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 کاـــــوشـد و پــاوری مـان فنـدپارتم

 حدوره 

 تریبت مدرس کیف و کفش نرم افزارها دوزندگی لباسطراح 

 
 طرایح لباس مقدمات  

فته  طرایح لباس تخصیص پیشر

 
 نازکدوزی زنانه

 ضخیم دوزی زنانه 
 دوخت تخصیص مانتو

 شب و عروسالگوسازی و دوخت لباس 
 لباس مردانهالگو سازی و دوخت تخصیص 

 
Illustrator 

Marvelous Designer 
Clo 3D 
Gemini 

 
 چرم دوزی با دست
 نقاشر روی چرم
 حکایک روی چرم

 طرایح کیف و کفش

 

 شهریه)ریال( محل برگزاری ساعات برگزاری ایام برگزاری آغاز مدت)ساعت(  نام دوره

  لباس طرایح  تخصیص پکیج

 
 
 000/000/91 سعادت آباد 19:00-16:00 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 20/03/1402 192    ) آنالین ( طرایح لباس مقدمات

 
 
 000/000/91 سعادت آباد 20:30-14:30 شنبه ، چهارشنبه 27/03/1402 192  طرایح لباس مقدمات

 
 
 15/04/1402 192  طرایح لباس مقدمات

 پنجشنبه 
 جمعه 

14:00-20:00 
08:00-14:00 

 000/000/91 سعادت آباد

فتهطرایح لباس   000/000/85 آبادسعادت  14:00-08:00 دوشنبه ، چهار شنبه 10/03/1402 177    تخصیص پیشر

 تخصیص دوخت  پکیج

 000/000/79 سعادت آباد 20:30-14:30 یکشنبه 07/03/1402 120 ظرفیت تکمیل                                        نازکدوزی زنانه

 000/000/79 سعادت آباد 20:30-14:30 دوشنبه 05/04/1402 120  نازکدوزی زنانه

 000/000/79 آبادعادت س 14:00-09:00 پنجشنبه 01/04/1402 120  نازکدوزی زنانه

 000/000/91 سعادت آباد 14:00-08:00 دوشنبه  22/03/1402 120  الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

 مد تخصیص  های دوره 

       در صنعت مد  بازاریات  
 
 000/400/23 سعادت آباد 14:00-08:00 سه شنبه 20/04/1402 30 مقدمات

 000/900/3 سعادت آباد 14:00-10:00 پنجشنبه 04/03/1402 4 کارگاه         کسب و کار مدسفر در   نقشه

یتور  نرم افزار ایالست 
)
 
 000/000/25 سعادت آباد 14:00-08:00 چهارشنبه 11/05/1402 30  )پیشنیاز طرایح لباس مقدمات

یتور  نرم افزار ایالست 
)
 
 000/000/25 سعادت آباد 14:00-08:00 جمعه 13/05/1402 30  )پیشنیاز طرایح لباس مقدمات

 نرم افزار مارولس
)
 
 )پیشنیاز طرایح لباس مقدمات

 000/000/27 سعادت آباد تماس با دپارتمان رزرو 1402 30 

 000/000/37 سعادت آباد 14:00-08:00 یکشنبه 21/03/1402 30  نرم افزار جمین  
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https://mftplus.com/student/info?id=6405b0a4e0ccbc747f44649a
https://mftplus.com/student/info?id=643d34c2e0ccbc4478ebe864
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 شعبه مرکزی و پوشاک طراحی لباس و طراحی دوخت دپارتمان فناوری مد دوره های معرفی 

 

 

 مدارک قابل ارائه

ز دروس در این دپارتمان ، مدارک معتیر به دانشپس از گذراندن موفقیت  پذیران اعطاآمی 
 گردد: یم

 
 

 مدرک مجتمع فن  تهران -1
 مدرک وزارت علوم -2

 به سازمان فن  و حرفه ای جهت دریافت مدرک -3
 
 آن سازمان معرف

 
 
 
 

 :
 
 طرایح لباس مقدمات

های تجسیم، طرایح فیگور، طرایح لباس   هت 
 
یتور   ، اصول و روشها خالقانه طرایح لباس، 1مبات اریات  در باز   و نرم افزار ایالست 

 صنعت مد
 

فته:   طرایح لباس تخصیص پیشر
 ، سبک شناش در صنعت مدخالقیت در پارچه سازی نرم افزار مارولس،، پورتفولیو، جنسیت سازی، 2طرایح لباس 

 نازکدوزی زنانه: 
 آموزش الگو و دوخت انواع : دامن، شلوار، باالتنه، آستی   و یقه

 ضخیم دوزی زنانه: 
 های ضخیم و آست  دوزی لباس دوخت پارچه

 الگو سازی و دوخت لباس شب و عروس: 
 آموزش الگو و دوخت انواع لباس شب

 الگوسازی و دوخت تخصیص لباس مردانه : 
اهن،جلیقه، کت و پالتو مردانه   آموزش الگو و دوخت انواع شلوار،پت 

 الگو سازی بروش مولر: 
دامن، شلوار، آستینها، یقه ها و باالتنه بدون هیچ دوخن  آموزش داده میشود. در این دوره رصفا الگوسازی های انواع 

 که عالقه ای به دوخت نداشته ویل الگوسازی برایشان دارای اهمیت است. 
 
 مخصوص عزیزات

 

 دوخت تخصیص شلوار : 
ی انواع شلوا   ار و فشنانواع شلوار کالسیک، پییل ددوخت ، های اندایم برای استفاده از شلوار رادرفع ای، الگوسازی و اندازه گت 

 :  آموزش دست دوخته ها ی چریم
 
 
، دوخت انواع کیف های پول مردانه و زنانمعرف ه، ابزار چرم دوزی، نحوه نگهداری و مراقبت از انواع چرم، اصول الگو کشر

، مدارک و ...  ، جاکلیدی، کیفهای زنانه،کج، پستچی
 
 جای کارت

 نقاشر روی پارچه : 
ی، ت   رنگ آم کیتکن، پارچه یانتقال طرح رو  یموزش انواع روش هاآ رنگ شناش، با انتخاب پارچه ت  و آشنا ارچه شناشپ

 کیتکن،ن  یتزئ یقطعات طال و جواهرات و سنگ ها نقاشر  یاجرا، در بست  خشک یپرداز  هیساخت و ساز و سا کیتکن
 
 

  پرتره یاجرا، نقوش یجرا،آبرنگ
 

: نرم افزار   جمین 
 نرم افزاریست دوبعدی در جهت اجرای صحیح الگوسازی

ساس مدل، ا، رسم الگو به کمک نرم افزار، اصالح الگو و تغیت  سایز، سایز بندی بر ساز آشنات  با نرم افزار و سخت افزارهای الگو 
   چیدمان الگو در یک شیب
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