
ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

میرزایی1کاربینی1

12-10کبری پاک نژاد2آشنایی با طراحان مد و لباس2

12-10محمدرضا نجفی2آشنایی با ماشین آالت3

10-8رویا نصری2شناخت و کاربرد رنگ در طراحی لباس 4

12-10رویا نصری2شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس5

18/30-17علی اصغر بسطامی22اندیشه اسالمی6

18-16حسن اسدی نیا2سیر تحول پوشاک7

16-14کبری پاک نژاد2کارگاه الگوسازی و دوخت حجمی8

16-14کبری پاک نژاد2کاربرد بافته ها و دوخت های سنتی9

16-14زهره رئوفی11ورزش 10

lms.jde.ir:لینک ورود به کالس در سامانه مجازی

کد ملی: نام کاربری و رمز ورود

edu.uast.ac.ir:سامانه جامع آموزشی

ilam.iastjd.ac.ir0: وبسایت مرکز آموزش علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایالم

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایالم

     (1ترم ) 1400 - 1لباس مجلسی و خانگی، ورودی های-       برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک 

 1400-01اول، سال تحصیلی :  نیمسال

عنوان درسردیف
شماره 

کالس
نام استاد

برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته



ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

16-14زهرا تباشیر2کاربرد نرم افزار طراحی لباس1

18-16حسن اسدی نیا2سیر تحول پوشاک در ایران2

12-10کبری پاک نژاد2آشنایی با طراحان مد و لباس3

15/30-14کبری پاک نژاد2کارگاه طراحی لباس با الهام از لباس های سنتی4

17-15/30کبری پاک نژاد2کاربرد بافته ها و دوخت های سنتی5

10/30-8زهرا تباشیر2کارگاه طراحی و مدلسازی لباس مجلسی زنانه6

10/30-8کبری پاک نژاد2کارگاه طراحی و مدلسازی لباس مجلسی مردانه7

13-10/30زهرا تباشیر2کارگاه الگوسازی و دوخت لباس مجلسی زنانه8

13-10/30کبری پاک نژاد2کارگاه الگوسازی و دوخت لباس مجلسی مردانه9

18/30-17علی اصغر بسطامی22اندیشه اسالمی10

lms.jde.ir:لینک ورود به کالس در سامانه مجازی

کد ملی: نام کاربری و رمز ورود

edu.uast.ac.ir:سامانه جامع آموزشی

ilam.iastjd.ac.ir: وبسایت مرکز آموزش علمی کاربردی

     (2ترم ) 99 - 2لباس مجلسی و خانگی، ورودی های -       برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک 

 1400-01اول، سال تحصیلی :  نیمسال

عنوان درسردیف
شماره 

کالس
نام استاد

برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته



ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

10/30-8زهرا تباشیر2کاربرد نرم افزار طراحی لباس1

13-10/30کبری پاک نژاد12کارورزی2

13-10/30کبری پاک نژاد2کارگاه طراحی لباس با الهام از لباس های سنتی3

10/30-8کبری پاک نژاد2کاربرد بافته ها و دوخت های سنتی4

12-10زهرا تباشیر2کارگاه طراحی و مدلسازی لباس مجلسی زنانه5

17-15کبری پاک نژاد2کارگاه طراحی و مدلسازی لباس مجلسی مردانه6

13-10/30زهرا تباشیر2کارگاه الگوسازی و دوخت لباس مجلسی زنانه7

کبری پاک نژاد2کارگاه الگوسازی و دوخت لباس مجلسی مردانه8

18/30-17علی اصغر بسطامی22اندیشه اسالمی9

lms.jde.ir:لینک ورود به کالس در سامانه مجازی

کد ملی: نام کاربری و رمز ورود

edu.uast.ac.ir:سامانه جامع آموزشی

ilam.iastjd.ac.ir: وبسایت مرکز آموزش علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایالم

     (3ترم ) 99 -1لباس مجلسی و خانگی، ورودی های -       برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک 

1400-01اول، سال تحصیلی :  نیمسال

عنوان درسردیف
شماره 

کالس
نام استاد

برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته


