
 982- )98بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  طراحی لباسنام رشته :    

2ترم : 89مهرنیمسال ورودي :    
 

 Aگروه 
 پیش نیاز

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی
 32 شنبه 8-11 پایه اصول و دوخت 2 براتی 
 32 شنبه 11-14 پایه و اصول الگوسازي 2 براتی 

طراحی لباس روي 
 اندام

 32 شنبه 14-17 طراحی سریع 2 کاظمی

طراحی لباس روي 
 اندام

 32 شنبه 17-20 طراحی لباس براي تولید 2 کاظمی

شنبهچهار 8-11 تاثیرخط و رنگ در طراحی لباس 2 سارا نوري   32 

شنبهچهار 11-14 زبان عمومی 3 قندي   32 

شنبهچهار 14-16 کارآفرینی 2 شاهقلیان   32 

 
 2 برزگر

تاریخ لباس پارچه و نساجی در 
 ایران

18-16 
شنبهچهار  

32 

شنبهچهار 18-20 اخالق اسالمی 2 منصوریان   32 
 

 

 

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

دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را (طبق زمانبندي  -1

 انتخاب واحد نمایند. سامانه آموزشی هم آوا)، در  11اعالم شده در سایت واحد 

 
 

 

 واحد 19 جمع کل تعداد واحد :



 982- )98بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  طراحی لباسنام رشته :    

2ترم : 98مهرنیمسال ورودي :    
 

 Bگروه 
 پیش نیاز

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی
 33 شنبه 12-15 زبان عمومی 3 مالاسمعیلی 

طراحی لباس روي 
 اندام

 33 شنبه 15-18 طراحی سریع 2 زمانی

 33 شنبه 18-20 اخالق اسالمی 2 خاکساري 

طراحی لباس روي 
 اندام

 33 یکشنبه 17-20 تولیدطراحی لباس براي  2 دهقان

 33 یکشنبه 10-14 پایه اصول و دوخت 2 امانی 

 33 یکشنبه 14-17 پایه و اصول الگوسازي 2 امانی 

 33 شنبهچهار 13-16 تاثیرخط و رنگ در طراحی لباس 2 برزگر 

 33 شنبهچهار 16-18 کارآفرینی 2 شاهقلیان 

 
 2 برزگر

تاریخ لباس پارچه و نساجی در 
 ایران

 شنبهچهار 20-18
33 

 

 

 

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

دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را (طبق زمانبندي  -1

 انتخاب واحد نمایند. سامانه آموزشی هم آوا)، در  11اعالم شده در سایت واحد 

 
 

 واحد 19 جمع کل تعداد واحد :



 982- )98بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  طراحی لباسنام رشته :    

2ترم : 98مهرنیمسال ورودي :    
 

 Cگروه 
 پیش نیاز

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی
 34 سه شنبه 8-11 پایه و اصول الگوسازي 2 بخشی 

 34 سه شنبه 11-14 اصول و دوخت پایه 2 بخشی 

طراحی لباس روي 
 اندام

 34 سه شنبه 14-17 طراحی لباس براي تولید 2 صادقیه

 34 سه شنبه 17-20 تاثیرخط و رنگ در طراحی لباس 2 محمدي 

طراحی لباس روي 
 اندام

پناهیان 
 پور

2 
 طراحی سریع

 پنجشنبه 11-8
34 

 34 پنجشنبه 11-13 کارآفرینی 2 نایینی 

 34 پنجشنبه 13-15 اخالق اسالمی 2 رشیدیان 

 34 پنجشنبه 15-18 زبان عمومی 3 نظامی 

 
 2 براتی

تاریخ لباس پارچه و نساجی در 
 ایران

 پنجشنبه 20-18
34 

 

 

 

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

دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را (طبق زمانبندي  -1

 انتخاب واحد نمایند. سامانه آموزشی هم آوا)، در  11اعالم شده در سایت واحد 

 

 واحد 19 جمع کل تعداد واحد :


