برنامه ترم زمستان
9911

 گروه مد و لباس 
الگوسازی و دوخت
ترم

عنوان درس

مدت

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

معصومه پیمان

کد  - 9جمعه 91-91

لیال مددی

کد - 1سه شنبه 99-1

انسیه داودآبادی

کد - 9یکشنبه 99-1

راضیه الیقی

کد – 0جمعه 99-1

لیال مددی

کد - 5چهارشنبه 90-99

سمانه جمشیدی

کد - 1دوشنبه 91-90

الگوسازی مولر و دوخت

لیال مددی

کد  - 9پنجشنبه 99-1

پایه 1

سمانه جمشیدی

کد  - 1سه شنبه 91-90

سمانه جمشیدی

کد - 9پنجشنبه 19-91

انسیه داودآبادی

کد  - 0یکشنبه 93:99-99:99

لیال مددی

کد  - 5چهارشنبه 91-90

لیال مددی

کد  - 9شنبه 99-1

لیال مددی

کد  - 1سه شنبه 91-90

راضیه الیقی

کد  - 9جمعه 93-99

انسیه داودآبادی

کد  - 0یکشنبه 99:99-1:99

معصومه پیمان

کد  - 5یکشنبه 91-90

لیال مددی

کد  - 9یکشنبه 93:99-99:99

انسیه داودآبادی

کد  - 1پنجشنبه 99-1

راضیه الیقی

کد  - 9پنجشنبه 91-90

لیال مولوی

جمعه 91-1

(ساعت)

الگوسازی مولر و دوخت
پایه 9

ترم 9

(نازک دوزی  -دامن و

09

شلوار)

ترم
1

(نازک دوزی  -باالتنه،

09

آستین و یقه)

مدلسازی و دوخت 9

ترم
9

(ضخیم دوزی  -کت و

09

پالتو)

مدلسازی و دوخت 1

ترم
0

(الگوسازی پیشرفته)
جمینی

09

09

شهریه
(تومان)

199999

199999

199999

199999

559999

نقاشی و چاپ پارچه
ترم

عنوان درس

مدت (ساعت)

کل دوره

نقاشی و چاپ پارچه

99

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

سمانه محمدی

کد  - 9چهارشنبه 91-91

سیما حاجی زاده

کد  - 1پنجشنبه 91-1

شهریه (تومان)
059999

رودوزی های سنتی و مُدرن
ترم

عنوان درس

مدت (ساعت)

ترم 9

رودوزی های سنتی و مُدرن 9

99

ترم 1

رودوزی های سنتی و مُدرن 1

99

عطیه رجبعلی

ترم 9

رودوزی های سنتی و مُدرن 9

99

نارمال حامد یزد

شهریه (تومان)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

نارمال حامد یزد

کد - 9شنبه 91-99

عطیه رجبعلی

کد  - 1پنجشنبه 99-99
پنجشنبه 93-90

059999

شنبه 99-99

059999

059999

طراحی مُد و لباس
مدت

ترم

عنوان درس

ترم 9

آناتومی مقدماتی و مبانی رنگ

19

ترم 1

آناتومی پیشرفته و طراحی لباس عمومی

19

ترم 9

جنسیت شناسی و انواع تکنیک های آن

19

کارگاه کامپیوتر ( 9ایالستریتور)

09

(ساعت)

استاد
شادی نیکجو

کد  - 9شنبه 95-99

آتنا فتحی

کد  - 1یکشنبه 90-1

در صورت تکمیل
ظرفیت

ترم 0

ترم 5

روز و ساعت تشکیل کالس شهریه (تومان)

199999

کد  - 9جمعه 95-99

شادی نیکجو

کد  - 9سه شنبه 91-99

بیتا عباسی

کد  - 1پنجشنبه 91-90

آتنا فتحی

کد  - 9شنبه 91-99

راضیه الیقی

شنبه 91-99

نیکو میرزاخو

کد  - 9شنبه 99-1

زهرا پاکزاد

کد  - 1سه شنبه 90-99

سبک شناسی طراحی لباس

99

آتنا فتحی

جمعه 95-99

059999

کارگاه کامپیوتر ( 1مارولوس)

99

زهرا مولوی

پنجشنبه 91-99

559999

خالقیت در طراحی لباس

19

شهرزاد ضیائی

کد  - 9چهارشنبه 91-90

شادی نیکجو

کد  - 1شنبه 93-95

پروژه پایانی

19

شهرزاد ضیائی

کد  - 9چهارشنبه 91-91

شادی نیکجو

کد  - 1شنبه 91-93

199999
199999
559999

059999
059999

دوخت لباس شب و عروس
ترم

عنوان درس

ترم  9دوخت لباس شب و عروس مقدماتی

مدت (ساعت)

استاد

 5( 19ماهه)

معصومه پیمان

روز و ساعت تشکیل کالس شهریه (تومان)
چهارشنبه 91-91

0599999

چرم دست دوز
ترم

عنوان درس

مدت (ساعت)

ترم 9

کیف چرم دست دوز مقدماتی

99

ترم 1

کیف چرم دست دوز پیشرفته

99

ترم 9

کفش چرم دست دوز مقدماتی

99

ترم 1

کفش چرم دست دوز پیشرفته

99

ترم 9

حکاکی چرم مقدماتی

99

ترم 1

حکاکی چرم پیشرفته

99

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

رضا دبیر

کد - 9شنبه 91-91

ایمان یزدانی

کد - 1پنجشنبه 91-99

رضا دبیر

کد - 9یکشنبه 91-91

ایمان یزدانی

کد - 1پنجشنبه 91-91

رضا دبیر

رضا دبیر

شهریه (تومان)
199999
199999

یکشنبه 91-99

139999

شنبه 99-99

139999

شنبه 91-99

359999

یکشنبه 99-99

359999

دوره آموزشی عروسکسازی
ترم

عنوان درس

مدت (ساعت)

ترم 9

عروسک سازی روسی مقدماتی

1

ترم 1

عروسک سازی روسی پیشرفته

91

کل دوره

عروسک خرگوش

0

کل دوره

عروسک فرشته

0

استاد

هانیه پازوکی

روز و ساعت تشکیل کالس شهریه (تومان)
پنجشنبه 91-99

059999

چهارشنبه 93-99

559999

جمعه 93-99

959999

جمعه 99-1

099999

 گروه هنرهای تجسمی 
طراحی
ترم

عنوان درس

طراحی 9

مدت
(ساعت)

99

ترم 9

مبانی هنرهای تجسمی 9

99

طراحی 1

99

ترم 1

ترم 9

ترم 0

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس شهریه (تومان)

سیامک صانعی

کد  - 9دوشنبه 91-1

فاطمه ماندگار

کد  - 1پنجشنبه 91-1

نگار نجیبی

کد  - 9چهارشنبه 91-1

در صورت تکمیل ظرفیت

کد - 0جمعه 91-1

سیامک صانعی

کد  - 9دوشنبه 91-99

فاطمه ماندگار

کد  - 1پنجشنبه 91-99

نگار نجیبی

کد  - 9چهارشنبه 91-99

در صورت تکمیل ظرفیت

کد - 0جمعه 91-99

سیامک صانعی

کد  - 9پنجشنبه 91-1

فاطمه ماندگار

کد  - 1جمعه91-1

نگار نجیبی

کد  - 9دوشنبه 91-1

سیامک صانعی

کد  - 9پنجشنبه 91-99

فاطمه ماندگار

کد  - 1جمعه 91-99

نگار نجیبی

کد  - 9دوشنبه 91-99
جمعه 91-1

019999
919999

019999

019999

019999

019999

مبانی هنرهای تجسمی 1

99

طراحی 9

99

حمید جعفری

تاریخ ایران و جهان

19

حمید جعفری

جمعه95-99

طراحی 0

99

-

-

019999

خالقیت در طراحی

99

-

-

019999

خوشنویسی
ترم

عنوان درس

مدت

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

شهریه (تومان)

کد  - 9شنبه 93 - 99:99
خوشنویسی
 9ماه  91 -جلسه حمیدرضا جمشیدی

کل دوره
( با قلم و خط تحریری )

کد  - 1یکشنبه 91 - 99:99
کد  – 1سه شنبه 91 - 99:99
کد  - 1چهارشنبه 91 - 99:99

999999

نقاشی
ترم

عنوان درس

طراحی 9

مدت
(ساعت)

99

ترم 9

مبانی هنرهای تجسمی 9

99

طراحی 1

99

ترم 1

ترم 9

ترم 0

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس شهریه (تومان)

سیامک صانعی

کد  - 9دوشنبه 91-1

فاطمه ماندگار

کد  - 1پنجشنبه 91-1

نگار نجیبی

کد  - 9چهارشنبه 91-1

در صورت تکمیل ظرفیت

کد - 0جمعه 91-1

سیامک صانعی

کد  - 9دوشنبه 91-99

فاطمه ماندگار

کد  - 1پنجشنبه 91-99

نگار نجیبی

کد  - 9چهارشنبه 91-99

در صورت تکمیل ظرفیت

کد - 0جمعه 91-99

سیامک صانعی

کد  - 9پنجشنبه 91-1

فاطمه ماندگار

کد  - 1جمعه91-1

نگار نجیبی

کد  - 9دوشنبه 91-1

سیامک صانعی

کد  - 9پنجشنبه 91-99

فاطمه ماندگار

کد  - 1جمعه 91-99

نگار نجیبی

کد  - 9دوشنبه 91-99
پنجشنبه 91-91

519999
019999

019999

019999

019999

019999

مبانی هنرهای تجسمی 1

99

نقاشی 9

09

سیامک صانعی

طراحی 9

99

حمید جعفری

جمعه 91-1

تاریخ ایران و جهان

19

حمید جعفری

جمعه95-99

919999

نقاشی 1

09

فاطمه ماندگار

جمعه 91-91

519999

طراحی 0

99

-

-

019999

خالقیت در طراحی

99

-

-

019999

نقاشی 9

09

-

-

519999

تذهیب و نگارگری
ترم

عنوان درس

کل دوره

تذهیب و نگارگری

مدت (ساعت)

استاد

هر ترم  19ساعت خانم سروری

روز و ساعت تشکیل کالس

شهریه (تومان)

چهارشنبه 91-91

919999

گرافیک
ترم

ترم 9

عنوان درس

مدت
(ساعت)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس شهریه (تومان)

