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 ترم:چهارم

 واحد14
 2طرح معماري  نام درس:

 4تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 3طرح معماري  نام درس:

  4تعداد واحد:

 تخصصي:نوع درس

 2طرح معماري :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 4طرح معماري  نام درس:

 4تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 3طرح معماري :پیش نیاز

 -: هم نیاز

 5طرح معماري نام درس: 

 4تعداد واحد: 

 تخصصينوع درس:

 4طرح معماري :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 تمرين معماري نام درس:

 2تعداد واحد:

 جبرانينوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 تاسیسات مكانیكي والكتريكي: نام درس

 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس

 2عناصر وجزئیات :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 تنظیم شرايط محیطي  درس:نام 

 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 تاسیسات مكانیكي والكتريكي:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 طرح نهايي نام درس:

 6تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

سازه  -4طرح معماري :پیش نیاز

 سازه بتني -فلزي

 -:هم نیاز

 انسان طبیعت معماري نام درس:

 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 -:نیازپیش 

 -:هم نیاز

 سازه فلزي نام درس:

 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 2عناصر وجزئیات :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 سازه بتني نام درس:

 2 تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 سازه فلزي:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 كارآموزي نام درس:

 2تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2عناصر وجزئیات  نام درس:

 2تعداد واحد:

 اصلي نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 روستاشناخت وطراحي معماري  :نام درس

 2:تعداد واحد

 اصلينوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 آشنايي بامرمت ابنیه نام درس:

 3تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 -:پیش نیاز

 -: هم نیاز

 انقالب اسالمي نام درس:

 2واحد: تعداد

 عمومينوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 آشنايي بامعماري اسالمي نام درس:

 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 مديريت تشكیالت  نام درس: 

 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 2عناصر وجزئیات :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 تولید صنعتي طراحي روش هاي نام درس: 

 2واحد:تعداد 

 اصلينوع درس:

 2عناصر وجزئیات :پیش نیاز

 -:هم نیاز

  

 2رياضي عمومي نام درس:

 3تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 كاربرد نرم افزار ترسیمي نام درس: 

 3تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 -:پیش نیاز

 -: هم نیاز

 آشنايي با معماري معاصر نام درس: 

 2تعداد واحد:

 :اصلينوع درس

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

  

 زبان تخصصي نام درس:

 2تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 مباني نظري نام درس: 

 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2تربیت بدني  نام درس: 

 1تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

  

 اختیاري نام درس:

 2تعداد واحد:

 اختیارينوع درس:

 - :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2 اسالمي انديشه  نام درس: 

 2تعداد واحد:

 عمومينوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 تفسیر موضوعي قرآن نام درس: 

 2تعداد واحد:

 عمومي نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

  

 نام درس: تاريخ اسالم     

 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

  

 

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

 13/5/1398تاریخ ویرایش:


