
 ژورنال شناسی و طراحی الگوفهرست مباحث پکیج 

 مبحث دقیقه شماره فیلم

 یمجموعه دوختن نیدر مورد رفع اشکال و قوان یحاتیتوض از ابتدا 1

 مقدماتی پکیج ژورنال شناسی حاتیتوض از ابتدا 2
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 از ابتدا

1:40 

2:55 

4:40 

5:55 

6:20 

7:40 

8:15 

8:45 

11:15 

11:40 

12:20 

12:55 

13:50 

14:20 

15:55 

16:35 

17:05 

18:45 

19:20 

19:35 

20:50 

22:10 

22:35 

22:55 

24:25 

25:55 

 ، توضیحاتانواع دامن -بخش اول  یژورنال شناس

 خطوط راهنمای پایین تنهمعرفی 

 شناخت انواع قد دامن

 انواع دامن تنگ

 مقایسه دامن خمره ای

 انواع دامن فون

 دامن پیلی دار )از نظر محل پیلی(

 پیلی (دامن پیلی دار ) از نظر قد 

 دامن ترک )از نظر تعداد(

 دامن ترک )از نظر گشادی(

 دامن ترک نیلوفری )شانل(

 دامن کلوش

 انواع دامن کلوش

 دامن پایین کلوش

 انواع دامن لنگی

 دامن ماهی )نیلوفری (

 دامن دراپه)چارلی(

 انواع دامن طبقه ای

 شناخت دامن با برش افقی

 معرفی انواع دامن جیب دار

 ینه شناخت دامن قر

 شناخت انواع دامن غیر قرینه)نا متقارن(

 انواع دامن جلو باز

 انواع دامن شلواری

 انواع کلوش

 انواع گوده

 قانون پیلی ها

 دار یلیالگو دامن فون پ یو طراح زیآنال از ابتدا 4

 یالگو دامن چارل یو طراح زیآنال از ابتدا 5

 الگو دامن تنگ نامتقارن یو طراح زیآنال از ابتدا 6



 الگو دامن تنگ برش دار یو طراح زیآنال از ابتدا 7

 کلوش نییالگو دامن برش دار پا یو طراح زیآنال از ابتدا 8

 کطرفهیدار  یلیالگو دامن پ یو طراح زیآنال از ابتدا 9

 الگو دامن پنل دار نامتقارن یو طراح زیآنال از ابتدا 10
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 از ابتدا

00:30 

1:30 

 انواع شلوار -بخش دوم  یژورنال شناس

 انواع شلوار از نظر قد

 انواع شلوار از نظر گشادی

 الگو شلوار برش دار یو طراح زیآنال از ابتدا 12

 الگو شلوار پهلو چاک دار یو طراح زیآنال از ابتدا 13

 الگو شلوارک یو طراح زیآنال از ابتدا 14

 دار یلیالگو شلوار از باال گشاد پ یو طراح زیآنال از ابتدا 15

 دار یلیپ نییالگو شلوار باال و پا یو طراح زیآنال از ابتدا 16

 الگو شلوار الله یو طراح زیآنال از ابتدا 17
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 از ابتدا

00:30 

2:10 

5:55 

9:00 

10:40 

11:40 

15:30 

19:35 

20:40 

 انواع باالتنه -بخش سوم  یژورنال شناس

 راهنمای باالتنهمعرفی خطوط 

 بررسی انواع باالتنه از نظر قد

 روی همگردمقدار بررسی انواع باالتنه از نظر 

 از نظر محل روی همگردبررسی انواع باالتنه 

 انواع باالتنه نامتقارن

 بررسی انواع باالتنه از نظر برش

 بررسی انواع باالتنه از نظر انتقال پنس 

 معرفی انواع جیب

 انواع محل جیب
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 از ابتدا

00:20 

1:25 

2:40 

3:50 

4:40 

5:20 

06:05 

07:05 

08:35 

10:15 

11:15 

 قهیانواع  -بخش چهارم  یژورنال شناس

 بررسی یقه از نظر بازی یقه )عرضی(

 انواع یقه از نظر بازی یقه )طولی(بررسی 

 مقایسه انواع یقه گرد

 مقایسه انواع یقه هفت

 ع یقه خشتوامقایسه ان

 مقایسه انواع یقه دلبر

 مقایسه انواع یقه قایقی

 یقه های تخت ترکیبی

 مقایسه انواع یقه فرنچ

 مقایسه انواع یقه شکاری

 مقایسه انواع یقه مردانه



 

 

 

 

 

 

 

 