سیامک صانعی

کد  - 9دوشنبه 91-1

فاطمه ماندگار

کد  - 1پنجشنبه 91-1

نگار نجیبی

کد  - 9چهارشنبه 91-1

در صورت تکمیل ظرفیت

کد - 0جمعه 91-1

سیامک صانعی

کد  - 9دوشنبه 91-99

فاطمه ماندگار

کد  - 1پنجشنبه 91-99

نگار نجیبی

کد  - 9چهارشنبه 91-99

در صورت تکمیل ظرفیت

کد - 0جمعه 91-99

019999

طراحی 9

99

مبانی هنرهای تجسمی 9

99

فتوشاپ مقدماتی

19

محبوبه نجفی

طراحی پوستر

99

خانم عباسی

سه شنبه 91-91

سیامک صانعی

کد  - 9پنجشنبه 91-1

طراحی 1

99

فاطمه ماندگار

کد  - 1جمعه91-1

نگار نجیبی

کد  - 9دوشنبه 91-1

سیامک صانعی

کد  - 9پنجشنبه 91-99

فاطمه ماندگار

کد  - 1جمعه 91-99

نگار نجیبی

کد  - 9دوشنبه 91-99
شنبه 91-99

559999
019999

019999

کد  - 9دوشنبه 99-1
کد  - 1دوشنبه 99:95-99:95
کد  - 9دوشنبه 95:99-99:99

019999

کد  - 0دوشنبه 93:05-95:05

ترم 1

ترم 9

ترم 0

019999

019999

019999

مبانی هنرهای تجسمی 1

99

فتوشاپ پیشرفته

99

رامین حکیمی آرا

تصویرسازی

99

خانم عباسی

سه شنبه 91-1

چاپ و گرافیک

99

سمانه محمدی

چهارشنبه 91-91

019999

ایالستریتور

99

محبوبه نجفی

شنبه 91:99-91:99

559999

طراحی آرم و نشان

99

خانم عباسی

سه شنبه 91-99

019999

خوشنویسی و طراحی حروف

19

در صورت تکمیل ظرفیت

دوشنبه 91-99

019999

صفحه آرایی

19

در صورت تکمیل ظرفیت

دوشنبه 91-91

019999

تصویرسازی
ترم

ترم 9

عنوان درس

مدت
(ساعت)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

سیامک صانعی

کد  - 9دوشنبه 91-1

فاطمه ماندگار

کد  - 1پنجشنبه 91-1

نگار نجیبی

کد  - 9چهارشنبه 91-1

در صورت تکمیل ظرفیت

کد - 0جمعه 91-1

سیامک صانعی

کد  - 9دوشنبه 91-99

فاطمه ماندگار

کد  - 1پنجشنبه 91-99

نگار نجیبی

کد  - 9چهارشنبه 91-99

در صورت تکمیل ظرفیت

کد - 0جمعه 91-99

شهریه
(تومان)

019999

طراحی 9

99

مبانی هنرهای تجسمی 9

99

فتوشاپ مقدماتی

19

محبوبه نجفی

کارگاه تصویرسازی 9

99

-

-

سیامک صانعی

کد  - 9پنجشنبه 91-99

مبانی هنرهای تجسمی 1

99

فاطمه ماندگار

کد  - 1جمعه 91-99

نگار نجیبی

کد  - 9دوشنبه 91-99

ایالستریتور

99

محبوبه نجفی

شنبه 91:99-91:99

559999

99

-

-

-

99

-

-

-

99

-

-

-

تصویرسازی موضوعی

19

-

-

-

تکنیک های چاپ

99

-

-

-

019999

کد  - 9دوشنبه 99-1
کد  - 1دوشنبه 99:95-99:95
کد  - 9دوشنبه 95:99-99:99

019999

کد  - 0دوشنبه 93:05-95:05

ترم 1

ترم
9

کارگاه تکنیک های
تصویرسازی
کارگاه تصویرسازی کودک و نوجوان

تکنیک های تکمیلی
تصویرسازی

ترم 0

-

019999

 گروه هنرهای کاربردی 
طراحی طال و جواهرات
ترم
ترم 9

ترم 1

ترم 9

ترم 0

عنوان درس

مدت
(ساعت)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس شهریه (تومان)

هندسه و پرسپکتیو

99

رضا عطارزاده

جمعه 91-1

019999

طراحی مقدماتی

99

رضا عطارزاده

جمعه 91-99

019999

مبانی هنرهای تجسمی در طراحی طال و جواهرات

99

رضا عطارزاده

پنجشنبه 91-1

019999

طراحی تخصصی 9

99

رضا عطارزاده

پنجشنبه 95-91

019999

مدلسازی با کامپیوتر ( 9ماتریکس مقدماتی)

99

رضا عطارزاده

پنجشنبه 91-95

319999

طراحی تخصصی 1

99

-

-

599999

مدلسازی با کامپیوتر ( 1ماتریکس پیشرفته)

99

رضا عطارزاده

جمعه 91-91

319999

خالقیت ،ایده پردازی و ارگونومی

99

-

-

019999

پروژه پایانی

99

-

-

019999

دوره های تخصصی سفال و سرامیک
رشته

سفال دستی

عنوان درس
سفال مقدماتی
سفال پیشرفته

سفال چرخکاری

سفال چرخکاری مقدماتی

مدت
(ساعت)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس شهریه (تومان)

