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 اول ترم:
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 دوم ترم:

 واحد18

 سوم ترم: 

 واحد20

 

 

 

 

 چهارم ترم:

 واحد18
 یمبانی طراح نام درس:

 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 3طرح شهرسازی  نام درس:

 4تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری پيشنياز:

 -:همنياز

 4طرح شهرسازی  نام درس:

 4 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 3طرح شهرسازی پيشنياز:

 -: همنياز

 5 طرح شهرسازی نام درس: 

 4تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

 4طرح شهرسازی  پيشنياز:

 -:همنياز

 درآمدی بر شهرشناسینام درس:

 2تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 GIS نام درس:

 2تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 روش تحقيق شهرسازی نام درس:

 2تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 -نياز:پيش

 -:همنياز

 برنامه ریزی منطقه ای نام درس:

 2 تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

مبانی و روشهای برنامه ریزی پيشنياز:

 شهری

 -:همنياز

 هندسه احجام و پرسپکتيونام درس:

 2 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 جامعه شناسی شهری نام درس:

 2تعداد واحد:

 یاصل نوع درس:

 -پيشنياز:

 - :همنياز

 زبان تخصصی نام درس:

 2:تعداد واحد

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 منظر شهری نام درس:

 2 تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 اقتصاد شهری نام درس:

 2: تعداد واحد

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 شناخت فضای شهری نام درس:

 2 د واحد:تعدا

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 :مبانی و روشهای برنامه ریزی شهریهمنياز

 

 تاسيسات و زیر ساختهای شهری نام درس:

 2 تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -: همنياز

 طرح نهایی نام درس:

 6 تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 -پيشنياز:

 روش تحقيق شهرسازی : همنياز

 

 مبانی و روشهای طراحی شهری نام درس:

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 : مبانی طراحیهمنياز

 

 آمار و روشهای شهرسازی نام درس:

 2 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 طراحی و برنامه ریزی شبکه حمل و نقل شهری نام درس:

 3 تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:نيازهم

 انقالب اسالمینام درس:

 2تعداد واحد: 

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز

 مبانی و روشهای برنامه ریزی شهرینام درس:

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 مسکن نام درس:

 2: تعداد واحد

 تخصصی نوع درس:

 مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری پيشنياز:

 -:همنياز

 مدیریت شهری نام درس:

 2: تعداد واحد

 : اختياری نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 تاریخ اسالم نام درس:

 2 تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 درک و بيان محيط شهری نام درس:

 3تعداد واحد:

 جبرانی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 

 نتاریخ شهرنشينی ایرا نام درس:

 2تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 بافت فرسوده نام درس:

 2 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 

 کاربرد رایانه در شهرسازی نام درس:

 2تعداد واحد:

 نوع درس: جبرانی

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 

 2اسالمی اندیشه نام درس: 

 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 

 2تربيت بدنی  نام درس: 

 1 تعداد واحد:

 عمومینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

  

 قرآنتفسير موضوعی نام درس:

 2 تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 دروس برعهده دانشجو است. و همنیازیش نیاز*مسئولیت رعایت پ                                                                        

 15/2/1397تاریخ ویرایش:                                                                                

 


