
پوشاکبرنامه ترمی گرایش مهندسی   
به بعد 95ویژه دانشجویان ورودی   

 

 

 ترم پنجم

نیاز )همنیاز(پیش  کد درس نام درس واحد 

2 ریاضی عمومی  1912291 احتمال و آمار مهندسی 3 

2فیزیک   1710250 مبانی مهندسی برق 3 

( کامپیوتر سازی برنامه مبانی کارگاه نویسی کامپیوترمبانی برنامه 3 (  1730150 

1 تکنولوژی نساجی 2 علوم الیاف  3412230 

(1 )تکنولوژی نساجی 1 تکنولوژی نساجی مایشگاهآز 1   3412231 

فیزیک الیاف مایشگاهآز 1 )فیزیک الیاف(  3412331 

(1 )تکنولوژی نساجی  3418226 اصول طراحی پوشاک 2 

(اصول طراحی پوشاک) پوشاککارگاه اصول طراحی  1   3418227 

 -- درس عمومی 2 --

واحد 18  جمع 
 

 

 ترم ششم

نیاز )همنیاز(پیش  کد درس نام درس واحد 

1 تکنولوژی نساجی  3412478 بافندگی حلقوی 2 

 3412479 کارگاه بافندگی حلقوی 1 )بافندگی حلقوی(

 3418480 طراحی کاربردی پوشاک 2 اصول طراحی پوشاک

 3418214 فرآیندهای رنگرزی و چاپ 3 اصول طراحی پوشاک

2و ریاضی عمومی  1 تکنولوژی نساجی 2 تکنولوژی نساجی 2   3412306 

(2 نساجی)تکنولوژی  2 نساجیتکنولوژی  مایشگاهآز 1   3412307 

 3412305 فرآیند تکمیل 2 (2یا )تکنولوژی نساجی  1بافندگی 

 3418222 اصول برش و الیی گذاری 3 اصول طراحی پوشاک

 3418223 کارگاه اصول برش و الیی گذاری 1 )اصول برش و الیی گذاری(

واحد 17  جمع 
 

 

 

 

 



پوشاکبرنامه ترمی گرایش مهندسی   
به بعد 95ویژه دانشجویان ورودی   

 

 ترم هفتم

نیاز )همنیاز(پیش  کد درس نام درس واحد 

های ماشینیکفپوش 2 1یا تکنولوژی نساجی  1ریسندگی   3414470 

2یا بافندگی  2تکنولوژی نساجی   3412372 مدیریت تولید 2 

رنگرزی و چاپفرآیندهای  فرآیندهای رنگرزی و چاپ  مایشگاهآز 1   3418215 

 3418230 تکنولوژی دوزندگی و پرس 3 طراحی کاربردی پوشاک

(تکنولوژی دوزندگی و پرس)  3418231 کارگاه تکنولوژی دوزندگی و پرس 1 

 3418213 آزمایشگاه تکمیل کاالی نساجی 1 فرآیند تکمیل

 3418220 راحتی پوشاک 2 طراحی کاربردی پوشاک

 - درس عمومی 2 -

 3414450 پروژه 3 -

واحد 17  جمع 
 

 

 ترم هشتم

نیاز )همنیاز(پیش  کد درس نام درس واحد 

 3414426 طرح و محاسبه کارخانه 2 2یا تکنولوژی نساجی  2بافندگی 

 3418216 کنترل کیفیت پوشاک 2 تکنولوژی دوزندگی و پرس

(کنترل کیفیت پوشاک) 1 پوشاکآزمایشگاه کنترل کیفیت  1   3418217 

2تکنولوژی نساجی   3414404 تجزیه فنی بافت و محاسبه پارچه 2 

 3418233 عملیات ارزش گذاری مد و پوشاک 2 اصول برش و الیی گذاری

 3418224 کنترل رنگ در پوشاک 2 فرآیندهای رنگرزی و چاپ

عمومیدرس  2 -  - 

 - درس اختیاری 2 -

واحد درسی 100حداقل  گذراندن  3414460 کارآموزی )تابستان( 2 

واحد 17  جمع 

 جمع کل واحدها 141
 