91

یاسر رجبعلی

کد  -9شنبه 95-99

99

احسان شیبانی

کد  -1دوشنبه 99-99

91

یاسر رجبعلی

پنجشنبه 95-99

159999

سه شنبه 91-99

199999

سه شنبه 91-91

159999

159999

99

مسیح مریمی

91

یاسر رجبعلی

کد  - 9شنبه 91-95

99

احسان شیبانی

کد  - 1دوشنبه 93-90

لعاب تخصصی

99

یاسر رجبعلی

پنجشنبه 91-95

159999

قالبگیری در هنر سرامیک

99

احد شکری پور

یکشنبه 93:99-90:99

199999

99

احد شکری پور

یکشنبه 90-99

159999

نقاشی زیرلعابی

نقاشی زیر لعابی

91

نرگس بخشایش

چهارشنبه 90-99

119999

کاشی هفت رنگ

ساخت و پخت کاشی هفت رنگ

91

نرگس بخشایش

چهارشنبه 91:99-90:99

119999

لعاب

قالبگیری

سفال چرخکاری پیشرفته
لعاب عمومی

سفال نقش برجسته سفال نقش برجسته

199999

قلمزنی اصفهان
ترم

عنوان درس

مدت (ساعت)

قلمزنی مقدماتی

 5( 99جلسه)

کل دوره

استاد

کد  - 9پنجشنبه 91-99

بالل جزینی
قلمزنی پیشرفته

 5( 99جلسه)

روز و ساعت تشکیل کالس

کد  - 1جمعه 95 - 1
کد  - 9پنجشنبه 91-99
کد  - 1جمعه 95 - 1

شهریه (تومان)
1599999
9999999

مجسمه سازی
ترم

عنوان درس

طراحی 9

مدت
(ساعت)

99

ترم 9

ترم 0

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

سیامک صانعی

کد  - 9دوشنبه 91-1

فاطمه ماندگار

کد  - 1پنجشنبه 91-1

نگار نجیبی

کد  - 9چهارشنبه 91-1

در صورت تکمیل ظرفیت

کد - 0جمعه 91-1

سیامک صانعی

کد  - 9دوشنبه 91-99

فاطمه ماندگار

کد  - 1پنجشنبه 91-99

نگار نجیبی

کد  - 9چهارشنبه 91-99

در صورت تکمیل ظرفیت

کد - 0جمعه 91-99
چهارشنبه 99-1

199999
199999

019999

مبانی هنرهای تجسمی 9

99

کارگاه مجسمه سازی 9

09

حمیدجعفری

کارگاه مجسمه سازی 1

09

حمیدجعفری

پنجشنبه 91-90

سیامک صانعی

کد  - 9پنجشنبه 91-1

طراحی 1

99

فاطمه ماندگار

کد  - 1جمعه91-1

نگار نجیبی

کد  - 9دوشنبه 91-1

سیامک صانعی

کد  - 9پنجشنبه 91-99

فاطمه ماندگار

کد  - 1جمعه 91-99

نگار نجیبی

کد  - 9دوشنبه 91-99
-

199999
919999
199999

ترم 1

ترم 9

شهریه (تومان)

مبانی هنرهای تجسمی 1

99

کارگاه مجسمه سازی 9

09

حمیدجعفری

تاریخ ایران و جهان

19

حمیدجعفری

جمعه 95-99

کارگاه مجسمه سازی 0

09

حمیدجعفری

-

019999

019999

019999

 گروه عکاسی دیجیتال 
آتلیه عکاسی
ترم

عنوان درس

مدت
(ساعت)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

شهریه
(تومان)

