
 1399-1400بزوامٍ پیطىُازی ویمسال زيم تحصیلی 

 ( 1410)کس:  (99کارضىاسی پیًستٍ طزاحی پارچٍ )يريزی بُمه  1تزم

 

 ياحس اوترابی زر َز تزم میباضىس. 4زرس ػمًمی ي مجمًع  2* زاوطجًیان با زروظز گزفته مؼسل، مًظف بٍ اذذ وُایت 

 جاری بصًرت مجاسی )آوالیه( بزگشار می گززز.* تمامی کالس َا زر تزم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس

 

 زمان برگساری کالس نام استاد تعداد واحد

 طزاحی پیص
 (1203مؼازل: طزاحی پایٍ )

 30/11تا  8زيضىبٍ  خ وگارضی 3

 1مباوی َىزَای تجسمی 
 (1203) 1مؼازل: مباوی َىزَای تجسمی 

 14تا  11طىبٍ یک خ زکتز ضیری 3

 1آضىایی با َىز زر تارید 
 (1203) 1 تاریدمؼازل: آضىایی با َىز زر 

 10تا  30/8یکطىبٍ  خ زکتزغفاری 2

 -آقای قُزماوی 2 آضىایی با پارچٍ ي لباس َای سىتی
 خ زکتززاليریان

 15تا  30/13زيضىبٍ 

 16تا  30/14ضىبٍ سٍ  خ زکتز ضیایی 2 تارید لباس 

  ػکاسی پایٍ
 (1203مؼازل: ػکاسی مقسماتی )

 18تا  15زيضىبٍ  مُزپزيرخ  2

   2 ػمًمی

   2 ػمًمی

   18 جمغ ياحسَا



 1399-1400بزوامٍ پیطىُازی ویمسال زيم تحصیلی 

 (1410)کس: ( 99کارضىاسی پیًستٍ طزاحی پارچٍ )يريزی مُز  2تزم 

 

 میباضىس.ياحس اوترابی زر َز تزم  4زرس ػمًمی ي مجمًع  2* زاوطجًیان با زروظز گزفته مؼسل، مًظف بٍ اذذ وُایت 

 * تمامی کالس َا زر تزم جاری بصًرت مجاسی )آوالیه( بزگشار می گززز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس

 

 زمان برگساری کالس نام استاد تعداد واحد

 18تا  14ضىبٍ  خ تاجیک 3 1طزاحی 

 30/11تا  8زيضىبٍ  خ تاجیک 3 2مباوی َىزَای تجسمی 

 30/13 تا 12زيضىبٍ  خ طالیی 2 2آضىایی با َىز زر تارید 

 18تا  14یکطىبٍ  خ زکتز زاليریان -آقای قُزماوی 3 1طزاحی لباس 

 15تا  30/13زيضىبٍ  خ زکتز زاليریان -آقای قُزماوی 2 آضىایی با پارچٍ ي لباس َای سىتی

 30/11تا  8ضىبٍ   آقای وازر 3 1 طزاحی پارچٍ

 30/13تا  12یکطىبٍ  خ زکتز ضیایی 2 ومازضىاسی

   2 ػمًمی 

   20 ياحسَا جمغ



 1399-1400بزوامٍ پیطىُازی ویمسال زيم تحصیلی 

 (1410( )کس:98ی کارضىاسی پیًستٍ طزاحی پارچٍ )يريز 4تزم 

 

 ياحس اوترابی زر َز تزم میباضىس. 4زرس ػمًمی ي مجمًع  2* زاوطجًیان با زروظز گزفته مؼسل، مًظف بٍ اذذ وُایت 

 بصًرت مجاسی )آوالیه( بزگشار می گززز.* تمامی کالس َا زر تزم جاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس

 

  نام استاد تعداد واحد

 زمان برگساری کالس

 15تا  30/11ضىبٍ  آقای وازر 3 1طزاحی پارچٍ ترصصی 

 2َىز ي تمسن اسالمی
 (1203)کس  2مؼازل: َىز ي تمسن اسالمی

 30/16تا  15یکطىبٍ  آقای ضاَسًاراوی 2

 12تا  30/10سٍ ضىبٍ  زکتزضیاییخ  2 تارید پارچٍ ي وساجی

 14تا  30/12سٍ ضىبٍ  خ زکتزضیایی 2 مسیزیت تًلیس

 30/9تا  8سٍ ضىبٍ  خ ضیزاسی 2 آضىایی با َىزَای مؼاصز

 16تا  30/14سٍ ضىبٍ  خ زکتزضیایی 2 تارید لباس

 30/13تا  12یکطىبٍ  خ زکتزضیایی 2 ومازضىاسی

   2 ػمًمی

   2 ػمًمی

   19 جمغ ياحسَا



 1399-1400بزوامٍ پیطىُازی ویمسال زيم تحصیلی 

 (1410)کس:( 97کارضىاسی پیًستٍ طزاحی پارچٍ )يريزی  6تزم

 

 ياحس اوترابی زر َز تزم میباضىس. 4زرس ػمًمی ي مجمًع  2* زاوطجًیان با زروظز گزفته مؼسل، مًظف بٍ اذذ وُایت 

 * تمامی کالس َا زر تزم جاری بصًرت مجاسی )آوالیه( بزگشار می گززز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس

 

تعداد 

 واحد

 زمان برگساری کالس نام استاد

 30/18تا  15ضىبٍ  آقای وازر 3 3طزاحی پارچٍ ترصصی 

 30/11تا  10زيضىبٍ  خ طالیی 2 1تجشیٍ ي تحلیل آثار َىزی 

 30/9تا  8زيضىبٍ  خ طالیی 2 ريش تحقیق

 18تا  14پىجطىبٍ  خ ضیزاسی 3 2طزاحی پارچٍ با کامپیًتز 

 30/16تا  14یکطىبٍ  خ زکتزضیایی 2 جامؼٍ ضىاسی َىز

   2 ػمًمی

   2 ػمًمی

   16 جمغ ياحسَا



 1399-1400بزوامٍ پیطىُازی ویمسال زيم تحصیلی 

 (1410)کس:( 96کارضىاسی پیًستٍ طزاحی پارچٍ )يريزی  7تزم 

 

 ياحس اوترابی زر َز تزم میباضىس. 4زرس ػمًمی ي مجمًع  2* زاوطجًیان با زروظز گزفته مؼسل، مًظف بٍ اذذ وُایت 

 ت مجاسی )آوالیه( بزگشار می گززز.* تمامی کالس َا زر تزم جاری بصًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس

 

 زمان برگساری کالس استادنام  تعداد واحد

 16تا  30/14زيضىبٍ  خ طالیی 2 2تجشیٍ ي تحلیل آثار َىزی 

 10تا  8سٍ ضىبٍ  خ زکتز ضیایی 2 سبان ترصصی

 12تا  30/10سٍ ضىبٍ  خ زکتز ضیایی 2 تارید پارچٍ ي وساجی

 - خ زکتز زاليریان 2 کارآمًسی

   2 1يرسش 

   2 ػمًمی

   2 ػمًمی

   14 جمغ ياحسَا

    



 1399-1400بزوامٍ پیطىُازی ویمسال زيم تحصیلی 

 (1410)کس:( 96کارضىاسی پیًستٍ طزاحی پارچٍ )يريزی  8تزم 

 

 نام درس

 

 نام استاد تعداد واحد

 خ زکتز زاليریان 4 پزيصٌ وُایی

   

   

  4 جمغ ياحسَا


