر که حداقل و مصاحبه با  الملليبین*بازدید از نمایشگاه هاي 

 نموده اند. 

لباس  دوخت و ایراني معروف در زمینه  طراحي  غیر برند 3برند ایراني و  3حداقل و ارائه پروژه تحقیق  در مورد  آشنایي* 

 الزامي است. توسط دانشجو

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 عمل شایستگي استفاده از دانش در -توانایي کار مستقل -مباني دانش فني عمومي -ابتکار -خالقیت

 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 رینيبسط مفاهیم کاربردي کارآف

علي عبدي جمایران، 

الهه حسیني، مسعود 

وفایي، نسیم روستا 

 پیشه

- 
جهد دانشگاهي 

 قزوین
1398 

 کارآفرینيمباني 

 

 -سید محمد متقي 

محمود احمد پور 

 داریاني

 1395 نگاه دانش -

 بودن تاشدن در یک نگاه کارآفریني

علي عبدي جمایران 

 -اصغر ترکیان –

سید  -سعید عبدي

 محمد سادات

ازمان ملي س

 ایران کارآفریني
1397 

  احسان قاسمي کارآفریني و طرح کسب و کار

-جهاد دانشگاهي 

 ملي سازمان

 ایران کارآفریني

1398 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال سابقه تدریس رسمي 5با حداقل  کارآفرینيد و باالتر در رشته  کارشناسي ارش

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

در وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي و  آموزشيفضاهاي  استانداردهايدر  شدهتعیینکالس درسي با ابعاد و حجم 

،سیستم  پروژکتور، ویدئو  کنپاکل تخته سفید ، انواع ماژیک و از قبی آموزشيگرمایشي ، نور ،تهویه و... امکانات کمک 

 کامل رایانه ، پرده نمایش ، بورد هوشمند ، میز استاد ، رخت آویز و ....

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

علمي از مراکز تولیدي مرتبط با درس مربوطه،بازدید از  بازدیدهاياي ، مطالعه موردي و پژوهش فردي، ، مباحثه سخنراني

 نمایشگاه و محل عرضه محصول مرتبط

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهیطانجام کار در مح( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 تولید شده،سازيشبیه هايمحیط در کار انجام و پایان ترم( ، ترممیانوئیز( کالسي )ک هايآزمون، ايمباحثه)سخنراني ، 

ارائه  ،...( و اي¬حرفه اخالق رعایت پذیري،مسئولیت) رفتار مشاهده عملي، هايپرسش( هاساختهدست انواع) کار نمونه

 هاي تحقیقاتي،گزارش فعالیت هاطرحمقاالت و 

 تبط،شفاهي و کتبي ، فیلم مر هايپرسش
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 سوزن دوزي مدرندرس  -3-27
 اختیارينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

 سوزن دوزي ها به روش خالق و به کارگیري آن به صورت کاربردي انواعبا   آشنایيهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 4 - آشنایي با مواد و مصالح، ابزار وسایل و پارچه هاي مناسب و طرح درس 1

2 
زنجیره زیگزاگي و روش بست اجراي یک نمونه تکه دوزي به روش دندان موشي، 

 دوزي در حد نمونه کار در آلبوم
- 6 

3 
-تکه دوزي با چرخ خیاطي و با دست در انواع مختلف اشکال هندسي، لچکچهل

 ترنج، مناظر و غیره 
- 8 

 6 - پنبه دوزي یا آجیده دوزي  4

 6 - هاي فوق اجراي یک کوسن با تلفیق تکنیک 5

 4 - ک، منحوق، مروارید، ملیله، سنگ و.....(سنگ دوزي و انواع آن)پول 6

7 
ساقه دوزي پیچ، تگرگ دوزي( و پیله ، هاي زنار دوزيسرمه دوزي)شامل دوخت

 دوزي 
- 8 

 6 - هاي فوق اجراي یک نوار تزئیني با تلفیق تکنیک 8

9 
ژور مارپیچ دوبل، ژور گره ژوردوزي شامل: ژور ساده، ژور زیگزاگي، ژور مارپیچ،  

 اي، و یک نمونه گوشه دوزي ژور
- 4 

 4 - هاي دیگر ازجمله کچه دوزيانواع دوخت 11

 4 - اجراي یک آباژور تزئیني به صورت تلفیقي 11

 4 - هاي مناسب براي الصاق به لباسروبان دوزي و دوخت انواع گل 12

 64 - جمع

 آموزش داده شده الزامي است.  ترمدر طول*تهیه آلبومي از مجموعه سوزن دوزي که 

 از دانشجو تحویل گرفته شود. ترمطول*کارهاي نهایي اجرایي در 

 .پذیرد انجام موزه از بازدید* 

 

 عملي نظري 

 2  تعداد واحد
 64  تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 -صالحیت تجزیه و تحلیل و ترکیب -مباني دانش فني عمومي -ايحرفهگذاري مباني دانش پایه -خالقیت و ابتکار

