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 فصل اول
 ی دوره آموزش  نیاز مطالب ا یفهرست یمعرف •
 ی در صنعت روکش صندل  مورداستفاده هایپارچه  یمعرف •
 )اسپرت، مخمل و چرم(  یدر صنعت روکش صندل مورداستفاده هایپارچه  شینما •
 ا یو پرش  ۲۰۶ یدر روکش صندل مورداستفاده هایپارچه  یمعرف •
 ست؟ یخواب مخمل در هنگام نصب آن چ  تیاهم •
 مختلف ی خودروها یل چند نمونه روکش صند شینما •
 ی در صنعت روکش صندل  مورداستفادهلوازم  ری چند نمونه نخ، کش و سا یمعرف •
 ؟ گیردمی کار قرار  یبر رو ییهاروش به چه  یروکش صندل  مارک •
 چند نمونه لمسه شینما •
 ی و پرس دوزیگل مارک   بیو معا ای مزا یمعرف •
 ؟شودمی چگونه انجام  یروکش صندل یبندبسته •
 ( سر دوز )  گزالیچرخ ز یمعرف •
 چگونه است؟ گزالیکار با چرخ ز  روش •
 گزال ینمونه پارچه با چرخ ز کی  دوخت •
 م؟ یدقت کن بایستمی  یچرم به چه نکات  یسردوز  در •
 گزالینمونه چرم با چرخ ز کی  دوخت •
 چرخ دو ماکو )دو سوزنه(  یمعرف •
 م؟ یدقت کن بایستمی  یاستفاده از چرخ دو ماکو )دو سوزنه( به چه نکات  در •
 ست؟ یچرخ دو سوزنه چ یاهرم رو کاربرد •
 ؟ گیردمی دوخت چرخ دو سوزنه چگونه انجام  یدرشت میتنظ •
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 چرخ راسته یمعرف •
 ؟ شودمی انجام  یو به چه منظور   ستیدوخت لب تا چ  مفهوم •
 نمونه پارچه با چرخ راسته  کی  دوخت •
 ؟شودمی انجام  یو به چه منظور  ستیچ یائم ق سر •
 ؟ شودمی و چگونه انجام   ستی چ هیبخ  دوخت •
 دوپایه  خیاطیچرخ ثابت و متحرک  هیپا زمیمکان  حیتشر •
 ؟ شودمیچگونه انجام  دوپایه خیاطیچرخ هیپا دمونتاژ •
 ست؟یچ هیفنر پا کاربرد •
 وابسته است؟  یچرخ به چه عوامل هیسفت بودن فنر پا ایبودن  شل •
 رد؟ یانجام بگ  بایستمی چگونه  خیاطیچرخکردن سوزن  نخ •
 ؟ گیردمی چگونه انجام  خیاطیچرخ سوزن  ضیتعو •
 رد؟ی انجام بگ بایستمیماسوره داخل ماکو چگونه  جازدن •
 ؟گیردمیور چگونه انجام   شیکار پ ضی و تعو یزکار یتم •
 ؟گیردمی چگونه انجام  دوپایه خیاطی چرخدرجه دوخت  میتنظ •
 خیاطی چرخقسمت ماسوره جمع کن  یمعرف •
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 دوم فصل
 ی روکش صندل  یجلو هیتک دهندهتشکیل  هایقسمت  حیتشر •
 ی روکش صندل  یجلو  منینش دهندهتشکیل  هایقسمت  حیتشر •
 ی عقب روکش صندل منینش دهندهتشکیل  هایقسمت  حیتشر •
 ی عقب روکش صندل  هیتک دهندهتشکیل  هایقسمت  حیتشر •
 دارند؟  یرسر یهرکدام چه تعداد ز یرانی ا یخودروها •
 ساخت چادر آن یبرا  نیاز ماش یروش الگوبردار   حیتشر •
 ی صندل  کیالگو از  ی و طراح یالگوبردار  •
 با یجلو ت  یصندل  منیو نش هی الگو از تک یو طراح  یروش الگوبردار   حیتشر •
 داشته باشند؟  بایستمی  یچه مشخصات یدر الگوبردار  مورداستفاده لونیو نا سوزن •
 با ی ت یعقب صندل منیاز نش یروش الگوبردار   حیتشر •
 ؟ کندی م جادیرا ا ی چه مشکالت  یدر الگوبردار  کیاز ماژ استفاده •
