
 76:جُت فراغت از تحصیل تؼذاد کل ياحذ                   (92ي91) وبپیًستٍ کبرضىبسی    ضُرسبزی وبم رضتٍ/مقطغ:

 ايل ترم:

 ياحذ20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديم ترم:

 ياحذ18

 سًم ترم: 

 ياحذ20

 

 

 

 

 چُبرم ترم:

 ياحذ18

 مببوی طراحی :وبم درس

 3 تؼذاد ياحذ:

 پبیٍ وًع درس:

 -طىیبز:پی

 -َمىیبز:

 3طرح ضُرسبزی  وبم درس:

 4تؼذاد ياحذ:

 اصلی وًع درس:

 مببوی ي ريضُبی بروبمٍ ریسی ضُری پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 4طرح ضُرسبزی  وبم درس:

 4 تؼذاد ياحذ:

 اصلی وًع درس:

 3طرح ضُرسبزی پیطىیبز:

 -: َمىیبز

 5طرح ضُرسبزی  وبم درس: 

 4تؼذاد ياحذ: 

 تخصصی وًع درس:

 4طرح ضُرسبزی  پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 درآمذی بر ضُرضىبسی:وبم درس

 2:تؼذاد ياحذ

 پبیٍ وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 GIS وبم درس: :

 2تؼذاد ياحذ:

 پبیٍ وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 ريش تحقیق ضُرسبزی وبم درس:

 2تؼذاد ياحذ:

 اصلی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 مٍ ریسی مىطقٍ ایبروب وبم درس:

 2 تؼذاد ياحذ:

 تخصصی وًع درس:

 مببوی ي ريضُبی بروبمٍ ریسی ضُری پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 َىذسٍ احجبم ي پرسپکتیًوبم درس:

 2 تؼذاد ياحذ:

 پبیٍ وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 جبمؼٍ ضىبسی ضُری وبم درس:

 2تؼذاد ياحذ:

 اصلی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 - :َمىیبز

 زببن تخصصی :وبم درس

 2:تؼذاد ياحذ

 پبیٍ وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 مىظر ضُری وبم درس:

 2 تؼذاد ياحذ:

 تخصصی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 اقتصبد ضُری وبم درس:

 2: تؼذاد ياحذ

 اصلی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 ضىبخت فضبی ضُری وبم درس:

 2 تؼذاد ياحذ:

 اصلی وًع درس:

 -ز:پیطىیب

 مببوی ي ريضُبی بروبمٍ ریسی ضُری :َمىیبز

 

 تبسیسبت ي زیر سبختُبی ضُری وبم درس:

 2 تؼذاد ياحذ:

 تخصصی وًع درس:

 -پیطىیبز:
 -: َمىیبز

 طرح وُبیی وبم درس:

 6 تؼذاد ياحذ:

 تخصصی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 ريش تحقیق ضُرسبزی : َمىیبز

 

 مببوی ي ريضُبی طراحی ضُری :وبم درس

 3 تؼذاد ياحذ:

 اصلی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 مببوی طراحی :َمىیبز
 

 آمبر ي ريضُبی ضُرسبزی وبم درس:

 2 تؼذاد ياحذ:

 پبیٍ وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 طراحی ي بروبمٍ ریسی ضبکٍ حمل ي وقل ضُری وبم درس:

 3 تؼذاد ياحذ:

 تخصصی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 میاوقالة اسالوبم درس:

 2تؼذاد ياحذ: 

 ػمًمی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز

 مببوی ي ريضُبی بروبمٍ ریسی ضُریوبم درس:

 3 تؼذاد ياحذ:

 اصلی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 مسکه وبم درس:

 2: تؼذاد ياحذ

 تخصصی وًع درس:

 مببوی ي ريضُبی بروبمٍ ریسی ضُری پیطىیبز:
 -:َمىیبز

 مذیریت ضُری وبم درس:

 2: ذاد ياحذتؼ

 اختیبری:  وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 تبریخ اسالم وبم درس:

 2 تؼذاد ياحذ:

 ػمًمی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 درک ي بیبن محیط ضُری وبم درس:

 3تؼذاد ياحذ:

 جبراوی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز
 

 تبریخ ضُروطیىی ایران وبم درس:

 2تؼذاد ياحذ:

 یاصل وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 ببفت فرسًدٌ وبم درس:

 2 تؼذاد ياحذ:

 اصلی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 

 کبربرد رایبوٍ در ضُرسبزی وبم درس:

 2تؼذاد ياحذ:

 جبراوی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 

 2مؼبرف اسالمی وبم درس: 

 2تؼذاد ياحذ:

 ػمًمی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 

 2تربیت بذوی  :وبم درس 

 1 تؼذاد ياحذ:

 ػمًمیوًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

  

 

 (متًن اسالمیتفسیر مًضًػی قرآن)وبم درس:

 2 تؼذاد ياحذ:

 ػمًمی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 *مسئًلیت رػبیت پیص ویبز دريس برػُذٌ داوطجً است.

 30/1/1394تبریخ يیرایص:

 

 
 

 
 
 


