
 4001 - )400مهربرنامه انتخاب واحد (نیمسال  
کاردانیمقطع :  طراحی لباسنام رشته :    

3ترم :  99مهرنیمسال ورودي :    
 

 Aگروه 
 پیش نیاز

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس

 کد
 گروه

 درسی
 29 یکشنبه 12-14 طراحی رایانه اي لباس 2 نبی طراحی لباس روي اندام

 ۲۹ دوشنبه 11-14 طراحی لباس خانه بانوان 3 پاکپور براي تولیدطراحی لباس 

 طراحی لباس براي تولید
 3 ساراسادات نوري

طراحی لباس اجتماع 
 بانوان

 دوشنبه 17-14
۲۹ 

 طراحی لباس براي تولید
 3 ساراسادات نوري

طراحی لباس مجلسی 
 بانوان

 دوشنبه 20-17
۲۹ 

 کاربینی
- 2 

طریق  اطالع رسانی از 1کارورزي
سامانه ریالین و سایت 

 مرکز
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد 13  جمع کل تعداد واحد :



 

 

 

 دانشجوي گرامی؛

 لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرمائید 

 
 دانشجویان ترم آخردر نیمسال گذشته (غیر از نیمسال تابستان)  میباشند و یا  17دانشجویانی که داراي معدل باالي 

(به شرط به فراغت از تحصیل در این نیمسال) میتوانند از میان دروس عمومی، مهارت مشترك، تخصصی با رعایت 
موارد زیر، عالوه بر جدول دروس اعالم شده مربوط به رشته و نیمسال ورودي، دروس اضافه خود را به دلخواه 

 اخذ نمایید. 

درصورت ارایه واحد درسی )  16واحد کارورزي به همراه  2( درسی واحد 18ا سقف  ، تدر صورت داشتن درس کارورزيالف) 
 درس توسط مرکز، رعایت پیش نیاز، عدم تداخل برنامه و رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی اخذ نمایند.

(درصورت ارایه درس، رعایت پیش نیاز، عدم واحد درسی 24می توانند تا سقف  عدم اخذ کارورزيدر صورت ب) 
 .اخذ نمایند  را مورد نظر  اخل برنامه و رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی) درستد

 دروس عمومی شامل :
اندیشه اسالمی و تربیت بدنی می -اخالق اسالمی -دانش خانواده وجمعیت-زبان خارجی عمومی-ادبیات فارسی 

 باشد.
 دروس گروه معارف اسالمی شامل:

 اندیشه اسالمی-اسالمیاخالق  -دانش خانواده وجمعیت
 دانشجویان می توانند در هر نیمسال صرفا یک عنوان درس از گروه معارف اخذ نمایند. توجه ویژه :

 دروس مهارت مشترك شامل:
 می باشد.مهارت ها و قوانین کسب وکار -خالقیت درهنر-کارآفرینی-کاربرد فناوري اطالعات

 
کارشناس  با هماهنگی بامی توانند در زمان مشخص شده  دروس افتاده دارندس عمومی و یا ودانشجویان گرامی چنانچه در

 آموزش این دروس را دراین ترم اخذ نمایند
 

 توضیحات مهم 

 (به دقت مطالعه نمایید)

 عمومی، مهارت مشترك و تخصصی کل واحدهاي

 واحد درسی میباشد. 70  طراحی لباسرشته   

واحد درسی را اخذ و به اتمام برسانند 70 فارغ التحصیل به منظورباید  این رشته دانشجو  



 

 4001 - )400مهربرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  طراحی لباسنام رشته :    

3ترم :  99مهرنیمسال ورودي :    
 

 Bگروه 
 پیش نیاز

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس

 کد
 گروه

 درسی
 30 یکشنبه 14-16 طراحی رایانه اي لباس 2 نبی طراحی لباس روي اندام

 طراحی لباس براي تولید
 3 دهقان

طراحی لباس خانه 
 بانوان

 شنبهیک 20-17
۳۰ 

 طراحی لباس براي تولید
 3 دهقان 

طراحی لباس اجتماع 
 بانوان

20-17 
 ۳۰ سه شنبه

ساراسادات  تولیدطراحی لباس براي 
 نوري

3 
طراحی لباس مجلسی 

 بانوان
14-11 

 ۳۰ یکشنبه

 کاربینی
- 2 

اطالع رسانی از طریق  1کارورزي
سامانه ریالین و سایت 

 مرکز
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد 13  جمع کل تعداد واحد :



 

 

 

 

 دانشجوي گرامی؛

 لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرمائید 

 
 دانشجویان ترم آخردر نیمسال گذشته (غیر از نیمسال تابستان)  میباشند و یا  17دانشجویانی که داراي معدل باالي 

(به شرط به فراغت از تحصیل در این نیمسال) میتوانند از میان دروس عمومی، مهارت مشترك، تخصصی با رعایت 
ه و نیمسال ورودي، دروس اضافه خود را به دلخواه موارد زیر، عالوه بر جدول دروس اعالم شده مربوط به رشت

 اخذ نمایید. 

درصورت ارایه واحد درسی )  16واحد کارورزي به همراه  2( درسی واحد 18ا سقف  ، تدر صورت داشتن درس کارورزيالف) 
 نمایند.درس توسط مرکز، رعایت پیش نیاز، عدم تداخل برنامه و رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی اخذ 

(درصورت ارایه درس، رعایت پیش نیاز، عدم واحد درسی 24می توانند تا سقف  عدم اخذ کارورزيدر صورت ب) 
 .اخذ نمایند  را مورد نظر  تداخل برنامه و رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی) درس

 دروس عمومی شامل :
اندیشه اسالمی و تربیت بدنی می -ق اسالمیاخال -دانش خانواده وجمعیت-زبان خارجی عمومی-ادبیات فارسی 

 باشد.
 دروس گروه معارف اسالمی شامل:

 اندیشه اسالمی-اخالق اسالمی -دانش خانواده وجمعیت
 دانشجویان می توانند در هر نیمسال صرفا یک عنوان درس از گروه معارف اخذ نمایند. توجه ویژه :

 دروس مهارت مشترك شامل:
 می باشد.مهارت ها و قوانین کسب وکار -خالقیت درهنر-کارآفرینی-اطالعاتکاربرد فناوري 

 
کارشناس  با هماهنگی بامی توانند در زمان مشخص شده  س عمومی و یا دروس افتاده دارندودانشجویان گرامی چنانچه در

 آموزش این دروس را دراین ترم اخذ نمایند
 

 توضیحات مهم 

 (به دقت مطالعه نمایید)

 عمومی، مهارت مشترك و تخصصی کل واحدهاي

 واحد درسی میباشد. 70  طراحی لباسرشته   

واحد درسی را اخذ و به اتمام برسانند 70 فارغ التحصیل به منظورباید  این رشته دانشجو  


