
 982 - )98بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  دوخت و تکنولوژي لباسنام رشته :    

2ترم :  98مهرنیمسال ورودي :    

 شماره دانشجویی: کدملی:
 

 Aگروه 

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی
 عزیزي مبانی رنگ

2 
تکنیک هاي رنگ در 

 طراحی لباس
14-11 

 23 شنبه

 
 امینی

2 
کاربرد ماشینهاي دوخت و 

 ابزار تکمیل لباس
16-14 

 23 شنبه

 23 شنبه 16-18 مهارت قوانین کسب وکار 2 رضایی 

 23 شنبه 18-20 خالقیت در هنر  2 فضلی 

 23 چهارشنبه 8-11 طراحی لباس روي اندام 2 زمانی 

پایه و اصول 
 الگوسازي

 شریفیان
2 

 رایانه اي لباسالگوسازي 
14-11 

 23 چهارشنبه

پایه و اصول 
 الگوسازي

 
2 

 الگوسازي براي تولید
 شنبهچهار 17-14

23 

 23 چهارشنبه 17-20 فارسی 3 لوبندي 

 

 

  توضیحات :

 را با دقت مطالعه بفرمائید) ذیل (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات

به اخذ دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی در سامانه آموزشی هم آوا  دانشجویان موظف -1

 می باشند.

 

 

 واحد 17  جمع کل تعداد واحد :



 982 - )98بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  دوخت و تکنولوژي لباسنام رشته :    

2ترم :  98مهرنیمسال ورودي :    

 شماره دانشجویی: کدملی:
 

 Bگروه 

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی
 24 شنبه 9-12 تکنیک هاي رنگ در طراحی لباس 2 مظفري مبانی رنگ

 
 مظفري

2 
کاربرد ماشینهاي دوخت و ابزار تکمیل 

 لباس
 24 شنبه 14-12

 24 شنبه 14-17 طراحی لباس روي اندام 2 مخابري 

پایه و اصول 
 الگوسازي

 نبی
2 

 الگوسازي رایانه اي لباس
 24 شنبه 20-18

 24 سه شنبه 12-14 خالقیت در هنر  2 سارا نوري 

 24 سه شنبه 14-17 فارسی 3 لوبندي 

پایه و اصول 
 الگوسازي

 براتی
2 

 الگوسازي براي تولید
 24 سه شنبه 20-17

 
مشترك با گروه 

 هاي دیگر
2 

 مشترك با گروه هاي دیگر مهارت قوانین کسب وکار

 

 

 توضیحات : 

 (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرمائید)

 دانشجویان موظف به اخذ دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی در سامانه آموزشی هم آوا می باشند. -1

 

 

 

 

 

 واحد17  جمع کل تعداد واحد :



 

 982 - )98بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  تکنولوژي لباسدوخت و نام رشته :    

2ترم :  98مهرنیمسال ورودي :    

 شماره دانشجویی: کدملی:
 

 Cگروه 

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی

 
 مظفري

2 
کاربرد ماشینهاي دوخت و ابزار 

 تکمیل لباس
 25 سه شنبه 12-10

 25 سه شنبه 12-14 خالقیت در هنر  2 سارا نوري 

 25 سه شنبه 14-17 فارسی 3 اصغري 

پایه و اصول 
 الگوسازي

 دهقان
2 

 الگوسازي براي تولید
 25 سه شنبه 20-17

 25 پنجشنبه 9-11 مهارت قوانین کسب وکار 2 نایینی 

پایه و اصول 
 الگوسازي

 شریفیان
2 

 الگوسازي رایانه اي لباس
 25 پنجشنبه 14-11

 25 پنجشنبه 14-17 لباس تکنیک هاي رنگ در طراحی 2 شریفیان مبانی رنگ

 25 پنجشنبه 17-20 طراحی لباس روي اندام 2 زمانی 

 

 

 توضیحات : 

 (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرمائید)

 آوا می باشند.دانشجویان موظف به اخذ دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی در سامانه آموزشی هم  -1

 

 واحد 17  جمع کل تعداد واحد :


