
(ریال)شهریه دوره (پیش بینی)تاریخ شروع ساعت برگزاریایام برگزاریمدت دوره هاریز محتوای آموزشیمدت زمان دورهکد دورهردیف

201400/07/10-17چهارشنبه-شنبهطراحی آناتومی

201400/07/07-17چهارشنبه-شنبه(آنالین)طراحی آناتومی 

171400/07/10-13چهارشنبه-شنبه51جنسیت سازی و مبانی هنرهای تجسمی

171400/07/08-13پنجشنبه21مد و سبک شناسی

201400/06/23-17سه شنبه- یکشنبه 42 و طراحی کالکشن1طراحی لباس 

131400/07/04-9سه شنبه- یکشنبه 136طراحی موالژ و حجم سازی 

131400/07/10-9چهارشنبه- شنبه36خالقیت در پارچه سازی

131400/07/11-9سه شنبه- یکشنبه 42(استایلینگ) 2طراحی لباس 

171400/07/06-13سه شنبه- یکشنبه 236طراحی موالژ و حجم سازی 

171400/07/10-13شنبهآموزش نرم افزار مارولس در طراحی لباس

201400/07/10-17شنبه(آنالین)نرم افزار مارولس 

131400/07/17-9شنبه33(پروژه نهایی )پورتفولیو

181400/07/1644,100,000-12جمعه120نازکد وزی زنانه۴۱۱۴۱۴۱۶۴120

131400/07/2252,800,000-9پنجشنبه102ضخیم دوزی زنانه۴۱۱۴۱۴۱۶۵102

181400/06/2631,920,000-12جمعه84دوره الگو سازی و دوخت مقدماتی41141216084

131400/06/1831,920,000-9پنجشنبه84دوره الگو سازی و دوخت پیشرفته41141216184

171400/06/2530,480,000-13پنجشنبه60طراحی و دوخت تخصصی مانتو41141213960

131400/06/2556,400,000-9پنجشنبه120طراحی و دوخت لباس شب و عروس411414133120

فناوری مد و پوشاک
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411414140

1

عنوان دوره آموزشی

56,500,000 411412165192
پکیج طراحی لباس 

مقدماتی

2177

42

56,500,000
پکیج طراحی لباس 

پیشرفته
30

3
دوره های 

دوخت

۱۴00/0۶/2۱: تاریخ بروزرسانی



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

201400/07/1012,720,000-17چهارشنبه-شنبه1411412131

201400/07/0710,100,000-17چهارشنبه-شنبه23611

171400/07/1023,365,000-13چهارشنبه-شنبه3411414143/41141414451

171400/07/086,800,000-13پنجشنبه441141216321

201400/06/2319,680,000-17سه شنبه- یکشنبه 5411412168/41141414242

131400/07/0412,120,000-9سه شنبه- یکشنبه 641141216236

171400/07/0612,120,000-13سه شنبه- یکشنبه 741141216736

131400/07/1712,000,000-9شنبه8378633

171400/07/1016,500,000-13شنبه9411412128

201400/07/1012,600,000-17شنبه103610

15,720,000رزرو17-13سه شنبه- یکشنبه 1141141216430

17,000,000رزرو20-16شنبه1241141217130

134114141328439,000,000

15,600,000رزرو13-9چهارشنبه- دوشنبه 1441141217642

16,900,000یکشنبه1541141416048

18,240,000رزرو20-17دوشنبه1641141416742

نقاشی روی پارچه 

آموزش نرم افزار ایالستریتور در طراحی لباس

آموزش نرم افزار جمینی

الگوسازی و دوخت لباس مردانه 

سوزن دوزی و نقش دوزی لباس 
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پکیج سبک شناسی،استایلینگ و بازاریابی مد

رزرو

(دوره های مکمل طراحی لباس)فناوری مد و پوشاک

هماهنگی با دپارتمان

آموزش نرم افزار مارولس در طراحی لباس

عنوان دوره آموزشی

42
طراحی آناتومی

(آنالین)طراحی آناتومی 

پورتفولیو

(آنالین)نرم افزار مارولس 
30

2طراحی موالژ و حجم سازی 

جنسیت سازی و مبانی هنرهای تجسمی

مد و سبک شناسی

 و طراحی کالکشن1طراحی لباس 

1طراحی موالژ و حجم سازی 
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