
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوخت پیوستهنا کارشناسی وس رشتهدر لیست

 واحد) 6+8پایه (جبرانی و جدول دروس 

 نام درس
 تعداد واحد

 نیازپیش
 عملی نظري

 --- 1 1 (جبرانی) الگوي پایه
 --- 1 1 دوخت پایه (جبرانی)

 --- 1 1 طراحی لباس پایه (جبرانی)
 --- 1 1 اصول الگوسازي 
 --- 1 1 تکنیک دوخت 

 --- 1 1 شناخت و کاربرد رنگ در طراحی لباس 
 --- 1 1 شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس 

 
 

 واحد ) 15تا  11جدول دروس عمومی ( 

 نام درس
 تعداد واحد

 مالحظات
 عملی نظري

 ---  2 2اسالمی  اندیشه
 ---  2 انقالب اسالمی ایران 

یا تاریخ  تاریخ تحلیلی صدر اسالم
 امامت

2  
یکی از این دو درس باید انتخاب 

 شود.
تفسیر موضوعی قرآن یا تفسیر 

 موضوعی نهج البالغه
2  

یکی از این دو درس باید انتخاب 
 شود.

 2جایگزین تربیت بدنی  1  1ورزش 
 ---  2 وتمدن اسالم و ایرانتاریخ فرهنگ 

  1 وصایاي حضرت امام (ره)
 دوره در که صورتی در

 نشده گذرانده کاردانی
 شود اخذ بایستی باشد

  1 آشنایی با روخوانی قرآن کریم 
 دوره در که صورتی در

 نشده گذرانده کاردانی
 شود اخذ بایستی باشد

  2 دانش خانواده و جمعیت
 دوره در که صورتی در

 نشده گذرانده کاردانی
 شود اخذ بایستی باشد

 

حرفه اي کل واحدهاي دروس رشته کارشناسی ناپیوسته جمع 
 طراحی و تکنولوژي دوخت

 تعداد واحد  عنوان درس
 6 (به تشخیص گروه)  دروس جبرانی

 8 دروس پایه
 6 دروس مهارت هاي مشترك

 14 دروس اصلی
 26 دروس تخصصی

 5 کارورزي دروس 
 15تا  11 دروس عمومی 

 )70تا 74+(6  جمع واحد 

 

 واحد) 6( مهارت هاي مشتركجدول دروس 

 نام درس
 تعداد واحد

 نیازپیش
 عملی نظري

 ---  2 مدیریت کب و کار و بهره وري
 ---  2 مهارت هاي مساله یابی و تصمیم گیري

 ---  2 مدیریت مراکز و سازمان هاي هنري

 
 واحد) 14( اصلیجدول دروس  

 نام درس
 تعداد واحد

 نیازپیش
 عملی نظري

 --- 2  کاربرد نرم افزار الگو سازي 
 --- 2  کاربرد نرم افزار طراحی لباس

 اصول الگوسازي 1 1 الگوي حجمی
 ---  2 راه اندازي و سرپرستی کارگاه هاي دوخت

 --- 1 1 سبک شناسی لباس
 ---  2 آشنایی باطراحان مدولباس

 --- 1 1 اصول عکاسی 

 
 

 واحد) 26جدول دروس تخصصی (

 نام درس
 تعداد واحد

 نیازپیش
 عملی نظري

 الگو حجمی 1 1 الگوي حجمی تخصصی
 --- 1 1 کاربرد چاپ دستی در لباس

 کاربرد چاپ دستی در لباس 1 1 سیلک در لباسکاربرد چاپ 
طراحی و دوخت بااستفاده از دوخت هاي 

 سنتی ایران
1 2 --- 

طراحی ودوخت لباس با الهام از لباس 
 تاریخی و سنتی 

1 2 --- 

طراحی و دوخت وکاربرد بافت دستی 
 درلباس

1 1 --- 

 --- 1 1 تزئینات لباس و پارچه سازي
 اصول الگوسازي 1 1 ضخیم آقایانالگو و دوخت لباس 

 اصول الگوسازي 1 1 الگو و دوخت لباس ضخیم بانوان
 --- 1 1 نمایش زنده لباس

 تکنیک دوخت 1 1 تولیدي -دوخت تجاري 
 اصول الگوسازي 1 1 سایز بندي تجاري

 

 واحد) 5( کارورزيجدول دروس  

 نام درس
 تعداد واحد

 نیازپیش
 عملی نظري

 ابتداي دوره (نیمسال اول) 1  کاربینی (بازدید)
 پایان نیمسال دوم 2  1کارورزي 
 پایان دوره 2  2کارورزي 

 
 

 