19 

12:15 

13:10 

13:55 

15:05 

15:55 

16:55 

16:45 

17:35 

18:20 

19:30 

20:05 

21:00 

21:15 

21:55 

22:30 

23:25 

24:10 

25:05 

 مقایسه انواع یقه ب ب

 انواع یقه خرگوشی مقایسه

 مقایسه انواع یقه کراواتی

 مقایسه انواع یقه حلزونی

 مقایسه انواع یقه دراپه

 مقایسه انواع یقه پولو

 مقایسه انواع یقه آرشال سرخود

 مقایسه انواع یقه آمریکایی

 مقایسه انواع یقه انگلیسی

 مقایسه انواع یقه بلیزر

 مقایسه انواع یقه جدا

 دوبلمقایسه انواع یقه 

 انواع یقه کارآگاهی

 یقه پشت ایستاده

 یقه هالتر

 مقایسه انواع یقه آبشاری

 مقایسه انواع کاپ

 انواع یقه آفشولدر
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 از ابتدا

00:30 

01:00 

02:30 

03:00 

03:25 

03:35 

03:50 

04:30 

04:50 

05:10 

05:35 

06:15 

07:15 

07:40 

08:15 

08:55 

09:30 

09:50 

 نیانواع آست -بخش پنجم  یژورنال شناس

 بررسی خطوط راهنمای آستین

 بررسی انواع آستین از نظر قد

 انواع آستین ساده

 آستین شومیز)آستین مچی(

 آستین روبدوشامبر

 انواع آستین لبه گشاد

 انواع آستین پفی

 انواع آستین کلوش

 انواع آستین دراپه

 انواع آستین کیمونو)سرخود(

 انواع آستین کیمونو رگالن

 انواع آسیتن رگالن با پنس سرشانه

 انواع آستین اسپانیولی

 انواع آستین الله

 انواع آستین ژیگو

 انواع آستین دوتکه

 انواع آستین حلزونی

 انواع آستین اشکی
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10:05 

10:25 

11:00 

11:30 

11:45 

12:10 

12:35 

12:55 

13:05 

13:15 

 آستین بدون کاپ

 آستین زنگی)شیپوری(

 آستین شنلی

 آستین طبقه ای

 آستین فانوسی

 آستین فرشته

 آستین فون

 آستین کوهانی

 آستین هندی

 انواع آستین از نظر مدل)برش دار(

 الگو تاپ دامن یو طراح زیآنال از ابتدا 21

 قهیالگو جل یو طراح زیآنال از ابتدا 22

 یالگو سارافون بند یو طراح زیآنال از ابتدا 23

 دار نیفرنچ سرشانه چ قهی زیالگو شوم یو طراح زیآنال از ابتدا 24

 یفانتز نیهفت آست قهی زیالگو شوم یو طراح زیآنال از ابتدا 25

 کطرفهیدار  نیچ قهی زیالگو شوم یو طراح زیآنال از ابتدا 26

 برش دار لرسوتیالگو ب یو طراح زیآنال از ابتدا 27

 رگالن لرسوتیالگو ب یو طراح زیآنال از ابتدا 28

 اسپرت قهیالگو کت  یو طراح زیآنال از ابتدا 29

 کطرفهی یسیانگل قهیالگو کت  یو طراح زیآنال از ابتدا 30

 یالگو کت با برش افق یو طراح زیآنال از ابتدا 31

 آرشال برش دار قهیالگو کت  یو طراح زیآنال از ابتدا 32

 کطرفهی یها یلیالگو کت برش دار با پ یو طراح زیآنال از ابتدا 33

 شده یطراح یسیانگل قهیالگو بلوز  یو طراح زیآنال ابتدااز  34

 یملوان قهیالگو بلوز  یو طراح زیآنال از ابتدا 35

 شده ینواردوز یشکار قهیالگو بلوز  یو طراح زیآنال از ابتدا 36

 کیالگو تون یو طراح زیآنال از ابتدا 37

 پشت بلند یلنگ راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 38

 پولو قهیترک با  راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 39

 یبا برش کرست یخمره ا راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 40

 یدار برش کرست نیچ راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 41

 یاشک نیآست یروم راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 42

 یدکلته خمره ا راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 43

 یالگو شنل با برش افق یو طراح زیآنال از ابتدا 44



 ستادهیا قهیالگو پانچو  یو طراح زیآنال از ابتدا 45

 طرح شنل راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 46

 ساده کاله دار یالگو باران یو طراح زیآنال از ابتدا 47

 یالگو مانتو شنل یو طراح زیآنال از ابتدا 48

 بال دار نیبا آست یالگو مانتو مجلس یو طراح زیآنال از ابتدا 49

 برش دار مونویک زهییالگو مانتو پا یو طراح زیآنال از ابتدا 50

 الگو پالتو کاله دار یو طراح زیآنال از ابتدا 51

 الگو پالتو پنل دار یو طراح زیآنال از ابتدا 52

 کیالگو پالتو کالس یو طراح زیآنال از ابتدا 53

 واالن دار یلنگ یمجلس راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 54

 قهیبا دو طرح  راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 55

 کوتاه یمجلس راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 56

 چاک دار نیآست یماه راهنیالگو پ یو طراح زیآنال_ از ابتدا 57

 مونویک نهیقر ریغ نیبا آست راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 58

 دار نیچ ستادهیا قهیبا  یمجلس راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 59

 با برش دکلته واالن دار راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 60

 یهالتر قهی ینامزد راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 61

 دکلته با دامن گوده دار یمجلس راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 62

 دار نیکاپ آست راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 63

 دراپه پشت و جلو قهیبا  ینامزد راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 64

 دکلته پهلو دراپه راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 65

 یچپ و راست یچرخش نیآست راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 66

 نهیقر ریدکلته غ راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 67

 یآرشال شنل قهی راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 68

 گرد قهیدکلته با  راهنیالگو پ یو طراح زیآنال از ابتدا 69

 شنل دار یمجلس راهنیالگو پ یو طراح زیآنال ابتدا از 70

 یکار با ژورنال و ژورنال خوان از ابتدا 71

 جیپک یینها حاتیتوض از ابتدا 72

 شده یو طراح زیآنال یعکس مدل ها از ابتدا 73

 