کد  - 9دوشنبه 99-99
کد  - 1دوشنبه 95:95-99:95
عکاسی پایه

19

مجید زمانی

کد  - 9دوشنبه 93:99-95:99

099999

کد  - 0جمعه 99-1
کد  - 5جمعه 99:95-99:95

ترم 9

کد  - 9دوشنبه 99-1
محبوبه نجفی
کارگاه کامپیوتر (فتوشاپ
عمومی)

19

پرتره*

ترم 1

کارگاه تخصصی رتوش
پرتره*
ساخت آلبوم دیجیتال و فنون
عرضه و نمایش*

تدوین کاربردی

کد  - 9دوشنبه 95:99-99:99
کد  - 0دوشنبه 93:05-95:05

سمانه محمدی

کارگاه عکاسی نورپردازی

کد  - 1دوشنبه 99:95-99:95

019999

کد  - 5جمعه 99-1
کد  - 1جمعه 99:95-99:95
کد  - 9چهارشنبه 95-99

19

مجید زمانی

کد  - 1چهارشنبه 93:95-95:95

059999

کد  - 9چهارشنبه 91:99-93:99

19

19
99

مجید زمانی

کد  - 9چهارشنبه 99-1

در صورت تکمیل ظرفیت

کد  - 1مجازی

مجید زمانی

کد  - 9چهارشنبه 99:95-99:95

در صورت تکمیل ظرفیت

کد  - 1مجازی

سمانه محمدی

چهارشنبه 91:99-99:99

019999

019999
319999

تدوین فیلم کاربردی
ترم

عنوان درس

مدت (ساعت)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

شهریه (تومان)

کل دوره

تدوین فیلم

99

سمانه محمدی

چهارشنبه 91:99-99:99

319999

دوره جامع عکاسی
ترم

عنوان درس

مدت
(ساعت)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

شهریه
(تومان)

کد  - 9دوشنبه 99-99
کد  - 1دوشنبه 95:95-99:95
عکاسی پایه

19

مجید زمانی

کد  - 9دوشنبه 93:99-95:99

099999

کد  - 0جمعه 99-1
کد  - 5جمعه 99:95-99:95
کد  - 9دوشنبه 99-1
ترم 9
کارگاه کامپیوتر (فتوشاپ
عمومی)

محبوبه نجفی
19

سیر تحول عکاسی سبک ها و
مکاتب

کد  - 9دوشنبه 95:99-99:99
کد  - 0دوشنبه 93:05-95:05

سمانه محمدی

19

کد  - 1دوشنبه 99:95-99:95

مژگان خادمی راد
در صورت تکمیل ظرفیت

019999

کد  - 5جمعه 99-1
کد  - 1جمعه 99:95-99:95
کد  - 9سه شنبه 91-90
کد  - 1سه شنبه 91:95-91:95

919999

کد  - 9مجازی
کد  - 9چهارشنبه 95-99

کارگاه عکاسی نورپردازی
پرتره*

19

مجید زمانی

19

مجید زمانی

کد  - 1چهارشنبه 93:95-95:95

059999

کد  - 9چهارشنبه 91:99-93:99
ترم

عکاسی پیشرفته*

1
تاریکخانه دیجیتال (فتوشاپ و
الیتروم)*
مبانی هنرهای تجسمی و
ترکیب بندی در عکاسی
تجزیه و تحلیل و نقد عکس

19

مجید زمانی

19

هادی آذری

19

ترم
9

کارگاه عکاسی و نورپردازی
تبلیغاتی*

19

کد  - 9شنبه 95:95-99:95
کد  - 1شنبه 91:05-93:05
کد  - 9شنبه 99-99
کد  - 1شنبه 93:99-95:99
کد  - 9چهارشنبه 93:95-95:95
کد  - 1چهارشنبه 91:99-93:99

هادی آذری

کد  - 9چهارشنبه 91:99-99:99

در صورت تکمیل ظرفیت

کد  - 1مجازی

مجید زمانی

یکشنبه 95-99

919999

559999

919999

919999

059999

ادامه دوره جامع عکاسی
ترم

عنوان درس

ترم پروژه نهایی و روش های عرضه
9

و نمایش عکس*

مدت
(ساعت)

