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 واحد19
 درامدی بر شهرشناسیدرس: نام

 2تعداد واحد:

 پایهنوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 1نام درس:كارگاه برنامه و طرح

 4تعداد واحد:

 تخصصینوع درس:

 پيشنياز:كاربرد نقشه برداری در شهرسازی،

 مبانی برنامه ریزی منطقه ای

 -همنياز:

  2نام درس: كارگاه برنامه و طرح

 4تعداد واحد:

 تخصصینوع درس : 

 1پيشنياز:كارگاه برنامه و طرح

 -همنياز :

 3نام درس : كارگاه برنامه و طرح

 4تعداد واحد: 

 نوع درس : تخصصی

 2پيشنياز: كارگاه برنامه و طرح

 -همنياز:

 نام درس: بيان معماری

 3تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس : هندسه احجام و پرسپكتيو

 2واحد:تعداد 

 پایه نوع درس:

 پيشنياز: بيان معماری

 -همنياز:

 نام درس: برنامه ریزی حمل و نقل شهری

 2تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 -پيشنياز: 

 -همنياز:

 نام درس: منظر سازی

 2تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 ات و آمار ،معادالت دیفرانسيلریاضي نام درس:

 3 واحد:تعداد 

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 GISنظام اطالعات جغرافيایی نام درس:

 2 تعداد واحد:

 پایهنوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس: برنامه ریزی مسكن

 2 تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

پيشنياز: مبانی و روشهای برنامه ریزی 

 شهری

 -همنياز:

 طراحی شبكه حمل و نقل شهری نام درس:

 2تعداد واحد: 

 تخصصینوع درس: 

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 كاربرد نقشه برداری در شهرسازی نام درس:

 2تعداد واحد: 

 پایهنوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 2نام درس: زبان تخصصی

 2 تعداد واحد:

 پایهنوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 شهرسازینام درس: روش تحقيق در 

 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

پيشنياز:مدل ها و روشهای كمی در 

 شهرسازی

 -همنياز :

 

 نام درس: پروژه نهایی

 4تعداد واحد: 

 تخصصینوع درس:

 3پيشنياز:كارگاه برنامه و طرح

 -همنياز :
 

 

 نام درس:  مبانی برنامه ریزی منطقه ای

 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 

 نام درس:مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری

 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس: مبانی و روشهای طراحی شهری

 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس: بافتهای فرسوده و تاریخی 

 2تعداد واحد: 

 اختيارینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس: تاریخ شهرسازی جهان

 2تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 مدل ها و روشهای كمی در شهرسازینام درس: 

 2 تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 پيشنياز:ریاضيات و آمار،معادالت دیفرانسيل

 -همنياز :

 نام درس: شناخت فضای شهری

 3تعداد واحد :

 نوع درس: اصلی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس: حقوق و قوانين شهری

 2تعداد واحد: 

 اختياری نوع درس:

پيشنياز:مبانی و روشهای برنامه 

ریزی شهری ، مبانی و روشهای 

 طراحی شهری

 -همنياز:

 نام درس: تاریخ اسالم

 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 

 ایراننام درس: تاریخ شهر و شهرسازی 

 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس: مدیریت شهری

 2 تعداد واحد:

 نوع درس :اختياری

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 2نام درس: اندیشه اسالمی

 2تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس:كاربرد رایانه در شهرسازی

 2تعداد واحد:

 درس:اختيارینوع 

 -پيشنياز:

 1همنياز:

 

 نام درس: انقالب اسالمی ایران

 2تعداد واحد:

 عمومینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 

 تفسير موضوعی قرآننام درس: 

 2تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 2نام درس: تربيت بدنی

 1تعداد واحد: 

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

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