
 

 

 احدو  142تعداد کل واحد:                                            پیوسته کارشناسیمقطع:                            معماري  :نام رشته

 ترم:اول

 واحد16

 ترم:دوم

 واحد17

 ترم:سوم

 واحد16

 ترم:چهارم

 واحد18
 نام درس: هندسه كاربردي

 3تعداد واحد:

 درس:پايهنوع 

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1نام درس: مقدمات طراحي معماري 

 5تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

ح كارگاه مصال -هندسه كاربردي:پیش نیاز

 درس ( 3درس از  2)ك وبیان محیطدر -وساخت

 -:هم نیاز

 2نام درس: مقدمات طراحي معماري

 5تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 -1 بیان معماري -1مقدمات طراحي معماري  :پیش نیاز

 رك وبیان محیطد -ارگاه مصالح وساختك -هندسه كاربردي

 درس 3درس از  2:گذراندن حداقل  هم نیاز

 1نام درس: طرح معماري

 5تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلي

 2:مقدمات طراحي معماريپیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: كارگاه مصالح وساخت

 2تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس :هندسه مناظر ومرايا

 2تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 :هندسه كاربرديپیش نیاز

 -:هم نیاز

 معماري -طبیعت –نام درس: انسان 

 2تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 1:مقدمات طراحيپیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: سازه بتني

 2تعداد واحد:

 درس:اصلينوع 

 :ايستاييپیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: درك وبیان محیط

 3تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1نام درس: بیان معماري 

 2تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2نام درس: بیان معماري 

 2تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 1: بیان معماري پیش نیاز

 -:نیازهم 

 نام درس: برداشت از بناهاي تاريخي

 3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

  2:مقدمات طراحي معماريپیش نیاز

 .پروژه معماري الزامي است 3گذراندن حداقل :هم نیاز

 و آمار اتنام درس: رياضی

 3تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:ايستايي

 2 تعداد واحد:

 درس:اصلينوع 

 و آمار ات: رياضیپیش نیاز

 -:هم نیاز

 

 نام درس: نقشه برداري 

 2 تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 -:پیش نیاز

 ( 2: )بعد از ترم هم نیاز

 

 نام درس: مقاومت مصالح وسازه هاي فلزي

 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 :ايستاييپیش نیاز

 -: هم نیاز

 

 نام درس: زبان خارجي

 3واحد:تعداد 

 نوع درس:عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: اخالق كاربردي

 2تعداد واحد

 نوع درس: عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: مصالح ساختماني

 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 : كارگاه مصالح وساختپیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: آشنايي با معماري جهان

 2تعداد واحد: 

 درس:اصلينوع 

 2:مقدمات طراحي معماريپیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: تفسیر موضوعي قرآن

 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:زبان فارسي

 3تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -:پیش نیاز

 -: هم نیاز

 1نام درس: انديشه اسالمي 

 2تعداد واحد

 نوع درس:عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2نام درس: انديشه اسالمي

 2تعداد واحد: 

 نوع درس: عمومي

 1انديشه اسالمي:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1نام درس: تربیت بدني  

 1تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2نام درس: تربیت بدني 

 1تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 1پیش نیاز:تربیت بدني

 -:هم نیاز

 فرايند روش معمارينام درس: 

 2تعداد واحد:

 نوع درس: اختیاري

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ترم:پنجم

 واحد20

 ترم:ششم

 واحد19

 ترم:هفتم

 واحد20

 ترم:هشتم

 واحد16
 2نام درس: طرح معماري 

 5تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 - 2: مقدمات طراحي معماريپیش نیاز

 2معماري بیان 

 -:هم نیاز

 3نام درس: طرح معماري 

 5تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 1:طرح معماري پیش نیاز

 -: هم نیاز

 4نام درس: طرح معماري 

 5تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 -:پیش نیاز

 6: بعد از ترم  هم نیاز

 5نام درس: طرح معماري 

 5تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصي

 2: طرح معماري پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: تنظیم شرايط محیطي 

 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 1:طرح معماري پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: تاسیسات الكتريكي

 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 : تنظیم شرايط محیطي پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: مباني نظري معماري

 3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 3معماري :طرح پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: طرح نهايي

 6تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

ح وسازه هاي مقاومت مصال -سازه بتني: پیش نیاز

 2ساختمان  -فلزي

 -:هم نیاز

 نام درس: آشنايي بامعماري اسالمي

 4تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 : برداشت از بناهاي تاريخيپیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:تاسیسات مكانیكي 

 2 تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 : تنظیم شرايط محیطي پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: متره و برآورد

 2 تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 2: ساختمان پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:مديريت تشكیالت كارگاهي

 2تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلي

 :متره و برآوردپیش نیاز

 -:نیازهم 

 1نام درس: ساختمان 

 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

صالح م -1: طرح معماري پیش نیاز

 ساختماني

 -: هم نیاز

 2نام درس: ساختمان 

 3تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 1: ساختمان پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: آشنايي بامباني برنامه ريزي كالبدي

 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 -:نیازپیش 

 6: بعد از ترم  هم نیاز

 نام درس: طراحي فني

  3تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 2طرح معماري /3طرح معماري  :پیش نیاز

 -: هم نیاز

 1نام درس: روستا 

 3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 1: طرح معماري پیش نیاز

 -:هم نیاز

 

 2نام درس:روستا 

 3 تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 1:روستا پیش نیاز

 -: هم نیاز

 نام درس: تحلیل فضاي شهري

 3تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 -:پیش نیاز

 6: بعد از ترم هم نیاز

 

 نام درس: آشنايي با معماري معاصر

 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 : آشنايي با معماري جهانپیش نیاز

 -:هم نیاز

 معماري نام درس: حقوق

 2تعداد واحد:

 اختیارينوع درس: 

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: آشنايي بامرمت ابنیه

 3تعداد واحد :

 نوع درس: : تخصصي

 -:پیش نیاز

 6: بعد از ترم  هم نیاز

 

 نام درس: تاريخ اسالم 

 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: انقالب اسالمي 

 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: دانش خانواده 

 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 

 واحد 4دروس اختیاری: 

 واحد 60دروس اصلی: 

 واحد 22دروس عمومی: 

 واحد 27دروس تخصصی: 

 واحد 29وس پایه: در

 دروس برعهده دانشجو است. نیاز همو *مسئولیت رعایت پیش نیاز   

 30/8/8139تاریخ ویرایش:


