
 لباسطراحی  شناسیجدول آرایش دروس دوره کار

جمع ساعت    محتوا عناوین دورس کد

 ارائه در واحد ع/ن
تعداد واحد 

 نوع درس پیشنیاز همنیاز اصلی در ترم

 پایه   01 1ن  3 5  )اسکیس و خطوط محیطی(  (0طراحی) 000

.()شناخت اصلی عناصر خط، سطح و..  (0مبانی هنرهای تجسمی) 003  پایه   1ن  3 5  

(91جهان از پارینه سنگی تا قرن هنر ) ( 0آشنایی با هنر در تاریخ) 005  پایه   1ن  2 2  

 پایه   1ن  2 2   آشنایی با هنرهای سنتی 000

 پایه   1ن  2 3   عکاسی پایه 000

 -   1ن  2 3   آشنایی با کامپبوتر و اینترنت 050

 اصلی 003-002  1ن  2 3   بافت پارچه 020

 پایه 000  00 2ن  3 5  (و اندام )سایه و فیگور ( 2طراحی) 002

 پایه 003  2ن  3 5  )رنگ و ارتباط رنگ و فرم(  (2مبانی هنرهای تجسمی) 000

 پایه 005  2ن  2 2  تا قاجار( قبل از اسلام )ایران  (2آشنایی با هنر در تاریخ) 001

 پایه   2ن  2 2  (معاصر )مکتب های هنری  آشنایی با هنرهای معاصر 000

 اصلی 003-002  2ن  2 3   شناخت الیاف و پارچه 005

 اصلی   2ن  2 2   آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی 020

 اصلی 005-002  2ن  3 5  )اندام(  طراحی لباس مقدماتی 021

بدون احتساب در    2ن 2 0  اساس الگوی مولر و الفبای دوخت دوخت مقدماتی )جبرانی( 

 معدل کل
 اصلی   00 3ن  2 2   تاریخ پوشاک ایران 003

 پایه 000  3ن  2 2  هنر سرزمینهای اسلامی (0هنر و تمدن اسلامی ) 000

 اصلی   3ن  2 2   تاریخ پارچه و نساجی 002

 اصلی   3ن  2 2   مدیریت تولید 023

 تخصصی 021  3ن  3 5  جنسیت و...( )طراحی یقه،  (0طراحی لباس) 030

 تخصصی 030-030 030 3ن  2 3  )نازک دوزی( (0الگو سازی) 030

 تخصصی 032 030 3ن  2 3  (دوزی نازک)  (0دوخت) 030

 اصلی 003-002  3ن  2 3  )دستی، ماشینی، سنتی و صنعتی(  چاپ پارچه 025

     2    اختیاری: 

 00 4ن  2 2   تاریخ پوشاک جهان 000

 
پیشنهاد  

می شود 

تا انتهای 

این ترم 

زبان 

عمومی را 

گذرانده 

 باشید.

 اصلی  

 اصلی 003-002  4ن  2 3 کاردانی 2سوزن دوزی   دوخت سنتی 001

 تخصصی 030  4ن  3 5  )تأیید خطوط و پارچه(  (2طراحی لباس) 030

 الی  003-002 4ن  2 3   (0الگو سازی روی مانکن) 000

 اصلی   4ن  2 2   روش تحقیق 022

 تخصصی 030-030 030 4ن  2 3  )نازک دوزی(  (2الگو سازی) 035

 تخصصی 032-030 035 4ن  2 3  (دوزی نازک)  (2دوخت) 030

 پایه 000  4ن  2 2  اسلامی های هنر ایران دوره (2هنر و تمدن اسلامی ) 000

 اصلی 030-050 003-002 20 5ن  2 3   کاربرد رایانه در طراحی لباس 000

 اصلی 050-030 003-002 5ن  2 3   کاربرد رایانه در طراحی الگو 000

 تخصصی 030  5ن  3 5  )آقایان و مشاغل(  (3طراحی لباس) 032

 اصلی 000 003-002 5ن  2 3 مولاژ کارشناسی  (2الگو سازی روی مانکن) 020

 تخصصی 033-030  5ن  3 5   الگو سازی و دوخت لباس کودک 000

 تخصصی 030-030  5ن  2 3   طراحی لباس کودک و نوجوان 005

 تخصصی 035 000 5ن  2 3  )ضخیم دوزی(  (3الگو سازی) 031

 تخصصی 032-030 031 5ن  2 3  (دوزی ضخیم)  (3دوخت) 000

     2    اختیاری: 

 اصلی 003-002  00 6ن  2 3   بررسی آثار طراحان لباس 020

 تخصصی زبان عمومی  6ن  2 2   زبان تخصصی 001

 تخصصی 032  6ن  3 5  صحنه(طراحی لباس )  (0طراحی لباس) 033

 تخصصی 033-031 000 6ن  2 3  )ژورنال شناسی و صنعت(  (0الگو سازی) 030

 تخصصی 032-000 030 6ن  2 3  )ژورنال شناسی و صنعت(  (0دوخت) 000

 اصلی   6ن  2 2   جامعه شناسی هنر 020

 اصلی   6ن  2 2   عفاف و حجاب 020

 تخصصی 030-030  6ن  2 3  بزرگسال سایز بندی 003

 تخصصی 033  01 7ن  3 5  )اجرای کلکسیون(  ارائه نمایش مد 002

    7ن  2    :اختیاری 

 تخصصی واحد درسی 005از گذراندن  ساخذ درس پ 7ن  2 200   کارآموزی 000

 تخصصی واحد درسی 005از گذراندن  ساخذ درس پ 7ن  0 -   پروژه نهایی 000

     113    دروس پایه و تخصصی 

 دروس عمومی 
زبان  *فارسی عمومی *2،9تربیت بدنی  *انقلاب*مقدس *آشنایی با ارزشهای دفاع *جمعیت و تنظیم خانواده *2،9 اندیشه اسلامی

  این دروس به مرور باید در ترم های متفاوت گرفته شود   25 آیین زندگی *(زبان پیش)کارشناسی * 2 -1129از* تفسیر موضوعی قران* دانش خانواده  (*)امامت* تاریخ اسلام *خارجی عمومی

 این دروس به پیشنهاد دانشجو و یا دفتر گروه ارائه می شود.   1 طراحی الگو در بخش صنعت* بازاریابی و اقتصاد* هندسه نقوش* یا... دروس اختیاری 

     000  جمع 

 


