
  لباسطراحی شناسی برنامه ترم بندي دروس دوره کار

  دانشگاه علم و هنر

  نیمسال دوم  نیمسال اول

تعداد   نام درس  ردیف 

  واحد

-پیشنیاز  نوع درس  ساعات آموزشی

  همنیاز

ترم 

  اخذ 

نم

  ره

  نام درس  ردیف 

  

تعداد 

  واحد

پیشنیاز  نوع درس  ساعات آموزشی

  همنیاز-

ترم 

  اخذ 

  نمره

  عملی  نظري  جمع  عملی  نظري  جمع

      1  پایه  64  16  80  3  2طراحی   9      --   پایه  64  16  80  3  1طراحی   1

      2  پایه  64  16  80  3  2مبانی هنرهاي تجسمی   10      --   پایه  64  16  80  3  1مبانی هنرهاي تجسمی   2

      3  پایه  -  32  32  2  2آشنایی با هنر درتاریخ  11      --   پایه  -  32  32  2  1آشنایی با هنر در تاریخ  3

      --   اصلی  64  16  80  3  طراحی لباس مقدماتی  12      --   پایه  -  32  32  2  آشنایی با هنرهاي سنتی  4

      --   اصلی  -  32  32  2  تاریخ پارچه و نساجی  13      --   اصلی  32  16  48  2  شناخت الیاف و پارچه  5

      --   اصلی  32  16  48  2  دوخت سنتی  14      --   مهارتی  -  32  32  2  مهارتهاي زندگی دانشجویی  6

      7  عمومی  -  48  48  3  زبان خارچی  15      --   مهارتی  -  32  32  2  1مکالمه کاربردي   7

      --   عمومی  -  32  32  2  )1(تاریخ اسالم  16      --   عمومی  -  48  48  3  فارسی  8

    20  جمع واحد    19  جمع واحد

  نیمسال چهارم  نیمسال سوم

تعداد   نام درس  ردیف 

  واحد

-پیشنیاز  درسنوع   ساعات آموزشی

  همنیاز

ترم 

  اخذ 

نم

  ره

تعداد   نام درس  ردیف 

  واحد

پیشنیاز  نوع درس  ساعات آموزشی

  همنیاز-

ترم 

  اخذ 

  نمره

  عملی  نظري  جمع  عملی  نظري  جمع

      17  تخصصی  64  16  80  3  2طراحی لباس   26      12  تخصصی  64  16  80  3  1طراحی لباس   17

      18 تخصصی  32  16  48  2  2الگوسازي   27      --  تخصصی  32  16  48  2  1الگوسازي   18

      )27( تخصصی  32  16  48  2  2دوخت   28      )18( تخصصی  32  16  48  2  1دوخت   19

      20  پایه  -  32  32  2  2هنر و تمدن اسالمی   29      --   پایه  -  32  32  2  1هنر و تمدن اسالمی   20

      --   اصلی  -  34  34  2  با پارچه و لباسهاي سنتیآشنایی   30      --   اصلی  -  32  32  2  تاریخ پوشاك ایران  21

      --   اصلی  -  32  32  2  تاریخ پوشاك جهان  31      --   اصلی  32  16  48  2  بافت پارچه  22

      --   اصلی  32  16  48  2  چاپ پارچه  32      --   اختیاري  32  16  48  2  هندسه نقوش  23

      --   اختیاري  32  16  48  2  مبانی رایانه  33      --   پایه  -  32  32  2  آشنایی با هنرهاي معاصر  24

      --   عمومی  -  32  32  2  1 اسالمی اندیشه  34      15  مهارتی  -  32  32  2  2مکالمه کاربردي   25

    19  جمع واحد    19  جمع واحد

  ) : انتخاب یکی از دروس: تاریخ تحلیلی صدر  اسالم، تاریخ امامت، تاریخ و فرهنگ تمدن اسالمی1(

  ، انسان در اسالم، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم2اندیشه اسالمی) : انتخاب یکی از دروس: 2(

  ) : انتخاب یکی از دروس: اخالق اسالمی، آیین زندگی، فلسفه و اخالق، عرفان عملی اسالم3(

  ) : انتخاب یکی از دروس: انقالب اسالمی، آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی، اندیشه سیاسی امام (ره)4(

