
 رشتِ کارشٌاسی طراحی پارچِ

 
 

  

 

 

 

 

 :هعرفی رشتِ کارشٌاسی طراحی پارچِ

طشاحی پاسچِ ٍ لباس لذهت بسیاس طَالًی دس صًذگی اًساى داسد. دس طشاحی پاسچِ خصَصیات اللیوی، آداب ٍ سسَم ٍ 

 .ّا ٍ طشح ٍ اضىال هختلف تأثیش گزاس است باٍسّای هشدم دس سًگ

 

صادی دس تَسعِ باضذ بلىِ اّویت آى اص ًظش التتَجِ بِ هٌسَجات ٍ پَضان ًِ تٌْا اص باب سفع ًیاصّای بطشی هْن هی 

 .وطَسّای جْاى ًیض اّویت داسد ٍ دس ایي ساُ بایذ دسخَاست ٍ ًیاص هطتشی هَسد تَجِ لشاس گیشد

 
وٌٌذ، بایذ اّل حَصلِ ٍ آضٌا بِ  ای طشاحی پاسچِ واهال رٍلی ٍ ٌّشی بَدُ ٍ داًطجَیاًی وِ ایي سضتِ سا اًتخاب هی سضتِ

   .هشدم خَد باضٌذ ّای اعتمادی ضشایط اجتواعی ٍ سٍحیات ٍ اسصش

 
ّذف اص دٍسُ واسضٌاسی طشاحی پاسچِ تشبیت افشادی است وِ بتَاًٌذ بِ عٌَاى واسضٌاس طشاحی پاسچِ هطغَل بِ واس ضًَذ ٍ 

 .هَثش ٍالع ضًَذ ّای ٍابستِبا تَجِ بِ اًذٍختِ علوی ٍ عولی خَد دس بخص باصاس واس، صٌعت ٍ ساصهاى

 

1زیر گرٍُ   

(  1فٌی ) ضریب ترسین  –(  1درک عوَهی ریاضی ٍ فیسیک ) ضریب  –( 4درک عوَهی ٌّر ) ضریب   

( 1هَاد ) ضریب خَاص  –(  1هَسیقی ) ضریب خالقیت  –(  1ًوایشی ) ضریب خالقیت  –(  4تصَیری ) ضریب خالقیت    

 



  :در ایراى  شغلی  هَقعیت

 
دس باصاس سا   سلابت  تَاى  وٌٌذ تا واسضاى  سا سعایت  بٌذی ٍ سًگ  طشاحی  علوی  بایذ اصَل  اًذ وِ ضذُ  هتَجِ  صٌایع  صاحباى  اهشٍصُ

خَدسٍ ّستٌذ. باصاس   صٌذلی  سٍوص  بشای  پاسچِ  بافت  الگَساص ٍ طشاح  دًبال  بِ  خَدسٍساصی  ّای ضشوت  هثال  باضذ. بشای  داضتِ

ًطَد،   ٍ دٍلتی  ّا ٍ هشاوض خصَصی ساصهاى  جزب  گشایص  ایي  التحصیل اگش فاسغ  ٍ حتی  است  ًیض بسیاس خَب  لباس  طشاحی واس

 خَد، واس وٌذ  بشای  اًذن  ای تَاًذ با سشهایِ هی

 
   

افشادی وِ دس باصاس واس ٍ واسیابی بِ دًبال آیٌذُ ضغلی  ماضیاى اًتخاب سضتِ وٌىَس ٍ ًیضبیطتش هت دس اداهِ بشای آضٌایی

بْتشی ّستٌذ، اطالعات بیطتشی ضاهل: بشًاهِ دسسی)سشفصل( ٍ تعذاد ٍاحذّا، داًطگاُ ّای داسای سضتِ طشاحی پاسچِ ٍ 

 .هعشفی فشصت ضغلی ٍ باصاسواس ایي سضتِ اسایِ هی ضَد

  

