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 واحد19
 درامدی بر شهرشناسیدرس: نام

 2تعداد واحد:

 پایهنوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1نام درس:كارگاه برنامه و طرح

 4تعداد واحد:

 تخصصینوع درس:

 كاربرد نقشه برداری در شهرسازی،:پیش نیاز

 مبانی برنامه ریزی منطقه ای

 -:هم نیاز

  2نام درس: كارگاه برنامه و طرح

 4تعداد واحد:

 درس : تخصصینوع 

 1كارگاه برنامه و طرح:پیش نیاز

 -: هم نیاز

 3نام درس : كارگاه برنامه و طرح

 4تعداد واحد: 

 نوع درس : تخصصی

 2كارگاه برنامه و طرح: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: بیان معماری

 3تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 پرسپكتیونام درس : هندسه احجام و 

 2تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 بیان معماری: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: برنامه ریزی حمل و نقل شهری

 2تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: منظر سازی

 2تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 ،معادالت دیفرانسیلات و آمار ریاضی نام درس:

 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 GISنظام اطالعات جغرافیایی نام درس:

 2 تعداد واحد:

 پایهنوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: برنامه ریزی مسكن

 2 تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

مبانی و روشهای برنامه ریزی : پیش نیاز

 شهری

 -:نیازهم 

 طراحی شبكه حمل و نقل شهری نام درس:

 2تعداد واحد: 

 تخصصینوع درس: 

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 كاربرد نقشه برداری در شهرسازی نام درس:

 2تعداد واحد: 

 پایهنوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2نام درس: زبان تخصصی

 2 تعداد واحد:

 پایهنوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 درس: روش تحقیق در شهرسازینام 

 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

مدل ها و روشهای كمی در :پیش نیاز

 شهرسازی

 -: هم نیاز

 

 نام درس: حقوق و قوانین شهری

 2تعداد واحد: 

 اختیاری نوع درس:

  مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:  مبانی برنامه ریزی منطقه ای

 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 

 نام درس:مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری

 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: مبانی و روشهای طراحی شهری

 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: بافتهای فرسوده و تاریخی 

 2تعداد واحد: 

 اختیارینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: تاریخ شهرسازی جهان

 2تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 مدل ها و روشهای كمی در شهرسازینام درس: 

 2 تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 ریاضیات و آمار،معادالت دیفرانسیل:پیش نیاز

 -: هم نیاز

 درس: شناخت فضای شهرینام 

 3تعداد واحد :

 نوع درس: اصلی

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: پروژه نهایی

 4تعداد واحد: 

 تخصصینوع درس:

 3كارگاه برنامه و طرح:پیش نیاز

 -: هم نیاز

 

 نام درس:كاربرد رایانه در شهرسازی

 2تعداد واحد:

 نوع درس:اختیاری

 -:پیش نیاز

 1:هم نیاز

 

 تاریخ شهر و شهرسازی ایران نام درس:

 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: مدیریت شهری

 2 تعداد واحد:

 نوع درس :اختیاری

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2نام درس: اندیشه اسالمی

 2تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: تاریخ اسالم

 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 

 نام درس: انقالب اسالمی ایران

 2تعداد واحد:

 عمومینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 

 نام درس: تفسیر موضوعی قرآن

 2تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2نام درس: تربیت بدنی

 1تعداد واحد: 

 عمومی نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

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