
 
 
 

  »ترم  اول «  
  هم نیاز  پیش نیاز  تعداد واحد  نام درس

 عملي نظري
  ---   ---   1  2  )1مبانی هنرهاي تجسمی (

  ---   ---   3  -  )1کارگاه طراحی پایه (
  ---   ---   -  2  )1آشنایی با هنر در تاریخ (

آشنایی با هنرهاي سنتی 
  -  2  ایران

 ---   ---  

  ---   ---   2  -  )1کارگاه عکاسی پایه (

  ---   ---   -  2  1درس پیش دانشگاهی 

  -  2  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
 ---   ---  

   واحد16   جمع واحدها :

 

  آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف
    94مهر  -  طراحی چاپ پارچه– ۀ ترمیک پیشنهادي کارشناسی پیوسته طراحی پارچه و لباسبرنام

 

  »ترم  دوم «  
  هم نیاز  پیش نیاز  تعداد واحد  نام درس

 ليعم نظري

مبانی هنرهاي   1  2  )2مبانی هنرهاي تجسمی (
  )1تجسمی (

 ---  

کارگاه طراحی پایه   3  -  )2کارگاه طراحی پایه (
)1(  

 ---  

آشنایی با هنر در   -  2  )2آشنایی با هنر در تاریخ (
  )1تاریخ (

 ---  

آشنایی با پارچه و لباسهاي 
  -  2  )1سنتی (

 ---   ---  

  ---   ---   -  2  2درس پیش دانشگاهی 

خوشنویسی و طراحی 
  1  1  )1حروف(

 ---   ---  

  ---   ---   -  2  )1درس اختیاري (
    واحد16   جمع واحدها :

 

  »ترم  سوم «  
  هم نیاز  پیش نیاز  تعداد واحد  نام درس

 عملي نظري

  2  1  کارگاه طراحی بافت مقدماتی  
مبانی هنرهاي تجسمی 

)1(  
  )1کارگاه طراحی پایه (

 ---  

آشنایی با پارچه و لباسهاي 
  -  2  )2سنتی(

آشنایی با پارچه و 
  )1لباسهاي سنتی(

 ---  

  ---   ---   -  2  )1ناسی(پارچه ش

    -   ---   ---  

  2  1  کارگاه طراحی چاپ مقدماتی
مبانی هنرهاي تجسمی 

)1(  
  )1کارگاه طراحی پایه (

 ---  

  ---   ---   -  3  )1انسان طبیعت و طراحی(

    واحد17   جمع واحدها :

 

  »ترم  چهارم «  
  هم نیاز  پیش نیاز  تعداد واحد  نام درس

 عملي نظري

 ٢ ١کارگاه طراحی لباس مقدماتی  

مبانی هنرهاي تجسمی 
)1(  

  )1کارگاه طراحی پایه (

 ---  

 ۶ ٢  1کارگاه طراحی چاپ 
کارگاه طراحی چاپ 

  مقدماتی
 ---  

هندسه نقوش در صنایع دستی 
  )1ایران (

١ ١  ---   ---  

  )1پارچه شناسی( ١ ١  )2پارچه شناسی(
 ---  

  ---   ---  - ٢  1تاریخ پارچه و نساجی 
  طراحی پارچه با کامپیوتر

 - ٣  )2(درس اختیاري 
 ---   ---  

   واحد17   مع واحدها :ج

 

  »ترم پنجم «  
  هم نیاز  پیش نیاز  تعداد واحد  نام درس

 عملي نظري
  ---   1کارگاه طراحی چاپ  ۶ ٢  2کارگاه طراحی چاپ 

هندسه نقوش در صنایع 
 ١ ١  )2دستی ایران(

هندسه نقوش در صنایع 
  )1دستی ایران(

 ---  

  ---   1تاریخ پارچه و نساجی  - ٢  2تاریخ پارچه و نساجی 

 - ٢  )1تمدن اسالمی(هنر و 
 ---   ---  

 ٢ ١  1کارگاه رنگرزي 
 ---   ---  

    واحد17   جمع واحدها :

 

  »ترم ششم «  
  هم نیاز  پیش نیاز  تعداد واحد  نام درس

 عملي نظري
  ---   2کارگاه طراحی چاپ  ۶ ٢  3کارگاه طراحی چاپ 

  ---   1کارگاه رنگرزي  ٢ ١  2کارگاه رنگرزي 

  ---   )1هنر و تمدن اسالمی( - ٢  )2هنر و تمدن اسالمی(

آشنایی با رشته هاي هنري 
 - ٢  معاصر 

 ---   ---  

  ---   ---  - ٢  3درس اختیاري 
    واحد17   جمع واحدها :

 



  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نکات:
است که متناسب با شرایط هـر ورودي در نیمسـال هـاي     واحد 9مجموع تعداد واحد دروس اختیاري این گرایش )     1 

 2دروس تعیین شده یکی از دروس ذکر شده در ادامۀ این بند، به عنوان درس اختیاري از طـرف گـروه ارائـه مـی شـود.      
ي کودکان، آشنایی با شیوه هاي آموزش هنر در مدارس، حکمت هنـر اسـالمی، تـاریخ    هنر در دنیا واحدي:

) ، تجزیه و تحلیل آثار هنرهاي 2) ، کارگاه عکاسی پایه (2) ، خوشنویسی و طراحی حروف (1عمومی نقاشی (
 واحد)3واحدي: طراحی پارچه با کامپیوتر ( 3تجسمی و درس 

ارائه شده از طرف گروه طراحـی پارچـه و لبـاس     صصی و اختیاريدروس پایه، اصلی، تخدر این جدول فقط  )2
دروس واحـد را از مجمـوع    20ذکر شده سات و دانشجو هر نیمسال باید مابقی تعداد واحـدهاي بـاقی مانـده تـا سـقف      

 متناسب با شرایط تحصیلی و برنامه ارائه شده از طرف گروه هاي دروس عمومی انتخاب نماید. بـه خـاطر تعـداد    عمومی
تاریخ فرهنـگ  از بین دروس عمومی تنها درس  در هر نیمسالتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی محدود گروه هاي درسی

و تمدن اسالمی براي دانشجویان هر ورودي در نیمسال اول تحصیلی ازطرف گروه با هماهنگی مدیر گروه محتـرم تـاریخ   
 در برنامه درسی ایشان گنجانده می شود.

به عنـوان دروس پیشـنیاز ایـن رشـته      هندسهو  آشنایی با هنرپیشنیاز شامل عناوین  واحد درس 4مجموعاً  )3
  ازطرف گروه تعیین شده است که در دو نیمسال اول و دوم ارائه می شود

 
  

  
  

  »ترم هفتم «  
  هم نیاز  پیش نیاز  تعداد واحد  نام درس

 عملي نظري
    3کارگاه طراحی چاپ  ۶ ٢  4کارگاه طراحی چاپ 

 ١ ١  تحقیق(طراحی چاپ پارچه)
نساجی  تاریخ پارچه و

2  
  

    ---  ٢ -  تحول صنایع دستی در دنیا

 - ٢  )4درس اختیاري (
 ---    

    واحد14   جمع واحدها :

 

  »ترم هشتم «  
  هم نیاز  پیش نیاز  تعداد واحد  نام درس

 عملي نظري

 ۶ ٢  5اه طراحی چاپ کارگ
کارگاه طراحی 

    4چاپ 

 ٨ -  طرح ورساله نهایی
تحقیق(طراحی 

    لباس)

    واحد16   جمع واحدها :

 


