
 141تعداد کل واحد:                                            پیوسته کارشناسی مقطع:                                               92و91ورودی شهرسازی:نام رشته

 اول ترم:

 واحد17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم ترم:

 واحد19

 سوم ترم: 

 واحد19

 

 

 

 

 چهارم ترم:

 حدوا18
 درامدی بر شهرشناسینام درس:

 2تعداد واحد:

 نوع درس: پایه

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 1بيان معماری  نام درس:

 2تعداد واحد:

 نوع درس:پایه

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 2بيان معماری  نام درس:

 2تعداد واحد: 

 نوع درس: پایه

 1بيان معماری پيشنياز :

 -همنياز :

 1طرح شهرسازی نام درس: 

 5عداد واحد: ت

 اصلی نوع درس:

 2مبانی طراحی پيشنياز:

 -همنياز:

 جامعه شناسی شهری نام درس:

 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 1نام درس : مبانی طراحی 

 3 تعداد واحد:

 نوع درس: پایه

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 2نام درس:مبانی طراحی 

 3 تعداد واحد:

 نوع درس: پایه

 1شنياز: مبانی طراحی پي

 -همنياز:

 درجهان تاریخ شهر وشهرسازی نام درس:

 2تعداد واحد: 

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 شهری  جغرافيای نام درس:

  2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 درک وبيان محيط شهرینام درس:

 2 تعداد واحد:

 نوع درس: پایه

 بر شهرشناسی درامدیپيشنياز:

 -همنياز: 

 زبان تخصصی نام درس:

 2 تعداد واحد:

 نوع درس: پایه

 زبان خارجی پيشنياز:

 -همنياز:

 GIS نام درس:

 2تعداد واحد: 

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 (1ریاضيات) نام درس:

 2 تعداد واحد:

 نوع درس: پایه

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 

 2نام درس: ریاضيات 

 2واحد: تعداد

 نوع درس: پایه

 -پيشنياز:

 1همنياز: ریاضيات 

 معادالت دیفرانسيل نام درس:

 2 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 2همنياز : ریاضيات 

 زیستارزیابی اثرات توسعه شهری برمحيطنام درس:

 2تعداد واحد: 

 اختيارینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز :

 پکتيوهندسه احجام وپرس نام درس:

 2 تعداد واحد:

 نوع درس: پایه

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 

 كاربرد رایانه  نام درس:

 2 تعداد واحد:

 نوع درس: اختياری

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 كاربرد نقشه برداری در شهرسازی نام درس: 

 4تعداد واحد: 

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس:حقوق وقوانين شهری 

 2تعداد واحد: 

 اختيارینوع درس: 

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 اقتصادشهرینام درس:

 2تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 آمار در شهرسازی نام درس:

 2 تعداد واحد:

 پایه  نوع درس:

 -پيشنياز: 

 -همنياز :

 مبانی وروش های برنامه ریزی شهری نام درس:

 4تعداد واحد :

 اصلینوع درس: :

 -از:پيشني

 -همنياز:

 2اسالمی اندیشه نام درس:

 2تعداد واحد: 

 نوع درس: عمومی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 زبان خارجی نام درس:

 3تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 

 فارسی زباننام درس:

 3 تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 1اسالمی اندیشه نام درس:

 2احد:تعداد و

 نوع درس:عمومی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 2تربيت بدنی نام درس:

 1تعداد واحد: 

 نوع درس: عمومی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 تفسير موضوعی قرآن نام درس:

 2تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 

 كاربردیاخالق  نام درس:

 2تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 

 تاریخ اسالم نام درس:  

 2تعداد واحد: 

 نوع درس: عمومی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 1تربيت بدنی  نام درس: 

 1تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 ترم:پنجم

 واحد17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششم ترم:

 واحد17

 هفتم ترم: 

 واحد17

 

 

 

 

 ترم:هشتم

 واحد17
    

 2طرح شهرسازینام درس: 

 5 تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی 

 1پيشنياز: طرح شهرسازی 

همنياز: مبانی وروش های برنامه ریزی 

 شهری

 3طرح شهرسازی نام درس:

  5تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 2طرح شهرسازی پيشنياز:

 -همنياز :

 4طرح شهرسازی نام درس:

 5تعداد واحد: 

 س: تخصصینوع در

 3طرح شهرسازیپيشنياز: 

 -همنياز :

 5طرح شهرسازینام درس: 

 5تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

 4طرح شهرسازیپيشنياز:

 -همنياز:

    

 تاریخ شهر وشهرسازی درایران نام درس:

 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 تاریخ شهر وشهرسازی درجهان پيشنياز:

  -همنياز: 

 وروش های طراحی مبانی نام درس:

 4 تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 : شناخت فضای شهریپيشنياز

 -همنياز:

 برنامه ریزی حمل و نقل شهری نام درس:

 2 تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی

 2طرح شهرسازیپيشنياز: 

 مبانی وروش های برنامه ریزی شهری 

 -همنياز:

 شهرسازیمدل های كمی در نام درس:

 2تعداد واحد: 

 ع درس: اصلینو

 پيشنياز:آمار درشهرسازی

مبانی و روش های برنامه ریزی 

 شهری

 -همنياز:

    

 بافت های فرسوده وتاریخی نام درس:

 2تعداد واحد

 نوع درس: تخصصی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس: برنامه ریزی منطقه ای

 2 تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 

 اسيسات وزیرساخت شهریت نام درس:

 3تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 منظرسازی نام درس:

 2تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

پيشنياز: مبانی و روش های طراحی 

 شهری

مبانی و روش های برنامه ریزی  

 شهری

 -همنياز:

    

 شناخت فضای شهری نام درس:

 4 تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 -پيشنياز:

 1همنياز: طرح شهرسازی 

 انقالب اسالمی  نام درس:

 2 تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 دانش خانواده  : نام درس:

 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پيشنياز:

 -همنياز

 :طراحی شبکه حمل و نقل شهرینام درس

 2تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی

ریزی حمل و نقل پيشنياز: برنامه 

 شهری

 -همنياز :

 

    

 مدیریت شهری نام درس:

 2 تعداد واحد:

 نوع درس: اختياری

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 

 نام درس :مبانی مهندسی معماری و ساختمان

 2 تعداد واحد:

 اختياری نوع درس:

 2پيشنياز: ریاضی 

 -همنياز :

 ل شهریسمينار مسائ نام درس: 

 2تعداد واحد: 

 اختياری درس:نوع 

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس:پروژه نهایی 

 6تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی

 4طرح شهرسازی پيشنياز:

 -همنياز:

    

 سوانح طبيعی وسکونت گاه انسانی نام درس:

 2تعداد واحد: 

 نوع درس: اختياری

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 مسکن نام درس:

 2 تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی

 يشنياز: مبانی و روشهای برنامه ریزی شهریپ

 -همنياز:

 

 روش تحقيق در شهرسازی نام درس: 

 3تعداد واحد :

 اصلینوع درس: :

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 

 

 دانشجو است.دروس برعهده  و همنیاز*مسئولیت رعایت پیش نیاز                                                                               

                   15/2/1397تاریخ ویرایش:                                                                                                            

 

 