 خودکارآمدي -شایستگي استفاده از دانش در عمل -توانایي کار مستقل

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف وان منبععن

نگرشي بر روند سوزندوزي 

 هاي سنتي ایران
 1379 منتخب صبا - اسفندیار کوه نور

 هنرهايدایره المعارف 

و حرف مربوط به  دستيصنایع

 آن

 1386 سیماي دانش - سید ابوالقاسم سید صدر

منتخبي از سوزن دوزي هاي 

 ایران
 1383 یهآواي عط - فاطمه واال مقام

سنتي  هايدوختمجموعه 

 ایران  )سرمه دوزي(
 1391 آهنگ قلم - شهین پزشکي

سنتي  هنرهايالمعارف ه دایر

 جلدي ( 3ایران )
 - نور کوه صبا، اسفندیار منتخب

 حکمت نور

 
1384 

جلوه گري نقوش هنري در 

جلدي  4ایراني سنتي)  هنرهاي

) 

 - صبا منتخب
 

 نور حکمت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)ردهاي آموزشي استاندا – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 تدریس سابقه سال 5 حداقل مرتبط با هاي رشته از یکي در باالتر و کارشناسي

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 مترمربع، میز نور 61 حدوداً نفر، مساحت 21-15 کالس اساس بر

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 مرتبط با درس ترجیحاًعلمي  بازدیدهاي،  يکارگاهتمرین و تکرار ، پروژه هاي فردي و      (.مطالعه موردي و

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، اهي،هاي شفپرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

شبیه سازي شده، تولید نمونه کار )انواع  هايمحیطرفع عیب و ... ( انجام کار در  -یابيعیبآزمون شناسایي)  -عملکردي

 ه کارو ... ( پوشه مجموع ايحرفه، رعایت اخالق  پذیريمسئولیتعملي ، مشاهده رفتار )  هايپرسشها(ساختهدست



88 
 

 چاپ دستيدرس  -3-28
 اختیاري نوع درس:

 -: نیازپیش

 -نیاز: هم

 چاپ دستي در طراحي و اجراي انواع پارچه هايتکنیکبه کارگیري انواع  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 با انواع چاپ دستي، کاربردهاي هریک با نمایش تصاویر مرتبط آشنایي 1

 

1 2 

2 
 مانند سکه، برگ و....( داربافتو تمرین بر روي انواع چاپ برجسته)تمام اشیاء  آشنایي

 و... کنپاکیا  زمینيسیبچاپ 
1 2 

 2 1 ته و سبب زمینيچاپ برجس هايتکنیکطراحي یک کاغذ کادو با به کارگیري  3

 2 1 و تمرین بر روي انواع چاپ مسطح با اشکال بریده شده و شابلون سازي آشنایي 4

 4 2  آماده سازي یک طرح با شابلون براي یک کوسن یا دیوارکوب 5

 4 2   پارچه و ایجاد بافت با نمک و الکل و... آمیزيرنگ هايتکنیکو تمرین با  آشنایي 6

 2 1 و... (پیچمان باندانا، شیبوري،) باتیک چاپ هايکنیکت با آشنایي 7

 4 2  فراگرفته شده هايتکنیکآماده سازي پارچه براي روسري یا شال با به کارگیري انواع  8

9 

 روي بر آن کاربرد مورد در توضیح و( باتیک نقاشي)پارچه روي بر نقاشي با آشنایي

 این با پارچه روي بر کار قابلیت که هایيطرح تأیید همچنین و خاص مصارف با پارچه

 باشند داشته را روش

1 2 

11 

 پارچه روي بر طرح انتقال نحوه و پارچه کشي بوم آموزش

 ریدور گ ای کیبات مخصوصواکس  لهیپارچه به وس يروبر  طرح يریآموزش دورگ

 گوتا

 يآن بصورت کامل بر رو يپارچه و اجرا يبر رو يرنگ گذار يآموزش چگونگ

 ارچهپ

1 2 

 2 1 طرح به روش نقاشي باتیک سازيپیادهانتخاب یک نمونه طرح و  11

12 
و در  ترمطولدستي فراگرفته شده در  هايتکنیکاجراي یک پروژه تلفیقي از نمونه 

  یک محصول کاربردي
2 4 

 32 16 جمع

 .پذیرد از مراکز صنعتي انجام بازدید* 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 نتظارعمومي و تخصصي مورد ا هايمهارت -ب
شایستگي استفاده  -توانایي کار مستقل -ايحرفهگذاري دانش پایه -صالحیت تجزیه و تحلیل و ترکیب -ابتکار -خالقیت

 خودکارآمدي -از دانش در عمل

 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1366 مرکز دانشگاهي - ینهحسین کالقیچي گنج هنر باتیک

 آزادانتشارات  - علي ابراهیمي معتمد ي دستي چاپ کاغذ وپارچههاتکنیک

 اندیشان

1395 

 1391 جمال هنر - سیده زینب حسیني و چاپدانشنامه طراحي 

 چاپ هاي سنتي و مدرن
معصومه  -جواد نوري

 کناري يدامی
 1397 هنر جمال -

 

 (یط آموزشي و یادگیري مطلوب درسشرا)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 کارعملي سال 3 حداقل تدریس باسابقه پارچه چاپ طراحي ارشد کارشناسي

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 مخصوص هايپاتیل -تخته -چرمي میز -بازیک هايرنگ -زنيقلم مهر -مترمربع 111 حدوداً مساحت با کارگاه اساس بر

 مویي اره مخصوص میزهاي -مخصوص کن خشک دستگاه – مخصوص هاي و حوضچه شیرآب  -واکس

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 ايپروژه ، کارگاه ، تکرار و تمرین

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي واخالق حرفهپذیر، رعایت مسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 انواع)  کار نمونه تولید شده، سازي شبیه هايمحیط در کار انجام... (  و عیب رفع -یابيعیب) شناسایي آزمون عملکردي،

 کار مجموعه پوشه... (  و ايحرفه اخالق رعایت ، پذیريئولیتمس)  رفتار مشاهده عملي، هايپرسش(ها  ساختهدست
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  قالب بافي و کاربرد آن در لباس و ملزوماتدرس  -3-29
 اختیاري نوع درس:

 -: نیازپیش

 -نیاز: هم

 لباس و ملزومات مناسب با این تکنیکقالب بافي در طراحي  هايتکنیکبه کارگیري انواع  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 بر اساسنواع نخ انواع قالب، ا هايویژگيبا مواد و مصالح و ابزار کار) آشنایي

 موردنیازهر یک و دیگر ابزار  هايیژگيوي( و مصنوع يعیطب)افیال

، کردنخشکبا چگونگي شستشو، انواع مواد شوینده مناسب، نحوه  يآشنای

 اتوکشي، آهار دادن

1 2 

2 
 در ضمن بافت هاآنبا موارد مرتبط با نقشه خواني و نحوه به کارگیري  آشنایي

 رهیدر اشکال مختلف و انواع زنج هیپا يبافت انواع نمونه ها
1 2 

3 
، حلقه با زنجیره، بافت گرد و موارد بافت انواع نمونه هاي کشباف، بافت ساده

  11در 11مشابه و به کارگیري خالقیت در ایجاد تنوع در نمونه هاي بافت در ابعاد 
3 6 

 4 2  طراحي و بافت یک نمونه روسري، شال یا کاله بدون نقش 4

 4 2   طراحي و بافت یک نمونه نقش دار و گردباف)دستکش، جوراب، پاپوش و ....( 5

 4 2  ي و بافت نمونه هاي یقه هاي فانتزي با قالبطراح 6

7 
طراحي و بافت انواع تزئینات جداگانه براي اتصال به لباس)انواع گل، میوه و 

   تزئیني دیگر( هايفرم
2 4 

 6 3  طراحي و بافت یک نمونه ژیله، بلوز، اشارپ و یا..... 8

 32 16 جمع

 

 رعمومي و تخصصي مورد انتظا هايمهارت -ب
 خودکارآمدي -شایستگي استفاده از دانش در عمل -توانایي کار مستقل -خالقیت و ابتکار

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

قالب  آموزشيراهنماي 

 بافي
  تهرانچاپ و آتلیه  مرحمت بنیاد پور -

 1396 حافظ الملليبین - جهانگیري ریدهف 117دنیاي قالب بافي 

 1393 حافظ الملليبین - جهانگیري فریده 11دنیاي قالب بافي 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 ،تجربي مسلط به هنر قالب بافي تدریس سابقه سال 5 حداقل مرتبط با هاي رشته از یکي در باالتر و کارشناسي

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 مترمربع، تخته وایت برد 61 حدوداً نفر، مساحت 21-15 کالس اساس بر

 

ي، گروهي، اي، پژوهشتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 مرتبط با درس ترجیحاًعلمي  بازدیدهاي،  کارگاهيتمرین و تکرار ، پروژه هاي فردي و 

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) مونه کارشده، تولید نسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

شبیه سازي شده، تولید نمونه کار )انواع  ايهمحیطرفع عیب و ... ( انجام کار در  -یابيعیبآزمون شناسایي)  -عملکردي

 و ... ( پوشه مجموعه کار ايحرفه، رعایت اخالق  پذیريمسئولیتعملي ، مشاهده رفتار )  هايپرسشها(ساختهدست

  -ب
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 با هنرهاي سنتي آشنایيدرس  -3-31
 نوع درس: اختیاري

 -: یازنپیش

 -نیاز: هم

 (دستيصنایع)سنتي هنرهاي مختلف هاي رشته با دانشجویان آشنایي هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

با تعریف هنر سنتي . تفاوت آن بررسي  آشنایيانواع هنرها ،  بنديطبقهتعریف هنر، 

 هاآن بنديطبقه آن، انواع رشته هاي سنتي و هايویژگيو تعاریف هنرهاي سنتي، تعریف 

مواد مصرفي، موضوع، ساختار، روش اجرا، طرح، نقش ،  و یابر اساس روش ساخت 

 رنگ، فرهنگ بومي و...