19

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

هادی آذری

چهارشنبه 95-99

شهریه
(تومان)
919999

 گروه تربیت مربی هنر 
تربیت مربی هنر کودک
ترم

عنوان درس

کل دوره تربیت مربی هنر کودک

مدت (ساعت)

استاد

39

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کالس

کد  - 9پنجشنبه 91-1
کد  - 1شنبه و چهارشنبه 91-95

شهریه (تومان)
319999

تربیت مربی نمایش خالق
ترم

عنوان درس

مدت (ساعت)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

شهریه (تومان)

کل دوره

تربیت مربی نمایش خالق

39

امیر فراهانی

چهارشنبه 91-1

319999

 گروه دکوراسیون داخلی 
پتینه و نقاشی دیواری
ترم

عنوان درس

مدت (ساعت)

ترم 9

پتینه 9

91

ترم 1

پتینه 1

91

ترم 9

پتینه 9

91

استاد
سهیل تراب نژاد

روز و ساعت تشکیل کالس

شهریه (تومان)

کد  – 9پنجشنبه 91-1
کد  - 1پنجشنبه 91-99

فاطمه مینو سپهر

کد – 9دوشنبه 91-99

سهیل تراب نژاد

کد  – 9پنجشنبه 91-91

فاطمه مینو سپهر

کد  – 1دوشنبه 99-99

فاطمه مینو سپهر

کد  – 9دوشنبه 91-91

علی اسفندیاری

کد  – 1پنجشنبه 91-1

059999

059999

059999

نقاشی روی شیشه
ترم

عنوان درس

مدت (ساعت)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

شهریه (تومان)

کل دوره

نقاشی روی شیشه

99

مریم اسفندیاری

پنجشنبه 91-99

019999

کاشی شکسته
ترم

عنوان درس

مدت (ساعت)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

شهریه (تومان)

کل دوره

کاشی شکسته

09

سهیل تراب نژاد

چهارشنبه 91-91

519999

دورههای ساخت صنایع دستی رزینی
ترم

عنوان درس

مدت (ساعت)

9

ساخت زیوراالت رزینی

91

1

ساخت تابلوهای رزینی

10

9

ساخت ظروف رزینی

10

استاد

ندا هداوند

روز و ساعت تشکیل کالس

شهریه (تومان)

چهارشنبه 99-99

199999

چهارشنبه 91-99

399999

چهارشنبه 91-91

199999

 گروه نرم افزارهای هنر و معماری 
نرم افزار تخصصی هنر و معماری
ردیف

عنوان درس

مدت
(ساعت)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

شهریه
(تومان)

کد  - 9دوشنبه 99-1

9

فتوشاپ مقدماتی

19

محبوبه نجفی

1

فتوشاپ پیشرفته گرافیک

99

رامین حکیمی آرا

19

مجید زمانی

کد  - 1دوشنبه 99:95-99:95
کد  - 9دوشنبه 95:99-99:99

019999

کد  - 0دوشنبه 93:05-95:05

9

فتوشاپ پیشرفته عکاسی و
الیتروم

محبوبه نجفی
0

ایالستریتور

09

نیکو میرزاخو

زهرا پاکزاد

شنبه 91-99
کد  - 9شنبه 99-99
کد  - 1شنبه 93-95

559999
559999

کد  - 9شنبه 91:99-91:99

کد  - 1شنبه 99-1
(فقط طراحی لباس)

559999

کد  - 9سه شنبه 90-99
(فقط طراحی لباس)

