
کد دورهردیف
مدت زمان 

دوره
(ریال)شهریه(پیش بینی)تاریخ شروع ساعت برگزاریایام برگزاریمدت دوره هاریز محتوای آموزشی

شهریه پرداخت نقدی یا ثبت 

نام آنالین

1398/11/17-9پنجشنبه

1398/11/12-9چهارشنبه-شنبه

2098/11/19-17شنبه 

1398/11/07-9دوشنبه

1398/11/15-9یکشنبه

1398/11/15-9سه شنبه

1398/11/10-9پنجشنبه

1798/11/19-13شنبه

1798/11/16-13چهارشنبه

1398/11/20-9سه شنبه-یکشنبه

1798/11/13-13یکشنبه

1398/11/15-9سه شنبه

2098/11/14-17دوشنبه

1298/11/12-9شنبه

1398/11/17-9پنجشنبه

1798/11/15-13سه شنبه

1798/11/21-13دوشنبه

1798/11/25-13جمعه

1798/11/19-13چهارشنبه-شنبه

1398/11/13-9یکشنبه

1798/11/16-14چهارشنبه

1798/11/16-13چهارشنبه

1398/11/14-9دوشنبه

2098/11/20-17یکشنبه

1798/11/14-13دوشنبه

فناوری مد و پوشاک

1411412165192
پکیج طراحی 

لباس مقدماتی

عنوان دوره آموزشی

42 طراحی آناتومی

136طراحی موالژ و حجم سازی 

26,100,000
21مد و سبک شناسی

42 و طراحی کالکشن1طراحی لباس 

29,000,000

36

30نرم افزار مارولس

29,000,000
پکیج طراحی 

لباس پیشرفته

51 جنسیت سازی و مبانی هنرهای تجسمی

 22222816                                                                                        83میرداماد ، بین رازان شمالی و آزیتا، جنب بانک ملت، پالک 
www.mftmirdamad.com

236طراحی موالژ و حجم سازی 

42(استایلینگ) 2طراحی لباس 

26,100,000 2177

Follow us  on Instagram @mft.mirdamad              @mftmirdamad-fashion

411414140

33 (پروژه نهایی )پورتفولیو

خالقیت در پارچه سازی
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(ریال)شهریه(پیش بینی)تاریخ شروع ساعت برگزاریایام برگزاریمدت زمان دورهکد دورهردیف
شهریه پرداخت نقدی یا ثبت 

نام آنالین

1398/11/17-9پنجشنبه

1798/11/13-13سه شنبه-یکشنبه

1798/11/1619,000,00017,100,000-13چهارشنبه-شنبه41141216184

1798/11/16-13چهارشنبه

1398/11/14-9دوشنبه

1798/11/209,230,0008,307,000-13سه شنبه- یکشنبه 341141216430

1798/11/208,400,0007,560,000-13سه شنبه- یکشنبه 441141217130

1398/11/1419,500,00017,550,000-9دوشنبه541141213960

1798/11/1636,000,00032,400,000-14چهارشنبه6411414133120

74114141328425,000,00022,500,000

8411412158409,880,0008,892,000

9411413126154,000,0003,600,000

1398/11/159,700,0008,730,000-9سه شنبه- یکشنبه1041141217642

2098/11/15-17سه شنبه-یکشنبه

1398/11/16-9چهارشنبه

2098/11/214,500,0004,050,000-17دوشنبه1241141214912

2098/11/2126,800,00024,120,000-17دوشنبه13411412126120

2098/11/2111,700,00010,530,000-17دوشنبه1441141416742

http://telegram.me/mirdamadmft

(دوره های مکمل طراحی لباس)فناوری مد و پوشاک

1
17,100,000

7,425,000 8,250,000 2

19,000,000 41141216084

عنوان دوره آموزشی

41141212830آموزش نرم افزار مارولس در طراحی لباس

دوره الگو سازی و دوخت مقدماتی

دوره الگو سازی و دوخت پیشرفته

آموزش نرم افزار ایالستریتور در طراحی لباس

آموزش نرم افزار جمینی

طراحی و دوخت تخصصی مانتو

طراحی و دوخت لباس شب و عروس

الگوسازی و دوخت لباس مردانه 

طراحی لباس کودک و نوجوان 

http://telegram.me/mirdamadmft
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8,325,000

فشن و تجارت 

پکیج سبک شناسی،استایلینگ و بازاریابی مد 

119,250,000

سایزبندی پوشاک آقایان و بانوان 

نقاشی روی پارچه 

سوزن دوزی و نقش دوزی لباس 

فروش و بازاریابی مد 

41141416048
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