1 2 

2 
، تفاوت ساخت و نحوه کاربرد در هاتکنیکبا هنر سبدبافي)معرفي و بررسي  آشنایي

 ساخت هايروشف ایران و مناطق مختل
1 2 

3 

، چرخي ، قالبي و...(و تزئینات سازدستبا هنر سفالگري)معرفي رشته سفالگري ) آشنایي

ساخت، بررسي هنرمندان  هايروشو  هاتکنیکپیش از پخت و پس از پخت، بررسي 

 این رشته

1 2 

4 

 -)دستي، داريبافندگي هايروش و انواعباهنر بافندگي)نساجي:معرفي رشته  آشنایي

 و هنرمندانمحصوالت  و انواعبافندگي سنتي و ماشیني  هايروشدستگاهي و...( بررسي 

 معروف این رشته

1 2 

5 

،خراطي، جواهرتراشيبا هنر حجاري: هنرهاي سنگي)معرفي رشته حجاري مانند  آشنایي

هنري  ي ساخت آنان، انواع محصوالت این رشتههاتکنیکو  هاروشحکاکي و...( بررسي 

 و هنرمندان معروف این رشته

1 2 

6 

ساخت وتزئین)چند پوسته کردن، آب  هايو روشباهنر شیشه گري: معرفي رشته  آشنایي

ساخت فوتي، قالبي و ترکیبي، انواع محصوالت  هايروشگز کردن و تلفیقي و.. بررسي 

 معروف و هنرمنداناین رشته هنري 

1 2 

7 

ساخت، کوبشي، ریخته گري و...(  هايروشي رشته :)معرف فلزکاريبا هنر  آشنایي

ساخت محصوالت  و انواعو...( و ترکیبي ) علم سازي، زرگري(  زنيقلمتزئین)حکاکي و 

 معروف این رشته و هنرمندانمختلف 

1 2 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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8 

) ترصیع، سنگ کاريمرصعحوزه فلزکاري مانند :  معرفي سایر هنرهاي سنتي رایج در

و  هاتکنیکو معرفي  آشنایيو.... و  جواهرسازيسازي، ضریح  -میناکارينشاني( 

 با هنرمندان این رشته آشنایيساخت این رشته ها و  هايروش

1 2 

9 

باهنرهاي چوبي) معرفي رشته هاي مختلف چوبي مانند معرق، منبت، گره چیني،  آشنایي

 هنرهاي چوبي و هنرمندان مختلف ساخت محصوالت و هايو روشو..(  کاريخاتم

 معروف این رشته

1 2 

11 
، کاغذآرایي، طراحي نقوش، تذهیب کاغذسازيبا هنرهاي کتاب آرائي: جلدسازي،  آشنایي

 و تشعیر و ....
1 2 

11 
مصرفي،  بررسي آثار هنرمندان  مواد، با هنر نگارگري: برسي تکنیک و روش اجرا  آشنایي

 معروف در این رشته
1 2 

12 

و چاپ سنتي) مستقیم  هايروشسنتي: معرفي انواع  با هنر چاپ و رنگرزي آشنایي

، مهري، و... انواع ايکالغهچاپ قلم کار ،   هايروش و انواعو...(  و تلفیقي غیرمستقیم

و مراحل اجراي چاپ و  رنگرزي  هاو تکنیکرنگرزي سنتي )حمام سرد، حمام گرم( 

 هنرمندان این رشته با آشنایيسنتي و 

1 2 

13 

ر سوزن دوزي سنتي: معرفي رشته سوزن دوزي انواع رو دوزي، نخ کشي ، با هن آشنایي

با هنرمندان  این رشته  آشنایي، مروارید دوزي، ملیله دوزي و...( و دوزيپولکتزئینات) 

 ها

1 2 

14 
و شاخصه هاي هر یک از  هاآندر  کاررفتهاقوام و نوع تزئینات به  هايلباسبا  آشنایي

 ارچه، تزئینات، ملزومات و....به لحاظ رنگ، پ هاآن
1 2 

15 
با دیگر حوزه هاي مرتبط با هنرهاي سنتي از قبیل هنر پاپیه ماشه، الکي روغني،  آشنایي

 آینه کاري،  و .....(
1 2 

 2 1 مطالب آموزش داده شده بنديجمع 16

 32 16 جمع

 ه هنريبازدید از کارگاه هاي رشته هاي هنرهاي سنتي حداقل یک یا دو کارگا*

 باشندميجویان ملزم به انجام یک تحقیق در مورد رشته هاي مختلف هنرهاي سنتي نشدا*

 امتحان کتبي از دانشجویان بر اساس مطالب تدریس شده در کالس*

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
صالحیت  -مباني دانش فني عمومي -ياحرفهگذاري مباني دانش پایه -خالقیت و ابتکار -ها و آداب و رسومدرک فرهنگ

 خودکارآمدي -توانایي کار مستقل -تجزیه و تحلیل و ترکیب
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1374 فروزان مهر مرزبان پرویز نویسندگان جمع و فریه دبلیو ر ایران هنرهاي

آموزش انقالب  سیروس ابراهیم زاده وولفهانس  کهن ایران يدستصنایع

 اسالمي

1388 

 دستيصنایعسیري در 

 ایران

 جي - گالک هیراموتو سومي

 گالک

 رضا - ذکاء یحیي

 علوي
 1355 بانک ملي

 1391 یساولي - تورج ژوله پژوهشي در فرش ایران

چوب شناسي و صنایع 

 چوب
 1351 دانشگاه تهران - رضا حجازي

تا  دیربازنقاشي ایران از 

 امروز
 1394 زرین و سیمین - رویین پاکباز

 1386 سمت محمد رضا ریاضي اوا ونسیون طرح هاي اسالمي

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه تدریس  5و هنر ، طراحي پارچه و لباس با حداقل  پژوهش، دستيصنایعکي از رشته هاي  کارشناسي ارشد در ی

