
 )98بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 

طراحی لباس نام رشته : مقطع : کارشناسی  

2ترم :  98مهرنیمسال ورودي :    

 Aروه گ
 

 پیشنیاز
 

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس

کد 
 گروه

 درسی
 326 شنبه 17-20 سیر تحول پوشاك در ایران 2 مخابري -

 326 دوشنبه 13-16 لباس و پارچه سازيکاربرد مواد در طراحی  2 مظفري -

 326 شنبه 14-17 کارگاه الگوسازي و دوخت حجمی 2 براتی -

 326 دوشنبه 16-20 کارگاه طراحی لباس باالهام از لباسهاي سنتی 2 کاظمی -
آشنایی با ماشین االت 

 وتجهیزات برش
 326 شنبه 8-11 راه اندازي و سرپرستی کارگاه تولید 2 زمانی

 326 دوشنبه 10-13 کاربردبافته ها و دوخت هاي سنتی ایران 2 پناهیان پور 

 326 شنبه 11-14 کاربرد نمادها و نقوش ایرانی و سنتی 2 امینی -

 326 دوشنبه 8-10 انقالب اسالمی 2 نیکو رضایی -

شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس  2 مظفري -
 326 یکشنبه 14-17 یک اخذ نکرده اند) (قابل اخذ براي دانشجویانی که در ترم

 شناخت کاربرد رنگ در طراحی لباس 2 مظفري -
 326 یکشنبه 17-20 (قابل اخذ براي دانشجویانی که در ترم یک اخذ نکرده اند)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد 20  جمع کل تعداد واحد :



 )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 

طراحی لباس:نام رشته  مقطع : کارشناسی  

2ترم :  98مهرنیمسال ورودي :    

 Bگروه 
 پیشنیاز

 
 استاد

تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 کد گروه
 درسی

 328 جمعه 8-11 سیر تحول پوشاك در ایران 2 زمانی 

 328 جمعه 17-20 کاربرد مواد در طراحی لباس و پارچه سازي 2 کاظمی 

 328 پنجشنبه 17-20 حجمیکارگاه الگوسازي و دوخت  2 سیدسیاهی 

 328 جمعه 11-14 کارگاه طراحی لباس باالهام از لباسهاي سنتی 2 زمانی 

آشنایی با ماشین 
االت وتجهیزات 

 برش
 8-11 راه اندازي و سرپرستی کارگاه تولید 2 زمانی

 328 پنجشنبه

 328 پنجشنبه 13-16 کاربردبافته ها و دوخت هاي سنتی ایران 2 پناهیان پور 

 328 جمعه 14-17 کاربرد نمادها و نقوش ایرانی و سنتی 2 زهتابیان 

 328 پنجشنبه 11-13 انقالب اسالمی 2 نیکورضایی 

(قابل شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس  2 مظفري 

 326 یکشنبه 14-17 اخذ براي دانشجویانی که در ترم یک اخذ نکرده اند)

 طراحی لباسشناخت کاربرد رنگ در  2 مظفري 
 326 یکشنبه 17-20 (قابل اخذ براي دانشجویانی که در ترم یک اخذ نکرده اند)

 

 

 

 واحد 20  جمع کل تعداد واحد :


