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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و  " طراحي و دوخت كارشناس –سركار خانم زهرا پورجبار "كتابي كه در دست داريد با همت 

تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و 

  قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش ارت بر محتوا:كارشناسي و نظ

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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  مولف  مقدمه
حجمی مختص جا و مکان خاصی نمیباشد و از ابتداي خلقت بشر وجود داشته  الگوسازي

است. برخالف الگوهاي مسطح که توسط انگلیسی ها متریک و آلمانی ها مولر و فرانسوي ها اسمود و... 
  ابداع شدند.

این روش از الگوسازي بر روي مانکن انجام میشود و به همین علت باید طرح مورد نظر با 
اخته شود. الگوسازي به روش کار روي مانکن، شیوه اي از ساخت الگو میباشد که بغیر از طول پارچه س

مورد استفاده است، ارتفاع یا همان حجم نیز مورد استفاده قرار میگیرد. و عرض که در الگوهاي مسطح 
ادات اندامی و این موضوع باعث میشود تا همزمان طرح پایه الگو و مدل سازي طرح مورد نظر و رفع ایر

باهم صورت بگیرد که در نتیجه الگوهایی دقیقتر و بهتر و سریعتر را بدست آوریم. همچنین طرح هایی 
  اما با این روش این کار امکانپذیر است. آنها وجود ندارند.وجود دارند که به روش مسطح امکان ساخت 

پیچیده و سخت وجود  در این روش از الگوسازي امکان ساخت طرح هایی از ساده و آسان تا
دارد. و این یکی از دالیل برتري این روش از الگوسازي میباشد. الزم به ذکر است که این روش را 
میتوان با روش مسطح نیز ادغام کرد، البته از روش مسطح فقط در مواردي که طرح ها ساده و پایه اي 

 ش حجمی و با پارچه انجام میدهیم.و مابقی طراحی مدل موردنظر را به رو هستند، استفاده میکنیم.
باید در نظر داشته باشیم که اصول اولیه و بنادین این نوع کار الگوسازي را بصورت کامل و دقیق 

  بدانیم، تا کاري بدون عیب و نقص ارائه کنیم.

  در نهایت باید اقرار کنم این روش بهترین روش الگوسازي میباشد.

  

  

  

  

  

  

  


