
طراحي و دوخترشته ي

باشد و افرادي كه از تاثير ظاهر و لباس خود بر آراستگي ظاهر همواره يكي از دل مشغولي هاي افراد جامعه بخصوص جوان ها مي

 .بي توجهي نمي كننداطرافيان آگاهي دارند به آن

است تا جايي كه ممكن است سي ثانيه يا كمتر طول بكشد قوي و مهمروانشناسان معتقدند تاثير گذاري ظاهر در مالقات اوليه بسيار 

مناسب محيط را براي فعاليت تنوع طلبي انسان ها در انتخاب لباس. ممكن است پنج سال ادامه داشته باشد اما فراموش كردن آن

دات پوشاك قسمت مهمي از درآمد كه در عرصه جهاني مشاهده مي كنيم توليهاي اقتصادي و فرهنگي فراهم مي آورد و همانطور

.باشدرا به خوداختصاص داده است و پديده مدورنگ در هرسال براي رونق اين صنايع ميكشور ها

.اين علم را فرا مي گيرندحرفه اي سال تحصيلي در هنرستان هاي فني ودانش آموزان رشته طراحي و دوخت در طي دو 

دوخت اين لباس ها را نيز آموزش مي بينند همچنين متفاوتو طراحي لباس مناسب براي افرادعالوه بر شناخت آناتومي بدن انسان 

.مهارت مي يابندو چگونگي انتخاب رنگ براي افراد با سنين مختلف و سليقه هاي متفاوت جامعهاز تاثير رنگ در لباس

تحصيل با اصول طراحي لباس ـ رنگ شناسي تخصص لباس ـ مباني تجسمي ـ آناتومي بدن دانش آموزان اين رشته در طول دوران 

انسان ـ الگو و برش و دوخت لباس زنانه ـ كودك و نوزاد ـ روشهاي توليد لباس ـ دوخت هاي تزئيني روي لباس و وسايل تزئيني و 

):بعد از فراغت از تحصيل(فعاليت نماينددانش آموزان اين رشته وميتوانند در زمينه ها ي زير.غيره آشنا ميشوند

طراحي لباس و دوخت-

برشكاري لباس و پارچه-

سري دوزي پوشاك -

مدير امور توليد پوشاك -

تكه دوزي و گلدوزي لباس -

مديريت آموزشگاه خياطي -

مدلسازي لباس -

دوخت كامل سيسموني-

كارگاه هاي دوخت لباس كار-

كارگاه هاي دوخت لباس عروس-



ني هنرهاي تجسمي رنگ شناسي مباهنر جويان اين رشته در كنار دروس عمومي پايه دروس تخصصي كه شامل طراحي

و الگو و دوخت لباس بزرگسال و كودك مي گذرانند هنرجويان عالقمند مي لباس طراحي اندام و لباس و الياف نساجيتخصصي

از اخذ مدرك در كنكور كارشناسي فني كشور به تحصيل ادامه دهند و پسبا شركت در كنكور كارداني آموزشكده هايتوانند

.سراسري پيوسته رشته هنر شركت كنند و تا كارشناسي ارشد ادامه تحصيل دهندناپيوسته گروه هنر شركت نمايند يادركنكور



ليست دروس رشته طراحي و دوخت
ردي
ف

سالواحدنام درس

دهم2تعليمات ديني1
دهم11عربي،زبان قرآن2
دهم12فارسي3
دهم12زبان خارجي4
دهم12تربيت بدني5
دهم2جغرافياي عمومي و استان6
دهم8،مدل سازي و دوخت دامنطراحي 7
دهم8طراحي و دوخت لباس زنانه8
دهم3)طراحي و دوخت(دانش فني پايه9
دهم4طراحي و زبان بصري10
دهم2الزامات محيط كار11
دهم12رياضي 12
دهم2شيمي13
يازدهم22تعليمات ديني14
يازدهم21عربي،زبان قرآن 15
يازدهم22فارسي 16
يازدهم22زبان خارجي 17
يازدهم22تربيت بدني 18
يازدهم2انسان و محيط زيست19
يازدهم2معاصرتاريخ 20
يازدهم2هنر21
يازدهم2تفكر و سواد رسانه اي22
يازدهم8و دوخت لباس بچگانهطراحي 23
يازدهم8طراحي و مدل سازي لباس زنانه24
يازدهم2كاربرد فناوري هاي نوين25
يازدهم2مديريت توليد26
يازدهم3كارگاه نوآوري و كارآفريني27
يازدهم22رياضي 28
يازدهم2فيزيك29
دوازدهم3آمادگي دفاعي30
دوازدهم32تعليمات ديني 31
دوازدهم32عربي،زبان قرآن 32
دوازدهم32فارسي 33
دوازدهم32تربيت بدني 34
دوازدهم2سالمت و بهداشت35
دوازدهم2مديريت خانواده و سبك زندگي36
دوازدهم2اجتماعيعلوم 37
دوازدهم0كارآموزي38
دوازدهم8طراحي لباس به روش حجمي39
دوازدهم8طراحي مد و لباس سفارشي40
دوازدهم 4)طراحي و دوخت(دانش فني تخصصي41
دوازدهم2اخالق حرفه اي42