 : ٍ تعذاد ٍاحذّا ِ طراحی پارچِسرفصل درٍس رشت

 ٍاحذ 431 : تعذاد ول ٍاحذّا

 ٍاحذ 14 : دسٍس عوَهی

                                                ٍاحذ 11 : دسٍس پایِ

                                    ٍاحذ 14 : دسٍس اصلی

 ٍاحذ 33 : دسٍس تخصصی

 ٍاحذ 4 : دسٍس اًتخابی

  

اعالم سرفصل درٍس ایي رشتِ از سایت ٍزارت علَم استفادُ شذُ است.ایي سرفصل صرفا جْت  ًکتِ: در

 .آشٌایی کلی با هحتَای درٍس است ٍ احتوال تغییرات جسیی ٍجَد دارد

 درٍس عوَهی 

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 3 *   فاسسی 1 (4هعاسف اسالهی )

 3 *   صباى خاسجی 1 (1هعاسف اسالهی )

 4 (4تشبیت بذًی ) 1 اخالق ٍ تشبیت اسالهی

 4 (1تشبیت بذًی ) 1 ّای آىاًمالب اسالهی ٍ سیطِ

 4 جوعیت ٍ تٌظین خاًَادُ 1 تاسیخ اسالم

     1 هتَى اسالهی )آهَصش صباى عشبی(

 .ّش یه اص دسٍس فاسسی ٍ صباى خاسجی بایذ دس ّفتِ حذالل دس دٍ جلسِ تذسیس ضًَذ *



  

 درٍس پایِ رشتِ طراحی پارچِ

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 1 عىاسی پایِ 3 (4طشاحی )

 1 (4آضٌایی با ٌّش دس تاسیخ ) 3 (1طشاحی )

 1 (1آضٌایی با ٌّش دس تاسیخ ) 3 (4هباًی ٌّشّای تجسوی )

 1 (4ٌّش ٍ توذى اسالهی ) 3 (1هباًی ٌّشّای تجسوی )

 1 (1ٌّش ٍ توذى اسالهی ) 1 سٌتی ٌّشّای  آضٌایی با

     1 آضٌایی با ٌّشّای هعاصش

  

 درٍس اصلی رشتِ طراحی پارچِ

 ًام درس
تعذاد 

 ٍاحذ
 تعذاد ٍاحذ ًام درس

 3 (4طشاحی پاسچِ با واهپیَتش ) 1 تاسیخ لباس

 3 (1طشاحی پاسچِ با واهپیَتش ) 1 تاسیخ پاسچِ ٍ ًساجی

 3 سًگشصی با هَاد طبیعی 1 جاهعِ ضٌاسی ٌّش

 3 سًگشصی با هَاد هصٌَعی 1 (4تجضیِ ٍ تحلیل آثاس ٌّشی )

 1 سٍش تحمیك 1 ضٌاخت الیاف ٍ پاسچِ

 1 باصاسیابی ٍ التصاد 3 طشاحی لباس

 1 ّای سٌتیآضٌایی با پاسچِ ٍ لباس 3 (4طشاحی پاسچِ )

 1 عفاف ٍ حجاب 3 ٌّذسِ ًمَش

  

 

 



 درٍس تخصصی رشتِ طراحی پارچِ

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 3 (4طشاحی پاسچِ تخصصی ) 3 واسگاُ چاپ سٌتی

 3 (1طشاحی پاسچِ تخصصی ) 3 واسگاُ چاپ سیله

 3 (3طشاحی پاسچِ تخصصی ) 3 واسگاُ چاپ سیله اسىشیي

 1 هعواسی داخلی 3 واسگاُ بافت )تاس ٍ پَد(

 1 صباى تخصصی 3 واسگاُ بافت )دٍ سٍ(

 1 واسآهَصی 3 واسگاُ بافت صٌعتی

 1 پشٍطُ ًْایی 1 هذیشیت تَلیذ

  

 درٍس اًتخابی رشتِ طراحی پارچِ

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 1 حجن ساصی 1 (1تجضیِ ٍ تحلیل آثاس ٌّشی )

 1 (1عىاسی ) 1 (1طشاحی لباس )

 1 دٍخت سٌتی 1 (4خَضٌَیسی )

 1 بشسسی آثاس طشاحاى لباس 1 (1خَضٌَیسی )

     1 ًواد ضٌاسی

  

 


