
 واحد  142تعداد کل واحد:                                        پیوسته کارشناسیمقطع:                                    معماري  :نام رشته

 ترم:اول

 واحد16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترم:دوم

 واحد17

 ترم:سوم 

 واحد16

 

 

 

 

 ترم:چهارم

 واحد18
 هندسه كاربردي نام درس:

 3تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1مقدمات طراحي معماري  نام درس:

 5تعداد واحد:

 پايه نوع درس:

كارگاه مصالح  -هندسه كاربردي:پیش نیاز

 درك وبیان محیط -وساخت

 درس ( 3درس از  2)

 -:هم نیاز

 2مقدمات طراحي معماري نام درس:

 5تعداد واحد:

 پايهدرس:نوع 

بیان  -1مقدمات طراحي معماري  :پیش نیاز

مصالح كارگاه  -هندسه كاربردي -1معماري 

 درك وبیان محیط -وساخت

 درس 3درس از  2گذراندن حداقل : هم نیاز

 1طرح معمارينام درس: 

 5تعداد واحد: 

 اصلينوع درس:

 2طراحي معماري مقدمات:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 كارگاه مصالح وساخت نام درس:

 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 هندسه مناظر ومرايا: نام درس

 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 هندسه كاربردي:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 معماري -طبیعت –انسان  نام درس:

 2تعداد واحد:

 پايه نوع درس:

 1مقدمات طراحي:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 سازه بتني نام درس:

 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 ايستايي:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 درك وبیان محیط نام درس:

 3تعداد واحد:

 پايه نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1بیان معماري  نام درس:

 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2بیان معماري  نام درس:

 2:تعداد واحد

 پايهنوع درس:

 1بیان معماري  :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 برداشت از بناهاي تاريخي نام درس:

 3تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

  2معماري طراحي مقدمات:پیش نیاز

پروژه معماري  3:گذراندن حداقل هم نیاز

 الزامي است

 و آمار اترياضی نام درس:

 3تعداد واحد:

 پايه نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 ستايييا:درسنام 

 2 تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 و آمار اترياضی :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 

 نقشه برداري  نام درس:

 2 تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 -:پیش نیاز

 )بعد از دو ترم ( : هم نیاز

 

 مقاومت مصالح وسازه هاي فلزي نام درس:

 2تعداد واحد:

 اصلي نوع درس:

 ايستايي:پیش نیاز

 -: هم نیاز

 

 زبان خارجي نام درس:

 3تعداد واحد:

 عمومينوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 

 يكاربرداخالق  نام درس: 

 2تعداد واحد

 عمومي نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 مصالح ساختماني نام درس: 

 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 كارگاه مصالح وساخت :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 آشنايي با معماري جهان نام درس: 

 2تعداد واحد: 

 اصلينوع درس:

 2مقدمات طراحي معماري:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 تفسیر موضوعي قرآن نام درس:

 2تعداد واحد:

 عمومي نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 فارسيزبان نام درس: 

 3تعداد واحد:

 عمومينوع درس:

 -:پیش نیاز

 -: هم نیاز

 1اسالمي  انديشه نام درس: 

 2تعداد واحد

 نوع درس:عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2اسالمي انديشه نام درس: 

 2 تعداد واحد:

 عمومي نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1نام درس: تربیت بدني   

 1تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2نام درس: تربیت بدني  

 1تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: اختیاري 

 2تعداد واحد:

 نوع درس: اختیاري

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ترم:پنجم

 واحد20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششمترم:

 واحد19

 هفتمترم: 

 واحد20

 

 

 

 

 هشتمترم:

 واحد16
 2طرح معماري  نام درس:

 5تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 - 2مقدمات طراحي معماري :پیش نیاز

 2بیان معماري 

 -:هم نیاز

 3طرح معماري  نام درس:

 5تعداد واحد:

 اصلي نوع درس:

 1طرح معماري :پیش نیاز

 -: هم نیاز

 4طرح معماري  نام درس:

 5تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 -:پیش نیاز

 6بعد از ترم  : هم نیاز

 5طرح معماري نام درس: 

 5واحد: تعداد 

 تخصصينوع درس:

 2طرح معماري  :پیش نیاز

 -:هم نیاز

  محیطي تنظیم شرايط نام درس:

 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 1طرح معماري :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 ات الكتريكيستاسی نام درس:

 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 تنظیم شرايط محیطي  :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 مباني نظري معماري نام درس:

 3تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 3طرح معماري :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 طرح نهايي نام درس:

 6تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

  -سازه بتني :پیش نیاز

 -مقاومت مصالح وسازه هاي فلزي

 2ساختمان 

 -:هم نیاز

 معماري اسالميآشنايي با نام درس:

 4تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 برداشت از بناهاي تاريخي :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 تاسیسات مكانیكي نام درس:

 2 تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

  تنظیم شرايط محیطي :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 

 متره و برآورد نام درس:

 2 تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 2ساختمان  :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 كارگاهي مديريت تشكیالتنام درس:

 2واحد: تعداد 

 اصلينوع درس:

 متره و برآورد:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1ساختمان  نام درس:

 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 مصالح -1طرح معماري  :پیش نیاز

 ساختماني

 -: هم نیاز

 2ساختمان  نام درس:

 3تعداد واحد:

 اصلي نوع درس:

 1ساختمان  :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 آشنايي بامباني برنامه ريزي كالبدي نام درس:

 2تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 -:پیش نیاز

 6بعد از ترم  : هم نیاز

 طراحي فني نام درس:

  3تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 3طرح معماري :پیش نیاز

 2طرح معماري 

 -: هم نیاز

 

 1روستا  نام درس:

 3تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 1طرح معماري  :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 

 2روستا نام درس: 

 3 تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 1روستا :پیش نیاز

 -: هم نیاز

 تحلیل فضاي شهري نام درس: 

 3تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 -:پیش نیاز

 6: بعد از ترم هم نیاز

  

 آشنايي با معماري معاصر نام درس:

 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 آشنايي با معماري جهان :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 اختیاري نام درس: 

 2تعداد واحد:

 اختیاري نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 آشنايي بامرمت ابنیه نام درس: 

 3تعداد واحد :

 تخصصي نوع درس: :

 -:پیش نیاز

 6: بعد از ترم  هم نیاز

  

 تاريخ اسالم  نام درس:

 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -:نیازپیش 

 -:هم نیاز

 انقالب اسالمي  نام درس: 

 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 دانش خانواده  نام درس: 

 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

  

                                                   

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

 13/5/8139تاریخ ویرایش:                                                                                            


