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نیمسال /دوم سال تحصیلی 98-99
تعداد واحد :نظری 1.مقطع :کارشناسی* کارشناسی ارشد□ دکتری□
عملی2
پیشنیازها و همنیازها :کارگاه بافت تارو پود

شماره تلفن اتاق31535383 :
مدرس/مدرسین :معصومه طوسی
منزلگاه اینترنتی:
پست الکترونیکیsamira.toosi@semnan.ac.ir :
برنامه تدریس در هفته و شماره کالس :سه شنبه .ساعت 18-13کارگاه بافت پارچه
اهداف درس :طراحی پارچه دورو و دوال و کاربرد در لباس و بافت پارچه با سیستم هشت ورد  ،پاچه های اوور شات و

پارچه حوله ای و

توری

امکانات آموزشی مورد نیاز :سایت کامپیوتر و نرم افزار های مربوطه
فعالیتهای کالسی و آموزشی
نحوه ارزشیابی
14
درصد نمره
منابع و مآخذ درس

ارزشیابی مستمر(کوئیز)

امتحان میانترم

3

امتحان پایانترم
3

کتابهای آموزش نرم افزار و سایتهای آموزشی و دانشگاهی و سایتهایی چون pattern textile
.double weaving
www.weaving Today

بودجهبندی درس
شماره هفته
آموزشی

1

مبحث
جلسه اول :آشنایی با انواع بافتهای دورو و حصیری و النه زنبوری حوله ای و نقش اندازی
ارائه پروژه ها و تهیه مواد الزم
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جلسه دوم و سوم :چله کشی و آموزش بافت دو تایی و دوال و کیسه ای و نحوه رنگ بندی نخهای
مورد استفاده
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جلسه دوم و سوم :چله کشی و آموزش بافت دو تایی و دوال و کیسه ای و نحوه رنگ بندی نخهای
مورد استفاده
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جلسه چهارم  ،پنجم :چله کشی و آموزش بافت دورو و نحوه رنگ بندی نخ
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6
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جلسه چهارم  ،پنجم  :چله کشی و آموزش بافت دورو و نحوه رنگ بندی نخ
جلسه ششم و هفتم :نقشه ریزی برای بافت نقش اندازی و نحوه چله کشی و بافت و رنگ بندی
جلسه ششم و هفتم :نقشه ریزی برای بافت نقش اندازی و نحوه چله کشی و بافت و رنگ بندی
جلسه هشتم و نهم :بافت النه زنبوری هشت وردی و چله کشی و رنگ بندی

توضیحات
ارائه مباحث تئوری و
تصویر
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جلسه هشتم و نهم :بافت النه زنبوری هشت وردی و چله کشی و رنگ بندی
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جلسه دهم و یازدهم  :بافت حصیری هشت وردی و رنگ بندی
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جلسه دهم و یازدهم  :بافت دورو در دستگاه هشت وردی
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جلسه دوازدهم و سیزدهم :بافت حوله ای و رنگ بندی و چله کشی
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جلسه دوازدهم و سیزدهم :بافت حوله ای و رنگ بندی و چله کشی
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جلسه چهاردهم و پانزدهم :بافت پارچه نقش دار دستگاه هشت وردی
جلسه چهاردهم و پانزدهم :بافت پارچه حجم دار با دو بیم
جلسه شانزدهم :آماده سازی پروژه نهایی و ارائه و اشکال گیری

