
(ریال)شهریه(پیش بینی)تاریخ شروع ساعت برگزاریایام برگزاریمدت دوره هاریز محتوای آموزشیمدت زمان دورهکد دورهردیف
20:3098/09/18-17:30دوشنبه

1398/09/16-9چهارشنبه- شنبه 
1298/09/08-9جمعه

1798/09/06-13یکشنبه 
1398/09/07-9پنجشنبه

1798/09/06-13سه شنبه-یکشنبه
1798/09/19-13سه شنبه
1798/09/07-13پنجشنبه

1798/09/16-13شنبه
1398/09/02-9شنبه

2098/09/13-17چهارشنبه
2098/09/12-17سه شنبه
1798/09/10-14یکشنبه

1398/09/13-9چهارشنبه-شنبه
1498/09/1629,000,000-9شنبه تا چهارشنبه192مطابق با چارت آموزشی2411412165192

1398/09/14-9پنجشنبه

1798/09/12-13سه شنبه
1798/09/11-13دوشنبه
2098/09/16-17شنبه

1798/09/13-13چهارشنبه-شنبه
20:3098/09/07-17:30پنجشنبه
1798/09/03-14چهارشنبه

1398/09/06-9چهارشنبه30نرم افزار مارولس
2098/09/10-17یکشنبه
1798/09/15-13جمعه

1398/09/11-9دوشنبه
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236طراحی موالژ و حجم سازی 

42(استایلینگ) 2طراحی لباس 

جنسیت سازی و مبانی هنرهای 

تجسمی

29,000,000

21مد و سبک شناسی

411414140پکیج طراحی لباس پیشرفته

42 و طراحی کالکشن1طراحی لباس 

33 (پروژه نهایی )پورتفولیو

36خالقیت در پارچه سازی

فناوری مد و پوشاک

1411412165192 پکیج طراحی لباس مقدماتی

عنوان دوره آموزشی

42 طراحی آناتومی

136طراحی موالژ و حجم سازی 

دوره فشرده طراحی لباس مقدماتی

29,000,000

51
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(ریال)شهریه(پیش بینی)تاریخ شروع ساعت برگزاریایام برگزاریمدت زمان دورهکد دورهردیف

1398/09/06-9چهارشنبه-شنبه

1798/09/17-14سه شنبه-یکشنبه

1398/09/08-8جمعه

1798/09/13-13چهارشنبه-شنبه

1398/09/068,250,000-9چهارشنبه241141212830

1798/09/129,230,000-13سه شنبه- یکشنبه 341141216430

1798/09/128,400,000-13سه شنبه- یکشنبه 441141217130

1798/09/1119,500,000-13دوشنبه541141213960

1798/09/1336,000,000-14چهارشنبه6411414133120

74114141328425,000,000

8411412158409,880,000

9411413126154,000,000

1798/09/129,700,000-14سه شنبه- یکشنبه1041141217642

2098/09/12-17سه شنبه-یکشنبه

1398/09/13-9چهارشنبه

2098/09/184,500,000-17دوشنبه1241141214912

2098/09/1826,800,000-17دوشنبه13411412126120

2098/09/2511,700,000-17دوشنبه1441141416742

Software Marvelous in fashion design آموزش نرم افزار مارولس در طراحی لباس

(دوره های مکمل طراحی لباس)فناوری مد و پوشاک

عنوان التین دوره آموزشیعنوان دوره آموزشی

دوره الگو سازی و دوخت1

پیشرفته 84 41141216119,000,000

مقدماتی 84 41141216019,000,000

پکیج سبک شناسی،استایلینگ و بازاریابی مد 

Painting on Textile 

سوزن دوزی و نقش دوزی لباس 11

آموزش نرم افزار جمینی

سایزبندی پوشاک آقایان و بانوان 
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 Patterning and Sewing of Mens Clothingالگوسازی و دوخت لباس مردانه 

طراحی لباس کودک و نوجوان 

9,250,000 Neadle Work and Embroidery on Clothes  48 411414160

فروش و بازاریابی مد 

Training Illustrator Software in Fashion Design 

Pattering and Sewing Evening &Bride Dress 

Design and Sew dress طراحی و دوخت تخصصی مانتو

آموزش نرم افزار ایالستریتور در طراحی لباس

 Fashio and Businessفشن و تجارت 

نقاشی روی پارچه 

Gemini Design Software 

Kid's and teenagers clothes Design 

Clothing sizing men and women 

طراحی و دوخت لباس شب و عروس

Sales and marketing fashion 
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