
  واحد 32تعداد كل واحد:                مقطع:كارشناسي ارشد                    به بعد       96معماري ورودي  رشتهنام 

ناس دانشجویان می بایست در نیمسال سوم فرم پیشنهاده )پروپوزال( پایان نامه  خود را جهت تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه به کارش** 

در اوایل نیمسال چهارم خواهد بود. همچنین فاصله زمانی بین جلسه دفاعیه از  پروپوزال و دفاع از پایان نامه  دانشکده تحویل نمایند. جلسه دفاعیه از پروپوزال 

 بایست حداقل پنج ماه باشد.نیز می 

 واحد جبرانی از بین دروس ذیل  می باشند. دروس جبرانی شامل:  6** دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها غیر از معماری بوده ملزم به گذراندن حداکثر           

 واحد( می باشد. 2)1واحد( و معماری معاصر  5) 3واحد( و مقدمات طراحی معماری  2) 3بیان معماری               

 اخذ شوند.1:دروس جبرانی بایستی به صورت همنیاز با درس طرح معماری ارشد 1تذکر           

 رعایت دروس پیشنیاز بر عهده دانشجو می باشد.مسئولیت واحد باشند. 14تا  8: تعداد واحدهای انتخابی در هر ترم باید بین 2تذکر            

 معماری و اقلیم می باشد. و سازه های معاصر ، ، که شامل دروس تحلیل مکان طرحباید انتخاب گردد از مجموع دروس اختیاری تنها یك درس: 3تذکر            

 : رعایت کلیه قوانین آئین نامه تحصیالت تکمیلی بر عهده دانشجو می باشد.4تذکر            

 اول  ترم

 واحد8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دوم ترم

 واحد10 

  سوم ترم 

 واحد8 

 

 

 

 

  چهارم ترم

 واحد6 
 (1نام درس: طرح معماری ارشد)

 واحد عملی 4تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 -نیاز:  پیش

 -نیاز:  هم

 )2(طرح معماری ارشد نام درس:

 واحد عملی 4تعداد واحد: 

 درس: اصلینوع 

 (1نیاز: طرح معماری ارشد) پیش

 -نیاز:  هم

 3طرح معماری ارشد نام درس:

 واحد عملی 4 تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 (2نیاز: طرح معماری ارشد) پیش

 -نیاز:  هم

 پایان نامهنام درس:

 واحد عملی 6 تعداد واحد: 

 پایان نامهنوع درس: 

 (3نیاز: طرح معماری ارشد) پیش

 -نیاز:  هم
 روش تحقیق و تدوین پایان نامه نام درس: 

 واحد نظری 2تعداد واحد: 
 نوع درس: اصلی

 -نیاز:  پیش

 -نیاز:  هم

 مراتب اجرایی ساختماننام درس: 

 عملیواحد  2تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 (1پیشنیاز: طرح معماری ارشد)

 -همنیاز: 

 حقوق معماری ارشدنام درس:

 واحد نظری 2تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 (1نیاز:  طرح معماری ارشد) پیش

 -نیاز:  هم

 

 برنامه دهی و روش های طراحینام درس: 

 واحد نظری 2تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 -نیاز:  پیش

 -نیاز:  هم

 انسان و محیطنام درس:

 واحد نظری 2تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 (1نیاز: طرح معماری ارشد) پیش

 -نیاز:  هم

 تحلیل مکان طرحنام درس:

 واحد نظری 2تعداد واحد: 

 اختیارینوع درس: 

 -نیاز:  پیش

 -نیاز:  هم

 

 نام درس:حکمت معماری در ایران 

 واحد نظری 2تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 (1نیاز: طرح معماری ارشد) پیش

 -نیاز:  هم

  