 با ی ت یعقب صندل  هیاز تک یروش الگوبردار   حیتشر •
 با یت  یرسر یاز ز یروش الگوبردار   حیتشر •
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 سوم فصل
 وانت  کانیپ  یروکش صندل  ساخت •
 شده ساختهازپیش  یپارچه طبق الگو کشیخط  •
 ساده یچ یشده با ق  کشیخط  هایپارچه برش •
 م؟ یریدر نظر بگ بایستمی پارچه، چه نکته را  زیکاهش دورر جهت •
 شده با چرخ راسته یچ یق هایپارچه   دوخت •
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 چهارم فصل
 ک یکوئ  یروکش صندل  ساخت •
 شده ساختهازپیش  یپارچه طبق الگو کشیخط  •
 ساده یچ یشده با ق  کشیخط  هایپارچه برش •
 م؟ یدقت کن بایستمی  یبه چه نکات  یو ساخت روکش صندل  کشیخط  در •
 ( با استفاده از چرخ راستهیروکش صندل  دهنده تشکیل برش زده ) هایپارچه   دوخت •
 ساخته شده با استفاده از چرخ دو سوزنه یهایصندل کار روکش   لیتکم  •
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 پنجم  فصل
 ا ی پرش یجلو  منیو نش هیتک  یروکش صندل  ساخت •
 شده ساختهازپیش  یپارچه طبق الگو کشیخط  •
 ساده یچ یشده با ق  کشیخط  هایپارچه برش •
 ا یعقب پرش هیو تک منینش  یروکش صندل  ساخت •
 شده ساختهازپیش  یپارچه طبق الگو کشیخط  •
 ساده یچ یشده با ق  کشیخط  هایپارچه برش •
 ا ی پرش یرسر یز  ساخت •
 شده ساختهازپیش  یپارچه طبق الگو کشیخط  •
 ساده یچ یشده با ق  کشیخط  هایپارچه برش •
 شده با چرخ راسته یچ یق هایپارچه   دوخت •
 با استفاده از ابر  یروش ساخت بالشتِک روکش صندل  حیتشر •
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 ششم  فصل
 شده اختهسازپیش  یپارچه طبق الگو کشیخط  •
 ساده یچ یشده با ق  کشیخط  هایپارچه برش •
 گزالیشده با چرخ ز یچی ق هایپارچه یسردوز  •
 شده با چرخ راسته یسردوز  هایپارچه   دوخت •
 ؟گیردمی پارچه چگونه انجام  یرو یدوز یمغز  •
 1 بای ت  یعقب صندل  منیروکش نش ی و اصول   حیصح  نصب •
 کرد؟ دیچه با یروکش صندل  یهاکش طول  ادیصورت ازد در •
 1 بای ت یعقب صندل هیروکش تک  ی و اصول   حیصح  نصب •
 1 با یت  یصندل  یجلو من یو نش هیروکش تک  ی و اصول   حیصح  نصب •
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 هفتم  فصل
  قبالا و  شودمیاستفاده  یکه در ساخت روکش صندل  یاخورده برش  هایپارچه  یمعرف •

 برش خورده
  یبرش روکش صندل  لیتکم یاز چرم مارون که برا ییهابخشو برش   کشیخط  •

 شودمی استفاده 
 MVM X22  یساخت روکش صندل یبرا مورداستفاده یو برش نمدها کشیخط  •
 کرد؟  دی مورد قبول انجام نشد چه با تی فی باکو   یخوببه از کار،  یقسمت  اگر •
 آماده شده با چرخ راسته  هایپارچه   دوخت •
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 هشتم  فصل
 1۳1 دیپرا یدست روکش صندل 1۰عمده  دیتول •
 نمودن طول و عرض آن  نهیپارچه جهت قر یهالبه  کشیخط  •
 شده ساختهازپیش  یالگوهاپارچه طبق  کشیخط  •
 یبرق یچ ی جهت برش با ق  گریکدی یبر رو هاپارچه دنیروش چ  حیتشر •
 کن آن زی خودت  زمیمکان  اندازیراه و روش  یبرق  یچ ی نمونه ق  کی شینما •
 ؟شودمی چگونه انجام  یبرق  یچی محافظ ق میتنظ •
 ست؟ ی چ یبرق یچ یق  خطرات •
 ی برق یچ یروش استفاده از ق  حیتشر •
 توجه نمود؟  بایستمی  یبه چه نکات یبرق  یچی استفاده از ق در •
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 نهم  فصل
 مبل  ایژلهکاور   ساخت •
 ست؟ یکه تشک جداگانه دارند چ  ییهامبل  یساخت کاور برا  تیمز •
 نفره تک  یالگو از مبل سلطنت  یو طراح  یروش الگوبردار   حیتشر •
 کرد؟  دیچه با  یمبل سلطنت یاز تاج چوب یالگوبردار  جهت •
 م؟ یکن ت ی رعا بایستمی را  ی، چه نکات نفرهک یاز مبل  یهنگام الگوبردار  در •
 ؟شودمی چگونه انجام  نفرهسهاز مبل  یالگوبردار  •
 شودمیاستفاده  ایژلهکاور  هیکه جهت ته یک یو برش پالست  کشیخط  •
 م؟ یمدنظر قرار ده دیرا با یچه نکات  کیدوخت پالست در •
 آماده شده با استفاده از چرخ راسته یکاورها دوخت •
 آن یهای پشت و  نفرهسهکاور مبل  حیصح  نصب •
 کرد؟  دیمبل چه با یبر رو هایپشت ترراحت نصب  یبرا •
 آن  یتو پش نفرهتک کاور مبل  حیصح  نصب •
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 دهم  فصل
 دستکش کار  ساخت •
 شود؟  هیته  دیبا  یچه نوع چرم ،یدوخت دستکش چرم یبرا •
 ی مراحل ساخت دستکش چرم  حیتشر •
 ی به روش سنت   یچی دستکش با ق یچرم هایقسمت  برش •
دوخته شده )الگو( با چرخ   یهادستکش دستکش بر اساس   یچرم هایپارچه   دوخت •

 راسته
 1۲۵ هونداموتور  نیز  ساخت •
 و برش پارچه طبق الگو کشیخط  •
 موتور با چرخ راسته نیآماده شده ز هایپارچه   دوخت •
 با استفاده از نخ و سوزن یروش دوخت دورفرمان به روش دست   حیتشر •
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 ازدهم ی  فصل
 ضد آب نیچادر ماش ساخت •
 چادر خودرو  هیو برش الگو جهت ته  کشیخط  •
 الگوها با چرخ راسته دوخت •
 کرد؟  دیچه با ن،ی عدم نفوذ آب باران به چادِر ماش جهت •
 رد؟ یانجام بگ بایستمیچگونه  حی کش چادر به روش صح دوخت •
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 دوازدهم فصل
 ی و عمل  یبر مباحث گفته شده در جلسات تئور  یکل  یمرور  •
 ی صنعت یاط یخ یدیتول اندازیراه  یبرا موردنیاز  لیوسا  حیتشر •
 ها  آن یو متراژ حدود  متی ق ،یوکش صندلدر ساخت ر  مورداستفاده هایپارچه  حیتشر •
 ها  آن یحدود  متیو ق  یدر ساخت روکش صندل مورداستفاده یهای اطیخچرخ  حیتشر •
 ؟باشدمی چه مقدار  یروکش صندل یبر رو یو چاپ داغ دوزیگل  نهیهز •
 ها  آن متیبه همراه ق یساخت روکش صندل  یبرا  موردنیازمواد  ریسا حیتشر •
 ی دیمحصوالت تول یاب ی و بازار عیعرضه، توز یهاروش   حیتشر •
 در خودرو  مورداستفاده یهاپوش کف انواع  یمعرف •
 ؟باشدمی چه مقدار  نیساخت چادر ماش یبرا مورداستفادهپارچه  متراژ •


