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 اٍل ترم:

 ٍاحذ17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دٍم ترم:

 ٍاحذ19

 سَم ترم: 

 ٍاحذ19

 

 

 

 

 چْبرم ترم:

 ٍاحذ18

 دراهذي بر ضْرضٌبسی:ًبم درس

 2تؼذاد ٍاحذ:

 پبیِ ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -ّوٌیبز:

 1بیبى هؼوبري  ًبم درس:

 2تؼذاد ٍاحذ:

 پبیًَِع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 2بیبى هؼوبري  ًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 پبیِ ًَع درس:

 1بیبى هؼوبري : پیطٌیبز

 -ّوٌیبز :

 1طرح ضْرسبزي ًبم درس: 

 5تؼذاد ٍاحذ: 

 اصلی ًَع درس:

 2هببًی طراحی پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 جبهؼِ ضٌبسی ضْري ًبم درس:

 2:تؼذاد ٍاحذ

 اصلی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 1هببًی طراحی  ًبم درس :

 3 تؼذاد ٍاحذ:

 پبیِ ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 2هببًی طراحی ًبم درس:

 3 تؼذاد ٍاحذ:

 پبیِ ًَع درس:

 1هببًی طراحی  پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 درجْبى تبریخ ضْر ٍضْرسبزي ًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

  ضْري جغرافیبي ًبم درس:

  2تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 درن ٍبیبى هحیط ضْريًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 پبیِ ًَع درس:

 درامدی بر شهرشناسی پیطٌیبز:

 - :ّوٌیبز

 زببى تخصصی ًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 پبیِ ًَع درس:

 زببى خبرجی پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 GIS ًبم درس:
 2 تؼذاد ٍاحذ:

 پبیِ ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 (1ریبضیبت) ًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 پبیِ ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 

 2ریبضیبت  ًبم درس:

 2:تؼذاد ٍاحذ

 پبیِ ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 1ریبضیبت ّوٌیبز: 

 هؼبدالت دیفراًسیل :ًبم درس

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 پبیِ ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 2ریبضیبت  ّوٌیبز :

ارزیببی اثرات تَسؼِ ضْري  :ًبم درس

 برهحیط زیست

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 اختیبريًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -ّوٌیبز :

 ٌّذسِ احجبم ٍپرسپکتیَ ًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 پبیِ ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز
 

 کبربرد رایبًِ  م درس:ًب

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 اختیبري ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 کبربرد ًمطِ برداري در ضْرسبزي ًبم درس: 

 4 تؼذاد ٍاحذ:

 پبیِ ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 حمَق ٍلَاًیي ضْريًبم درس: 

 2تؼذاد ٍاحذ: 

 اختیبري ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 التصبدضْريًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 آهبر در ضْرسبزي ًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 پبیِ  ًَع درس:

 -پیطٌیبز: 

 -ّوٌیبز :

 هببًی ٍرٍش ّبي برًبهِ ریسي ضْري ًبم درس:

 4تؼذاد ٍاحذ :

 اصلیًَع درس: :

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 2هؼبرف اسالهی ًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی رس:ًَع د

 -پیطٌیبز:

 -ّوٌیبز:

 زببى خبرجی ًبم درس:

 3تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -ّوٌیبز:
 

 فبرسی زببىًبم درس:

 3 تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 1هؼبرف اسالهی ًبم درس:

 2:تؼذاد ٍاحذ

 ػوَهیًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 2تربیت بذًی ًبم درس:

 1تؼذاد ٍاحذ: 

 ػوَهی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 هتَى اسالهی ًبم درس:

 2تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -ّوٌیبز:

 

 تریبت اسالهی اخالق ٍ ًبم درس:

 2تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -ّوٌیبز:

 

 تبریخ اسالم ًبم درس:  

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 -یبز:پیطٌ

 -ّوٌیبز:

 1تربیت بذًی  ًبم درس: 

 1تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -ّوٌیبز:

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 



 114تؼذاد کل ٍاحذ:   (91ٍ92)ٍرٍدي  پیَستِ کبرضٌبسی   ًبم رضتِ/همطغ:                                                     

 پٌجن ترم:

 ٍاحذ17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضطن ترم:

 ٍاحذ17

 ّفتن ترم: 

 ٍاحذ17

 

 

 

 

 ّطتن ترم:

 ٍاحذ17

    

 2طرح شهرسازی :ًبم درس

 5 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 1طرح ضْرسبزي  پیطٌیبز:

 هببًی ٍرٍش ّبي برًبهِ ریسي ضْري :ّوٌیبز

 3طرح شهرسازی ًبم درس:

  5تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 2زیطرح شهرسا پیطٌیبز:

 -ّوٌیبز :

 4طرح شهرسازی ًبم درس:

 5 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 3طرح ضْرسبزي پیطٌیبز:
 -ّوٌیبز :

 5طرح شهرسازیًبم درس: 

 5تؼذاد ٍاحذ: 

 تخصصی ًَع درس:

 4طرح ضْرسبزي پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

    

 تبریخ ضْر ٍضْرسبزي درایراى :ًبم درس

 2:تؼذاد ٍاحذ

 اصلی ًَع درس:

 تبریخ ضْر ٍضْرسبزي درجْبى یبز:پیطٌ

  - :ّوٌیبز

 مبانی وروش های طراحی ًبم درس:

 4 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 ضٌبخت فضبي ضْري پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 برًبهِ ریسي حول ٍ ًمل ضْري ًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 2طرح ضْرسبزي پیطٌیبز:

 هببًی ٍرٍش ّبي برًبهِ ریسي ضْري 

 -:ّوٌیبز

 هذل ّبي کوی در ضْرسبزي ًبم درس:

 2تؼذاد ٍاحذ: 

 ًَع درس: اصلی

 درضْرسبزيآهبر پیطٌیبز:

 هببًی ٍ رٍش ّبي برًبهِ ریسي ضْري
 -ّوٌیبز:

    

 ببفت ّبي فرسَدُ ٍتبریخی ًبم درس:

 2تؼذاد ٍاحذ

 تخصصی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 برًبهِ ریسي هٌطمِ اي ًبم درس:

 2 ذاد ٍاحذ:تؼ

 تخصصی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -ّوٌیبز:

 

 تبسیسبت ٍزیرسبخت ضْري ًبم درس:

 3تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 هٌظرسبزي ًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 رٍش ّبي طراحی ضْريهببًی ٍ  پیطٌیبز:

 هببًی ٍ رٍش ّبي برًبهِ ریسي ضْري 

 -:ّوٌیبز
    

 شناخت فضای شهری ًبم درس:

 4 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 1طرح ضْرسبزي ّوٌیبز: 

 اًمالة اسالهی  ًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 داًص خبًَادُ  : ًبم درس:

 2تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -ّوٌیبز

 ل ٍ ًمل ضْريطراحی ضبکِ حو ًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 برًبهِ ریسي حول ٍ ًمل ضْري پیطٌیبز:

 -ّوٌیبز :
 

    

 مديريت شهری ًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 اختیبري ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز
 

 هببًی هٌْذسی هؼوبري ٍ سبختوبى:ًبم درس 

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 اختیبري ًَع درس:

 2ریبضی پیطٌیبز: 

 -ّوٌیبز :

 ل ضْريسویٌبر هسبئ ًبم درس: 

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 اختیبري ًَع درس:

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 پرٍشُ ًْبییًبم درس: 

 6تؼذاد ٍاحذ: 

 تخصصی ًَع درس:

 4طرح ضْرسبزي پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

    

 انسانی سوانح طبيعی وسكونت گاه ًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 اختیبري ًَع درس:

 -ز:پیطٌیب

 -:ّوٌیبز

 مسكن ًبم درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 هببًی ٍ رٍضْبي برًبهِ ریسي ضْري پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز
 

 رٍش تحمیك در ضْرسبزي ًبم درس: 

 3تؼذاد ٍاحذ :

 اصلیًَع درس:  

 -پیطٌیبز:

 -:ّوٌیبز

 

 

 

 *هسئَلیت رػبیت پیص ًیبز درٍس برػْذُ داًطجَ است.

 30/1/1394تبریخ ٍیرایص:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