 رسمي

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 و سرمایشي تجهیزات با همراه علوم وزارت در آموزشي فضاهاي استانداردهاي در شدهتعیین حجم و ابعاد با درسي کالس

 ،سیستم پروژکتور ویدئو ، کنپاک و ماژیک انواع ، سفید تخته قبیل از آموزشي کمک امکانات... و ،تهویه نور ، گرمایشي

 .... و آویز رخت ، استاد میز ، هوشمند بورد ، نمایش پرده ، رایانه کامل

 

گروهي، اي، پژوهشي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 مرتبط با درس مربوطه ترجیحاًها  موزهعلمي از  بازدیدهاي - اي ، مطالعه موردي و پژوهش فرديسخنراني ، مباحثه

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیههاي انجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 پژوهشي هاي طرح و مقاالت ،ارائه ترم پایان و ترممیان( کوئیز) کالسي هايآزمون تکرار، و تمرین ،ايمباحثه ، سخنراني)

 ( علمي بازدید گزارش ،

 و فیلم ، کلیپ ساخت ، علمي مقاالت ارائه)  برنامهفوق ، کالسي ارائه و گزارش ارائه ، کتبي و شفاهي هايپرسش

 (پاورپوینت
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 ارائه و بسته بندي محصول هايروشدرس  -3-31

   اختیاري نوع درس:

 -: نیازپیش

 -نیاز: هم

یکي از حلقه هاي مهم تولید به مصرف از جنبه هاي  عنوانبه با طراحي و اجراي انواع بسته بندي آشنایي هدف کلي درس:

 تکنیک و تبلیغات 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 یادگیري )ساعت(زمان 

 عملي نظري

1 
 بسته بندي عملکردهايبا  آشنایي

 را در طراحي بسته بندي توضیح دهد. باصرهخطاي 
1 2 

2 
 تکنیکي و تبلیغاتي در بسته بندي عملکردهايبا  آشنایي

 راحي کند.حجمي را براي یک فراورده بسازد و روي آن ط
3 6 

3 
 يبازاریابارتباط بسته بندي و ارتباطات 

 دهد. توضیحبرچسب و انواع آن را 
1 2 

4 
 لیبل انواع طراحي

 برچسب براي کاالهاي مختلف را طراحي و اجرا کند.
2 4 

5 
 در بسته بندي هاي هم گروه یونیفرمطراحي 

 .کاغذ بسته بندي را طراحي و اجرا کند
2 4 

6 
 بندي بسته در طراحي مباني و اصول

 و اجرا کند. ساک هاي دستي فروشگاه ها را طراحي
3 6 

7 

در  ازاجناس مناسب  ستفاده او  فیزیکي بسته بندي–مقدمه اي بر ساختار هندسي 

 بسته بندي

و خالقیت در بسته  طراحي و ارائه بسته بندي متناسب با طراحي و دوخت لباس

  بندي

4 8 

 32 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 -صالحیت تجزیه و تحلیل و ترکیب -مباني دانش فني عمومي -ايحرفهاري مباني دانش گذپایه -ابتکار -خالقیت

 خودکارآمدي -شایستگي استفاده دانش در عمل  -شایستگي اصل مسئله -توانایي کار مستقل -هاي تحقیقاتيمهارت

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
ل سا

 انتشار

 بسته هاي تولید فرایند

 و کاغذمقوایي 
Mark J.Kirwan - Blackwell 2115 

 1385 آبان کتاب افشین فرید فریبرز روجن وان پیپن (1) بسته بندي ساختار

 پاتریک کیرک ژانیس تفکر خالق در بسته بندي
 و شاهي خسرو مریم

 دیگران
 1395 هنر نو

 

 (آموزشي و یادگیري مطلوب درس شرایط)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 5حداقل  باسابقهکارشناسي ارشد هنر 

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 و سرمایشي جهیزاتت با همراه علوم وزارت در آموزشي فضاهاي استانداردهاي در شدهتعیین حجم و ابعاد با درسي کالس

 ،سیستم پروژکتور ویدئو ، کنپاک و ماژیک انواع ، سفید تخته قبیل از آموزشي کمک امکانات... و ،تهویه نور ، گرمایشي

 .... و آویز رخت ، استاد میز ، هوشمند بورد ، نمایش پرده ، رایانه کامل

 

اي، پژوهشي، گروهي، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهتمرین و تکرار،  اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 اي ، مطالعه موردي و پژوهش فرديسخنراني ، مباحثه

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) د نمونه کارشده، تولیسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 ترم پایان و ترممیان( کوئیز) کالسي هايآزمون تکرار، و تمرین ،ايمباحثه ، سخنراني)
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 ي الگو، برش و دوخت صنعتيهاتکنیکبا انواع  آشنایيدرس  -3-32
 اختیاري نوع درس:

 -:نیازپیش

 -نیاز: هم

و امکانات تولید  هاسیستمهدف کلي درس: پس از گذراندن این واحد، با 

 ي مختلف آشنا شود.و حوزه ها هابخشصنعتي در 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
واجرایي با مراکز صنعتي ، امکانات، نقاط قوت و ضعف  آشنایيطرح درس و اهمیت 

 نمودن خط تولید
1 2 

2 
ولباس هاي یکوراحتي و تر هايلباسدوخت  وبازدید از فضاهاي صنعتي مرتبط با الگ

 ورزشي
2 4 

 4 2 مردانه لباسدوخت  وبازدید از فضاهاي صنعتي مرتبط با الگ 3

 لباس مهماني ؛شب وعروسدوخت  وبازدید از فضاهاي صنعتي مرتبط با الگ 4

 

2 4 

 2 1 شلوار اداري و کالسیک ودوخت مانت وبازدید از فضاهاي صنعتي مرتبط با الگ 5

 2 1 دوخت جین وي مرتبط با الگبازدید از فضاهاي صنعت 6

 4 2 پوشاک چرميدوخت  وبازدید از فضاهاي صنعتي مرتبط با الگ 7

 2 1 دوخت لباس کودک وبازدید از فضاهاي صنعتي مرتبط با الگ 8

 2 1 دوخت محصوالت مرتبط با حجاب وبازدید از فضاهاي صنعتي مرتبط با الگ 9

 6 3 دل به روش صنعتي گزارش کتبي ودوخت دومپروژه نهایي : 11

 32 16 جمع

 .باشدميدید ارائه گزارش بازدید از طرف دانشجو الزامي ز*پس از هر جلسه با

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
کار  -هاي بین فرديمهارت -هاي تحقیقاتيمهارت -تجزیه و تحلیل و ترکیب صالحیت -ابتکار -خالقیت -فهم تنوع

 خودکارآمدي -شهروندي -شایستگي استفاده دانش در عمل -تگي انطباق با شرایط جدیدشایس -گروهي

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

به روش  الگوسازي براي شلوار

 مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1394 قطره نیره یونسي

به روش  الگوسازي براي دامن

 مولر و پسران

 

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1397 قطره نیره یونسي

دوزي راهنماي کامل دوخت تک

 گانه(و صنعتي)زنانه، مردانه ،بچه
 لدبري آن

Ann Ladburv 
 1394 قطره نیره یونسي

الگوسازي براي پیراهن و بلوز 

 به روش مولر و پسران

 اشتیگلر، مارگارته

 کرولوپ لوئیز
 1396 قطره نیره یونسي

 سومیات هاکوپیان  جدول اندازه زنانه و دخترانه
 -انتشارات تهران

 صدري
1387 

هاي برش لباس طراحي مدل و

 زنانه
 الیزابت کرینبول

سومیات هاکوپیان 

 محمدرضاعزتي

 -انتشارات تهران

 صدري
1394 

هاي زنانه طراحي وبرش لباس

 به روش مولر
 س.هاکوپیان -

 -انتشارات تهران

 صدري
1391 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 5حداقل  باسابقهلباس،  و طراحيمدرک کارشناسي به باال در رشته هاي طراحي و دوخت 
 

 جهیزات وسایل موردنیاز درسمساحت و ت

 ایت بردویک دستگاه کامپیوتر، ویدئو پروژکتور  مترمربع 121تا 81نفره  21-15بر اساس کالس 
 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 گروهي، مطالعه موردي ن و تکرار،بازدید،به روش عملي، تمری
 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 و ... ( پوشه گزارش بازدید ايحرفه، رعایت اخالق  پذیريمسئولیتعملي ، مشاهده رفتار) هايپرسشآزمون کتبي، 
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 اقوام ایراني هايلباسبا پارچه و  آشنایيدرس  -3-33

 اختیاري نوع درس:

 تاریخي ایران پوشاک :نیازپیش

 -هم نیاز:

 آن بر نوع پوشاک این اقوام تأثیرآنان و  و فرهنگزندگي  و چگونگيبا اقوام ایراني  آشنایيهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 توارئوس مح ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
ارائه طرح  -سنت و فرهنگ بر پوشاک تأثیر -اقوام ایراني بر پوشاک مؤثربررسي عوامل 