5

جمینی

99

لیال مولوی

جمعه 91-1

559999

1

مارولوس

99

زهرا مولوی

پنجشنبه 91-99

559999

3

اتوکد

99

علیرضا واحدی

یکشنبه و سه شنبه 93-90

019999

1

 3DMaxعمومی

09

پیمان تاجیک

پنجشنبه 91-91

319999

1

ماتریکس مقدماتی

99

رضا عطارزاده

پنجشنبه 91-95

319999

99

ماتریکس پیشرفته

99

رضا عطارزاده

جمعه 91 - 91

319999

99

کارگاه ساخت آلبوم دیجیتال

19

مجید زمانی

کد  - 9چهارشنبه 99-99

در صورت تکمیل ظرفیت

کد  - 1مجازی

91

کارگاه رتوش پرتره

19

مجید زمانی

کد  - 9چهارشنبه 99-1

در صورت تکمیل ظرفیت

کد  - 1مجازی

559999
559999

نرم افزار  Photoshopتخصصی گرافیک
ردیف

عنوان درس

مدت (ساعت)

استاد

9

فتوشاپ مقدماتی

19

محبوبه نجفی

1

فتوشاپ پیشرفته گرافیک

99

رامین حکیمی آرا

روز و ساعت تشکیل کالس شهریه (تومان)
کد  - 9دوشنبه 99-1
کد  - 1دوشنبه 99:95-99:95
کد  - 9دوشنبه 95:99-99:99

019999

کد  - 0دوشنبه 93:05-95:05

شنبه 91-99

559999

نرم افزارهای  Photoshopو  Lightroomتخصصی عکاسی
مدت

ردیف

عنوان درس

9

فتوشاپ مقدماتی

19

1

فتوشاپ پیشرفته عکاسی و الیتروم

19

(ساعت)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس شهریه (تومان)
کد  - 9دوشنبه 99-1

محبوبه نجفی

کد  - 1دوشنبه 99:95-99:95
کد  - 9دوشنبه 95:99-99:99
کد  - 0دوشنبه 93:05-95:05

سمانه محمدی

مجید زمانی

019999

کد  - 5جمعه 99-1
کد  - 1جمعه 99:95-99:95
کد  - 9شنبه 99-99
کد  - 1شنبه 93:99-95:99

559999

نرم افزار Illustrator
ردیف عنوان درس مدت (ساعت)

1

ایالستریتور

99

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

محبوبه نجفی

کد  - 9شنبه 91:99-91:99

نیکو میرزاخو

کد  - 1شنبه ( 99-1فقط طراحی لباس)

زهرا پاکزاد

کد  - 9سه شنبه ( 90-99فقط طراحی لباس)

شهریه (تومان)

559999

نرم افزار  Matrixتخصصی طراحی طال و جواهر
ردیف

عنوان درس

مدت (ساعت)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

شهریه (تومان)

9

ماتریکس مقدماتی

99

رضا عطارزاده

پنجشنبه 91-95

319999

1

ماتریکس پیشرفته

99

رضا عطارزاده

جمعه 91 - 91

319999

نرم افزارهای تخصصی معماری و دکوراسیون داخلی
ردیف

عنوان درس

مدت (ساعت)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

شهریه (تومان)

9

اتوکد

99

علیرضا واحدی

یکشنبه و سه شنبه 93-90

019999

1

 3DMaxعمومی

09

پیمان تاجیک

پنجشنبه 91-91

319999

نرم افزارهای  Geminiو  Marvelous Desingerتخصصی صنعت مُد و لباس
ردیف

عنوان درس

مدت (ساعت)

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

شهریه (تومان)

9

جمینی

99

لیال مولوی

جمعه 91-1

559999

1

مارولوس

99

زهرا مولوی

پنجشنبه 91-99

559999

کارگاه های تخصصی عکاسی
ردیف

عنوان درس

مدت (ساعت)

9

کارگاه ساخت آلبوم دیجیتال

19

1

کارگاه رتوش پرتره

19

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس شهریه (تومان)

مجید زمانی

کد  - 9چهارشنبه 99-99

در صورت تکمیل ظرفیت

کد  - 1مجازی

مجید زمانی

کد  - 9چهارشنبه 99-1

در صورت تکمیل ظرفیت

کد  - 1مجازی

559999
559999

