
 واحد 136:جهت فراغت از تحصیلتعداد کل واحد               پیوسته کبرشنبسيهقطع:                       داخلي طراحي:نبم رشته

 ترم:اول

 واحد71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترم:دوم

 واحد71

 ترم:سوم 

 واحد71

 

 

 

 

 ترم:چهبرم

 واحد76

 هنذسه كبربردينبم درس:

 واحذ 3تعذاد واحذ:

 نوع درس: پبيه

 -پيطنيبز:

 -هونيبز:

 نبم درس:هنذسه هنبظر و هرايب

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: پبيه

 هنذسه كبربرديپيطنيبز:

 -هونيبز: 

 نبم درس:هببني هعوبري داخلي 

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: پبيه

 هببني هعوبريپيطنيبز: 

 -هونيبز: 

 نبم درس:هقذهبت طراحي هعوبري

 واحذ 5تعذاد واحذ: 

 نوع درس: پبيه

 هببني هعوبري داخليپيطنيبز: 

 -هونيبز: 

نبم درس:حجن ضنبسي و هبكت 

 سبزي 

 واحذ 3تعذاد واحذ:

 نوع درس: اصلي

 -پيطنيبز:

 -هونيبز

 نبم درس:هببني هعوبري

 واحذ 2تعذاد واحذ: 

 نوع درس: پبيه

 -پيطنيبز:

 هونيبز:

 هعوبرينبم درس:آضنبيي بب تبريخ 

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: اصلي

 هببني هعوبريپيطنيبز: :

 -هونيبز:

نبم درس :آضنبيي بب تبريخ هعوبري 

 )ايراى وجهبى(تسييني

 واحذ 2تعذاد واحذ: 

 نوع درس: اصلي 

 آضنبيي بب تبريخ هعوبريپيطنيبز: 

 هونيبز: 

 نبم درس:بيبى هعوبري

 واحذ 3تعذاد واحذ:

 نوع درس:اصلي

 -پيطنيبز:

 -هونيبز:

  1نبم درس:بيبى هعوبري داخلي

 واحذ 3تعذاد واحذ:

 نوع درس: تخصصي 

 :بيبى هعوبريپيطنيبز

 ---هونيبز:

 2نبم درس:بيبى هعوبري داخلي

 واحذ 3تعذاد واحذ:

 نوع درس: تخصصي

 1بيبى هعوبري داخليپيطنيبز: 

 هونيبز:

نبم درس:تنظين ضرايط 

هكبنيكي(تعذاد اقليوي)تبسيسبت 

 واحذ 2واحذ:

 نوع درس: اصلي

 پيطنيبز: 

 -هونيبز: 

 نبم درس:ريبضيبت و آهبر

 واحذ 3تعذاد واحذ:

 نوع درس: پبيه 

 -پيطنيبز:

 -هونيبز

نبم درس:آضنبيي بب هعوبري جهبى 

 اسالهي

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: اصلي

 پيطنيبز:

 -هونيبز:

 نبم درس نوبدضنبسي 

 واحذ 2تعذاد واحذ: 

 نوع درس: پبيه

 پيطنيبز: 

 -هونيبز:

 2نبم درس:عكبسي 

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: پبيه

 1عكبسي پيطنيبز: 

 -هونيبز:

 نبم درس:فبرسي

 واحذ 3تعذاد واحذ:

 نوع درس: عووهي

 -پيطنيبز:

 -هونيبز:

 نبم درس:ضنبخت هواد وهصبلح 

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: اصلي

 -پيطنيبز:

 -هونيبز:

 نبم درس:زببى عووهي  

 واحذ3تعذاد واحذ:

 نوع درس: عووهي

 پيطنيبز: 

 -هونيبز:

نبم درس:آضنبيي بب هنرهبي سنتي  

 ايراى

 واحذ 2تعذاد واحذ: 

 نوع درس: اختيبري

 -پيطنيبز: 

 -هونيبز: 

 نبم درس:هتوى اسالهي

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: عووهي

 -پيطنيبز:

 -هونيبز:

 درس:فرم وفضبنبم  

 واحذ  2تعذاد واحذ:

 نوع درس: پبيه 

 پيطنيبز: 

 -هونيبز:

 1نبم درس:عكبسي  

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس:پبيه

 پيطنيبز:

 -هونيبز:

  2نبم درس:انذيطه اسالهي  

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: عووهي

 -پيطنيبز: 

 -هونيبز:

 

  1نبم درس:انذيطه اسالهي   

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: عووهي

 -پيطنيبز: 

 -هونيبز:

 نبم درس:تبريخ هبلوبى  

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: اصلي

 پيطنيبز: 

 -هونيبز:

 2نبم درس:تربيت بذني 

 واحذ 1تعذاد واحذ:

 نوع درس: عووهي

 پيطنيبز: 

 -هونيبز:
  

 نبم درس:اخالق كبربردي

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: عووهي

 -پيطنيبز: 

 -هونيبز:

 1نبم درس:تربيت بذني 

 واحذ 1تعذاد واحذ:

 نوع درس: عووهي

 پيطنيبز: 

 -هونيبز:

  

 

 

 
 

 

 
 



 ترم:پنجن

 واحد02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششنترم:

 واحد71

 هفتنترم: 

 واحد71

 

 

 

 

 هشتنترم:

 واحد71

هقذهبت طراحي هعوبري نبم درس:

 داخلي

 واحذ 5تعذاد واحذ:

 نوع درس: پبيه

 هقذهبت طراحي هعوبريپيطنيبز:

 -هونيبز:

 1نبم درس:طرح هعوبري داخلي 

 واحذ 3تعذاد واحذ:

 نوع درس: تخصصي

 طرح هعوبري)رلوه(پيطنيبز::

 -هونيبز: 

 2نبم درس:: طرح هعوبري داخلي 

 واحذ 3تعذاد واحذ:

 نوع درس: تخصصي 

 1طرح هعوبري داخلي پيطنيبز:  

 -هونيبز: 

 3هعوبري داخلي نبم درس: طرح 

 واحذ 3تعذاد واحذ:

 نوع درس: تخصصي 

 2طرح هعوبري داخلي پيطنيبز:  

 -هونيبز:

 طرح هعوبري)رلوه(نبم درس:

 واحذ 3تعذاد واحذ:

 نوع درس: تخصصي

 -پيطنيبز:

 -هونيبز:

طبيعت و -نبم درس:انسبى 

 گونوهيرا

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: پبيه

هعوبري  -طبيعت–انسبى پيطنيبز:

 داخلي

 -هونيبز: 

 عنبصر هذوالر و پيص سبخته:نبم درس

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس:  تخصصي 

 -پيطنيبز: 

 -هونيبز:

نبم درس:طرح تغيير عولكرد 

 هعوبري داخلي 

 واحذ 2تعذاد واحذ: 

 نوع درس:  تخصصي

 2اصول فني سبختوبى پيطنيبز:  

 3هونيبز: طراحي هعوبري داخلي 

 

تنظين ضرايط هحيطي نبم درس:

 )نور وصذا(

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: اصلي

 -پيطنيبز:

 -هونيبز:

نبم درس:تئوري هعوبري 

 )حقوقي و اخالقي(داخلي

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: اصلي

هقذهبت طراحي هعوبري پيطنيبز:

 داخلي

 -هونيبز: 

 نبم درس:هرهت و نگه داري هعوبري داخلي

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: تخصصي

 6: بعذاز ترمپيطنيبز

 -هونيبز: 

 نبم درس:هتره و برآورد 

 واحذ 2تعذاد واحذ: 

 نوع درس: اصلي

 2اصول فني سبختوبى پيطنيبز: 

 -هونيبز: 

آضنبيي بب هعوبري تسييني نبم درس:

 هعبصر)ايراى وجهبى(

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: اصلي

آضنبيي بب تبريخ هعوبري پيطنيبز:

 هببني هعوبري داخلي-تسييني

 -هونيبز:

 1نبم درس:اصول فني سبختوبى 

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: تخصصي

 پيطنيبز:

 -هونيبز:

 2نبم درس: اصول فني سبختوبى 

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: تخصصي

 1اصول فني سبختوبى پيطنيبز:  

 -هونيبز: 

 نبم درس:هحوطه سبزي 

 واحذ 2تعذاد واحذ: 

 نوع درس: اصلي

 2اصول فني سبختوبى پيطنيبز: 

 -هونيبز:

هعوبري  -طبيعت–انسبى نبم درس:

 داخلي

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: پبيه

 هقذهبت طراحي هعوبريپيطنيبز:

 -هونيبز:

 نبم درس:ببغ آرايي )ايراى وجهبى( 

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: اصلي

 پيطنيبز:

 -هونيبز: 

 بب طراحي صنعتينبم درس:آضنبيي  

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: تخصصي

 پيطنيبز: 

 -هونيبز:

 نبم درس:پبيبى نبهه  

 واحذ 6تعذاد واحذ: 

 نوع درس: پروشه

 طراحي هعوبري داخليپيطنيبز:  

2 

 -هونيبز: 

 نبم درس:اصول نقبضي ديواري

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: اختيبري

 پيطنيبز:

 -هونيبز: 

 هقررات هعوبري داخلينبم درس:  

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: تخصصي

 پيطنيبز:

 -هونيبز:

 نبم درس:هذيريت كبرگبه 

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: تخصصي 

 پيطنيبز: 

 -هونيبز: 

 نبم درس:انقالة اسالهي 

 واحذ 2تعذاد واحذ: 

 نوع درس: عووهي

 پيطنيبز: 

 -هونيبز: 

 نبم درس:دانص خبنواده

 واحذ2واحذ:تعذاد 

 نوع درس: عووهي

 -پيطنيبز:

 -هونيبز: 

 نبم درس:گرافيك هعوبري داخلي 

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: تخصصي

 پيطنيبز:

 -هونيبز:

 نبم درس:ضنبخت هنسوجبت 

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: اختيبري 

 پيطنيبز: 

 -هونيبز: 

  

 نبم درس:روش تحقيق   

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 اختيبرينوع درس: 

 پيطنيبز:

 -هونيبز:

 نبم درس:تبريخ اسالم 

 واحذ 2تعذاد واحذ:

 نوع درس: عووهي

 پيطنيبز:

 هونيبز:

  

 
 

 

 
 



 

 5/11/33تبريخ ويرايص:                                                  *هسئولیت رعبیت پیش نیبز دروس برعهده دانشجو است.


