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 پیوست: ----------

و  تی( با حما یو حرفه ا ی)فن وهیودوخت ش یموسسه مدسازان فرشته و آموزشگاه طراح یتفاهم نامه  همکار_ 14

کارگاه  جادیا ،یمرب آموزش _در قالب )تبادل تجربه  یفرهنگ عینرم و صنا یهایعلوم و فناور یپارک مل یهمکار

جهت کشف  یشناس بیآس"مهارت  اژیتر _ان یدانشجو یو مهارت یشغل تیخدمات مشاوره و هدا _ یجواردانشگاه

 ("دانشجو  یمهارت یب لیدال

 و عکس  لمیاعم ازترجمه متن و کتاب ، ف یآموزش یمحتواها هیته _ 15

، ابزار و  یه پوشاک ) آموزش ، ابزار کمک آموزشکسب وکارحوز یفضا یگستردگ لدلی به که است ذکر به الزم��

حوزه  نیدر ا توانندیکه م میهست یزانیسبز عز یاری  ازمندیپوشاک و متعلقات ،.....(  ن دیو تول یملزومات طراح

از خروج ارز  یرید از فرصتها استفاده کرده و ضمن جلوگیکشور با یکنون طیکنند . لذا با توجه به شرا یگذار هیسرما

 .  میشویبه داخل کشور م زیجب ورود ارز نمو

 نیبا ا شتریتا با تعامل هرچه ب دیآ یحوزه دعوت به عمل م نیگذاران در ا هیسرما هیراستا از کل نهمی در��

 .ابندیدست  یمحصوالت کاربرد دیتول یموسسه به راهها

 

 

 

 

 احترام میبا تقد

 عامل موسسه مدسازان فرشته  ریمد

 مهر یرغامض فرشته           
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 اهداف کالن موسسه مدسازان فرشته 

 پوشاک  دیحوزه تول نیفعال یتخصص یو مهارتها یارتقاء سطح آموزش _1

 یها ، انجمنها ، جهت برگزار هیو دانشگاهها و اتحاد یدولت ریو غ یدولت یو مشارکت با سازمانها یهمکار _2

 اک جشنواره ها در حوزه پوش

 حوزه پوشاک  یتخصص یشگاههایو نما یآموزش ینارهایسم یجهت برگزار یبا تشکل صنف یهمکار _3

 یتالیجیو د یلباس و الگو و دوخت دست یطراح یآموزش دوره ها _4

 الگو ها یپوشاک جهت استاندارد ساز دیتعامل با فعاالن صنعت تول _ 5

 ندیبخش درفرآ نیاستاندارد به عنوان مهمتر یزبندیسا یالگوها تیدرمورد اهم یآگاه قیو توسعه تعم یطراح _ 6

 ها  نهیآن در کاهش هز تیپوشاک واهم دیتول

  یمدار یو مشتر عیتوز یوروشها دیو تول یطراح_ یابیبازار نهیمشاوره و آموزش در زم _ 7

 ( یرانیاستاندارد ا یبند زی)جدول سا یرانیاندام ا یآناتوم نهیو پژوهش در زم قیتحق _ 8

)عقب  یرانیبر اساس فرم اندام ا یساخت مانکن الگوساز یرانیاندام ا یزبندیبه جدول سا دنیبه دنبال رس _ 9

 ، کودکان ( انیاستاندارد خانمها ، آقا یعدم وجود مانکن ها لیدر حوزه آموزش و اجرا به دل یماندگ

و کودکان  انیهر گونه پوشاک خانمها و آقا دیولجهت ت یبند زیاستاندارد سا یالگوها یو توسعه واجرا یطراح _10

 هست ( دهیبه ثبت رس فریباشد و با نام برند ش یپروژه اجرا شده و در حال اجرا شدن م نیاز ا ی)بخش بزرگ

به ثبت  فریو دوخت )که سه سال هست که با نام برند ش یهرگونه ابزار الگو ساز دیو توسعه و تول یطراح _ 11

مجموعه  کیدر  داتیتول نی( الزم به ذکر است که عنوان شود صفر تا صد ا باشدیو فروش م دیولو در حال ت دهیرس

 ( نیآنال عیتوز ،ی،بسته بند یابی، بازار دی، تول ی)طراح شودیاجرا م

 یصنعت مهین دیتول یجهت واحدها یزبندیالگو استاندارد سا یطراح _ 12

 لباس ، الگو و دوخت  یوزه طراحدر ح applicationساخت   یها دهیا یطراح _ 13

یال عت سمهب   
 


