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 برنامه دوره تخصصی تکمیلی طراحی لباس)پوشاک(

 

گردد که در چند سال اخیر عالقه مندان زیادی پیدا کرده و جدید در کشور ما محسوب می  هایتخصصیکی از  پوشاکطراحی 

 از بسیاری در و است جهانی صنعت یک لباس، طراحی امروزه یابد. مخاطب و رونق بیشتری میبازار کار این رشته نیز هر روز 

طراحی پوشاک با توجه به تنوع وسیع و بسیار زیبای . شود می شناخته برجسته تخصص یک عنوان به پیشرفته و بزرگ کشورهای

های صادرات و مطرح شدن در بازارهای جهانی را  رنگ و طرح های سنتی در ایران، امکان پیشرفت های بسیار و ایجاد زمینه

هنر استفاده از طراحی، برای خلق پوشاک بستگی به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی ملت ها داشته و در جوامع مختلف داراست. 

  دارای تنوع باالیی است.

از آنجا که طراحی لباس، و مفید است.  تواند برای تمامی دانشجویان رشته های مرتبط با طراحی جذابآشنایی با این رشته می

کنند تابعی از زیبایی ومطلوبیت بوده و آنچه طراحی می، طراحان پوشاک نمادی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی یک جامعه است

با سایر هنرها مانند  و تخصص از این رو گسترش استفاده از جنبه های میان رشته ای این هنر در راستای فرهنگ جامعه باشد.

 ضروری است. گرافیک، معماری داخلی، نقاشی، ارتباط تصویری و ...

دانش و مهارت های عملی در  آشنایی دانشجویان سایر راشته ها با  در راستای برگزاری دوره تخصصی تکمیلی طراحی پوشاک

 زمینه خواهد بود. در این استعدادها بروز و خالقیت ایجاد همچنین و زمینه طراحی و صنعت مد

 

 وشاکپدروس اصلی دوره تخصصی تکمیلی طراحی 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس ردیف

  **3 **2طراحی  **1

  3 طراحی لباس مقدماتی 2

  2 بررسی آثار طراحان لباس 3

  2 1الگو سازی روی مانکن  4

  2 کاربرد رایانه در طراحی لباس 5

 لباس مقدماتیطراحی  3 1طراحی لباس  6

  2 1الگو سازی  7

 1الگو سازی  2  1دوخت  8

 1طراحی لباس  2 کاربرد رنگ و پارچه در طراحی لباس 9

این واحد جزء دروس اصلی شما محسوب نمی  ، طراحی جواهر و نقاشی هستید،درصورتیکه دانشجوی رشته طراحی صنعتی**

 گردد.
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 وشاکپدروس اصلی دوره تخصصی اختیاری طراحی 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس ردیف

  3 1مبانی هنرهای تجسمی  1

  2 تاریخ پارچه و نساجی 2

  2 تاریخ پوشاک ایران  3

  2 تاریخ پوشاک جهان 4

  2 چاپ پارچه 5

  2 مدیریت تولید 6

 1الگوسازی روی مانکن  2 2الگوسازی روی مانکن  7

  2 دوخت سنتی 8

  2 کاربرد رایانه در طراحی الگو 9

  2 نمادشناسی 11

  2 بازاریابی و اقتصاد 12

  2 سایزبندی 13

 

 واحد درسی را به شرح ذیل می گذرانند: 22مجموعا در دوره تخصصی تکمیلی طراحی لباس 

 بیست و یک واحد اجباری و سه واحد از میان دروس اختیاری

برای شما، است، ترتیب واحدهای ماینور طراحی لباس   نقاشی یا ، طراحی جواهرطراحی صنعتیدر صورتیکه رشته اصلی شما 

 هجده واحد اجباری و شش واحد اختیاری خواهد بود.

 

 زمان و شرایط پذیرش و گذراندن دوره تخصصی تکمیلی طراحی لباس)پوشاک(

 

 تعداد پذیرش در دروس هر نیمسال، محدود به ظرفیت کالس ها خواهد بود. ●

 کل بررسی می گردد.می باشد، ضمنا درخواست ها با اولویت معدل  12حداقل معدل کل برای پذیرش  ●

معماری، عمران، طراحی صنعتی،  برای دانشجویان رشته های  وشاکپامکان ورود در دوره تخصصی تکمیلی طراحی  ●

 می باشد. و نقاشی طراحی جواهر ،مرمت بناهای تاریخی ،ارتباط تصویری، معماری داخلی، شهرسازی

 