  تفسیر موضوعی قرآن ، تفسیر موضوعی نهج البالغهخاب یکی از دروس: ) : انت5(

  



  لباسطراحی شناسی برنامه ترم بندي دروس دوره کار

  دانشگاه علم و هنر

  نیمسال ششم  نیمسال پنجم

تعداد   نام درس  ردیف

  واحد
-پیشنیاز  نوع درس  ساعات آموزشی

  همنیاز

ترم 

  اخذ

تعداد   نام درس  ردیف  نمره

  واحد
-پیشنیاز  نوع درس  آموزشیساعات 

  همنیاز

ترم 

  اخذ

  نمره

  عملی  نظري  جمع  عملی  نظري  جمع

      35  تخصصی  64  16  80  3  4طراحی لباس   44      26  تخصصی  64  16  80  3  3طراحی لباس   35

      36 تخصصی  32  16  48  2  4الگوسازي   45      27 تخصصی  32  16  48  2  3الگوسازي   36

      )45( تخصصی  32  16  48  2  4دوخت   46      )30( تخصصی  32  16  48  2  3دوخت   37

      38  اصلی  32  16  48  2  2الگوسازي روي مانکن   47      --   اصلی  32  16  48  2  1الگوسازي روي مانکن   38

      17  اصلی  32  16  48  2  کاربرد رایانه در طراحی لباس  48      27  اصلی  32  16  48  2  کاربرد رایانه در طراحی الگو  39

      --   اصلی  -  32  32  2  جامعه شناسی هنر  49      --   اصلی  32  16  48  2  آثار طراحان لباسبررسی   40

      --   مهارتی  -  32  32  2  1 درس مهارتی تخصصی  50      --   پایه  48  -  48  2  عکاسی پایه  41

      --   اصلی  -  32  32  2  روش تحقیق  51      --   عمومی  34  -  34  1  تربیت بدنی   42

      --   عمومی  -  32  32  2  )3(اخالق و تربیت اسالمی  52      34  عمومی  -  32  32  2  )2(2اسالمی اندیشه  43

    19  جمع واحد    18  جمع واحد

  نیمسال هشتم  نیمسال هفتم

تعداد   نام درس  ردیف

  واحد
-پیشنیاز  نوع درس  ساعات آموزشی

  همنیاز

ترم 

  اخذ

تعداد   نام درس  ردیف  نمره

  واحد
-پیشنیاز  نوع درس  ساعات آموزشی

  همنیاز

ترم 

  اخذ

  نمره

  عملی  نظري  جمع  عملی  نظري  جمع

      --   تخصصی  -  32  32  2  مدیریت تولید  61      --  تخصصی  32  16  48  2  طراحی لباس کودك و نوجوان  53

      --   اختیاري  -  32  32  2  اختیاري  62      --  تخصصی  64  16  80  3  الگوسازي و دوخت لباس کودك  54

      --   اصلی  -  32  32  2  عفاف و حجاب  63      44 تخصصی  64  16  80  3  ارائه نمایش مد  55

      15  عمومی  34  -  34  2  )4(انقالب اسالمی و ریشه هاي آن  64      --  تخصصی  32  16  48  2  سایزبندي  56

      --   عمومی  -  32  32  2  )5(متون اسالمی  65      24  تخصصی  -  32  32  2  زبان تخصصی  57

 4/3گذراندن  تخصصی  -  -  240  2  کارآموزي  58

  واحدها

 4/3گذراندن  تخصصی  -  -  -  4  پروژه نهایی  66  

  واحدها

  

      --   مهارتی  -  32  32  2  کارآفرینی  67      42  عمومی  34  -  34  1  1ورزش  59

      --   مهارتی  -  32  32  2  2درس مهارتی تخصصی   68      --   عمومی  -  32  32  2  جمعیت و تنظیم خانواده  60

    18  جمع واحد    17  جمع واحد

 

  واحد 46دروس تخصصی: واحد                           37دروس اصلی :   واحد 26دروس پایه :واحد                          22دروس عمومی: 

  و هنر یزد تهیه و تنظیم:گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه علم  واحد 12:  دروس مهارتی  137: ي دورهجمع واحدها  واحد             6: دروس اختیاري