 درس
1 2 

2 
 -پوشاک مردم طالش -تا به امروز از گذشتهپوشاک مردمان گیالن  -بررسي اقوام گیلک

 استفاده از دست بافته هاي بومي در لباس چگونگي
1 2 

 2 1 مردان و زنان -مختلف لباس هايقسمتویژگي  -بررسي پوشاک مردم مازندران 3

4 
بررسي پوشاک اقوام ترکمن)اقوام ترکمن در ایران (ویژگي پوشاک در اقوام یموت و 

 کوکالن
1 2 

5 
)شمال خراسان( پوشاک مردم تربت حیدریه،پوشاک  -هاي خراسان بررسي پوشاک کرد

 مردم تربت جام
1 2 

 2 1 ي مردم شناسي جهت تفهیم بیشتر درسهاموزهازدید از ب 6

7 
آن در لباس زنان و مردان این  و کاربردبررسي پوشاک مردم بلوچ رو دوزي هاي سنتي 

 خطه
1 2 

 2 1 بررسي پوشاک مردم هرمزگان سوزن دوزي هاي رایج در پوشاک 8

 2 1 قشقایي و مردان نپوشاک زنا -دستيصنایعزندگي سنت ها و -شناخت قوم قشقایي 9

 2 1 بررسي پوشاک مردمان بختیاري 11

 2 1 بررسي پوشاک مردمان اصفهان با تکیه بر ابیانه 11

 2 1 لباس مردان و زنان هايیژگيو دستيصنایع -بررسي پوشاک مردم کرمانشاه 12

 2 1 و فرهنگ وسنت هاي این منطقه دستيصنایع -بررسي پوشاک اقوام کرد سنندج 13

 2 1 شاهسون آذربایجان با تکیه بر اقوام کوچ کننده بررسي پوشاک مردم 14

 2 1 آداب و سنن و فرهنگ بومي منطقه -بررسي پوشاک مردم خوزستان 15

16 
و شرکت دانشجویان در ارائه بعضي از مطالب تکمیلي ارائه  ذکرشدهمروري بر مباحث 

 .باشدميسنتي در این درس الزامي  هاياسلبفیلم و اسالید و بازدید از نمایشگاه هاي 
1 2 

 32 16 جمع

 .الزامي است یاندانشجو از گروهبراي هر تحقیق دانشجو  و  دوخت یک دست لباس اقوام ارائه کار عملي *

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
تصمیم  -ت تجزیه و تحلیل و ترکیبصالحی -مباني دانش فني عمومي -ايحرفهگذاري مباني دانش پایه -فهم تنوع

 شایستگي استفاده دانش در عمل -کار گروهي -هاي تحقیقاتيیادگیري براي یادگیري مهارت -سازي

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 - سهیال شهشهاني پوشاک دوره قاجار
فرهنگسراي میر 

 تيدش
1396 

 1387 هیر مند - مهر آسا غیبي تاریخ پوشاک  اقوام ایراني

 1383 کتاب آبان - عبدالحسین سعیدیان مردمان ایران

 1393 هیر مند - مهر آسا غیبي اقوام ایراني زیورآالتتاریخ 

 1396 دانشگاه تهران حسینعلي هروي ر. پ. آ. دزي فرهنگ البسه مسلمانان

 نیاناروپایي و لباس ایرا
سید حسام الدین 

 شریعت پناهي
 1372 قدس -

 1397 توس - شیرین بزرگمهر تاریخ لباس

 1395 امیر کبیر - فریدون پور بهمن پوشاک در ایران باستان

 1396 امیر کبیر پیمان متین - در ایران زمین پوشاک

 1393 مرکب سپید - فریده طالب پور تاریخ پارچه و نساجي در ایران

 - پاتریشیا بیکر اسالميمنسوجات 
موسسه مطالعات 

 هنر اسالمي
1386 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال سابقه تدریس رسمي 5حداقل  وهش و هنر ، طراحي پارچه و لباس باژکارشناسي ارشد در یکي از رشته هاي پ

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

در وزارت علوم همراه با تجهیزات سرمایشي و  آموزشيفضاهاي  استانداردهايدر  شدهتعیینکالس درسي با ابعاد و حجم 

،سیستم  پروژکتور، ویدئو  کنپاکاز قبیل تخته سفید ، انواع ماژیک و  آموزشيگرمایشي ، نور ،تهویه و... امکانات کمک 

 کامل رایانه ، پرده نمایش ، بورد هوشمند ، میز استاد ، رخت آویز و ....

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 مرتبط با درس مربوطه ترجیحاًها  موزهعلمي از  بازدیدهايوهش فردي ،اي ، مطالعه موردي و پژسخنراني ، مباحثه

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

ي و هاي عملساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

گزارش  هاطرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

ي و پایان ترم ،ارائه مقاالت و طرح هاي پژوهش ترممیانکالسي )کوئیز(  هايآزمون، تمرین و تکرار، ايمباحثه)سخنراني ، 

) ارائه مقاالت علمي ،  برنامهفوقشفاهي و کتبي ، ارائه گزارش و ارائه کالسي ،  هايپرسش، گزارش بازدید علمي( ،

 ساخت کلیپ ، فیلم و پاورپوینت(
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 پیوست یک
 رشته طراحي و دوختپیوسته کارداني  دوره موردنیازتجهیزات استاندارد 

