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

42فیگور

30مبانی هنرهای تجسمی

63مد و سبک شناسی و استایلینگ

63 و طراحی کالکشن و جنسیت1طراحی لباس 

272 و 1طراحی موالژ و حجم سازی 

36خالقیت در پارچه سازی

30آموزش نرم افزار مارولس در طراحی لباس

33(پروژه نهایی )پورتفولیو

42فیگور

30مبانی هنرهای تجسمی

21مد و سبک شناسی

142طراحی لباس 

21جنسیت سازی

21طراحی کالکشن

136طراحی موالژ و حجم سازی 

201401/11/24-17چهارشنبه- دوشنبه36خالقیت در پارچه سازی

42(استایلینگ) 2طراحی لباس 

236طراحی موالژ و حجم سازی 

30آموزش نرم افزار مارولس در طراحی لباس

33(پروژه نهایی )پورتفولیو

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

_13پنجشنبه 171401/11/27

_9سه شنبه 171401/10/27

131401/11/1468,000,000-9جمعه۴۱۱۴۱۴۱۶۵102

171401/11/2870,000,000-13جمعه411414133120

171401/12/0548,840,000-13جمعه۳۹۴۷100

201401/11/211,800,000-17جمعه47778

201401/11/1117,000,000-17سه شنبه444040

201401/11/2363,000,000-17یکشنبه۴۲۷۹180

131401/12/0439,800,000-9پنجشنبه41141215990

201401/11/1721,000,000-17چهارشنبه_دوشنبه41141212830

_14:30جمعه41141217130 17:301401/10/1626,000,000

201401/11/0423,100,000-17سه شنبه_یکشنبه41141213036

201401/11/2337,800,000-17یکشنبه452542

49043011,000,000

4441106,330,000

44421210,000,000

4114121764220,000,000

دوره های دوخت

177

1

طراحی و دوخت لباس شب و عروس

دوخت تخصصی مانتو

411414140 3
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65,000,000 پکیج طراحی لباس پیشرفته

61,000,000نازکدوزی زنانه۴۱۱۴۱۴۱۶۴120

دوره جامع طراحی لباس 

مقدماتی و پیشرفته

131401/11/16-9سه شنبه- یکشنبه 

191401/11/20-14پنجشنبه

فناوری مد و پوشاک

1

عنوان گروه آموزشی

201401/12/07-17سه شنبه- یکشنبه 

Follow us on Instagram @mft.mirdamad-@mftmirdamad-fashion          http://telegram.me/mirdamadmft

2

عنوان دوره آموزشی

70,000,000 411412165192 پکیج طراحی لباس مقدماتی

125,000,000 369 4311

گلدوزی مدرن مقدماتی

گلدوزی مدرن پیشرفته

نقاشی روی پارچه

هماهنگی با دپارتمان

هماهنگی با دپارتمان

هماهنگی با دپارتمان

هماهنگی با دپارتمان

Follow us on Instagram @mft.mirdamad - @mftmirdamad-fashion          http://telegram.me/mirdamadmft
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(دوره های مکمل طراحی لباس)فناوری مد و پوشاک

2
دوره های مکمل مد 

و پوشاک

نام دوره

ضخیم دوزی زنانه

ورک شاپ طراحی دوخت مانتو 

دوخت تخصصی شلوار 

الگو سازی و دوخت تخصصی لباس مردانه 

الگو و مدلسازی دوخت لباس کودک 

آموزش نرم افزار مارولس در طراحی لباس 

آموزش نرم افزار جمینی 

استایلینگ

جواهر دوزی

خالقیت در پارچه سازی 

131401/11/16-9سه شنبه- یکشنبه 

17:001401/11/20-13:00جمعه- پنجشنبه

191401/11/20-14پنجشنبه

۱۴0۱/۱0/۲0:تاریخ بروزرسانی

۱۴0۱/۱0/۲0: تاریخ بروزرسانی