 ات کارگاه الگو و دوختتجهیز

 تجهیزات مصرفي ايتجهیزات سرمایه ردیف

 نخ ترویرا)براي چرخ سردوز( چرخ صنعتي راسته دوز 1

 نخ پلیستر)براي چرخ راسته دوز( چرخ صنعتي سردوز 2

 مختلف هايچرخانواع سوزن  چرخ صنعتي ژوردوز 3

 تو(پارچه چلوار)براي میز ا چرخ صنعتي تریکو دوز)چهارنخ( 4

 روغن چرخ چرخ صنعتي میاندوز 5

 قیچي چرخ صنعتي مادگي)جادکمه دوز( 6

 انواع خط کش چرخ صنعتي دکمه دوز 7

  نخ پنج صنعتي چرخ 8

9 
چرخ صنعتي راسته دوز دو پایه )مخصوص دوخت 

 چرم(
 

  چرخ خانگي ژانومه 11

  چرخ خانگي فاف 11

  میز مکش 12

  اتو پرس 13

  زن دارمخ اتو بخار 14

  اتو بخار دستي 15

  قیچي برقي 16

  کمپرسور باد)براي تمیز کردن چرخ ها( 17

  میز برش بزرگ 18

  میز الگو 19

  میز اتو 21

  وایت برد 21

  صندلي 22

  تابوره 23

  ژانت)براي اتوي آستین( 24

  طیاره)براي اتوي شلوار( 25

  بالشتک 26

  اتوي سرد 27

  ایه هاي چرخانواع پ 28

  تلفن 29

  کمد نخ 31
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  فایل 31

  آینه 32

  مانکن 33

  رگال 34

  کامپیوتر 35

  سه راهي 36

  سطل زباله 37

  دستگاه حکاکي و لیزر 38

 

 تجهیزات کارگاه چاپ پارچه ردیف

 تجهیزات مصرفي اي تجهیزات سرمایه 1

 آچار دستگاه چاپ دیجیتال 2

 چ گوشتيپی دستگاه تثبیت 3

 قیچي دستگاه چاپ چندکله 4

 انبردست شابلون کش 5

 دم باریک محفظه ي خشک کن 6

 سیم چین میزنور 7

 چکش میزچاپ سیلک 8

 گمان اره میزچاپ باتیک 9

 میخ میزبرش قالب 11

 تیغ اره  سیستم کامل کامپیوتر 11

 مته منگنه ي بادي  12

 سوزن مته منگنه ي فشنگي 13

 سمبه دیجیتال ترازوي 14

 سرشیرفشاري همزن 15

 ظرف سس چندسایز شابلون فلزي در 16

 فرچه قفسه ي شابلون 17

 سه راهي سوهان فلزي 18

 شیلنگ کارگاهي هود 19

 تشت پالستیکي کوچک،متوسط،بزرگ مخزن وایتکس 21

 اسکاچ پاتیل موم 21

 ايو تیغه و فلزيکاردک پالستیکي  پاتیل رنگ 22

 ماسک معمولي و ماسک فیلتردار اتو  23
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 چرم مصنوعي سشوار 24

 تنظیف راکل درچندسایز 25

 چسب میز جعبه ي ابزار 26

 چسب نواري،چسب مایع،چسب آهن مواد شیمیایي کمدمخصوص رنگ و 27

 کاربن کمد تجهیزات 28

 فندک گاز صندلي 29

 پنبه قالب قلمکار 31

 بچه پودر دلر 31

 لباسشویي ودرپ تخته وایت برد 32

 تینرفوري تینرروغني و دماسنج 33

 الکل بشر 34

 دستکش جراحي پیپت 35

 الک حساس هیتر 36

 سوزن منگنه ویدئو پروژکتور 37

 امولسیون پرده پروژکتور 38

 اورینت  39

 جوهرپیگمنت  41

 جوهرفلور  41

 

 اي اتلیه طراحي و سایتتجهیزات سرمایه ردیف

 رپروژکتوویدئو  1

 پرده نمایش 2

 کامپیوتر 3

 میز طراحي 4

 تخته وایت برد 5

 تابوره 6

 برد جهت نصب طراحي  7

 مرتبط جهت سایت افزارنرم 8
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 پیوست دو
 دوره کارداني پیوسته رشته طراحي و دوخت موردنیازمدرس استاندارد  مشخصات

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلي

 مقطع
سابقه تدریس 

 و تجربه کاري

م دروسي که مجاز به نا

 کارشناسي تدریس است
کارشناسي 

 ارشد
 دکترا

 دروس تئوري هنر سال 3بیش از   *  هنر 1

2 
طراحي پارچه و 

 لباس
 سال 3بیش از   * 

دروس تخصصي رشته 

 طراحي و دوخت

 سال 3بیش از   *  پژوهش و هنر 3
دروس تئوري و تخصصي 

 رشته طراحي و دوخت

 سال5از بیش   *  نساجي 4
دروس بافت ،دروس الیاف و 

 تکمیل پارچه،

 دروس چاپ سال5بیش از   *  طراحي چاپ 5

6 

مدرک تجربي و 

مسلط به 

صنعتي  هايچرخ

 و خانگي

*   
 سال5بیش از 

 
 تجهیزات کارگاهي

7 

کارشناسي 

طراحي و دوخت 

به همراه مدرک 

 تجربي

 سوزن دوزي سال5بیش از   * 

 سال5از  بیش   * طراحي و دوخت 8
دوخت ها و روش  والگ

 حجمي

9 
مدرک تجربي 

 قالب بافي
 قالب بافي سال5بیش از    *

 سنتي هنرهاي سال3بیش از   *  دستيصنایع 11

 

 

 

 

 

 


