
 واحد136تعداد کل واحد:                                  پیوسته کارشناسيمقطع:                                                  داخلي اریممع:نام رشته

 ترم:اول

 واحد17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترم:دوم

 واحد17

 ترم:سوم 

 واحد17

 

 

 

 

 ترم:چهارم

 واحد16
 هندسه كاربرديدرس:نام 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:هندسه مناظر و مرايا

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 هندسه كاربردي:پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس:مباني معماري داخلي 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 مباني معماري: پیش نیاز

 -:نیازهم  

 نام درس:مقدمات طراحي معماري

 واحد 5تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 مباني معماري داخلي: پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس:حجم شناسي و ماكت سازي 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 -:پیش نیاز

 -هم نیاز

 نام درس:مباني معماري

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 -:پیش نیاز

 :هم نیاز

 نام درس:آشنايي با تاريخ معماري

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 مباني معماري: :پیش نیاز

 -:هم نیاز

نام درس :آشنايي با تاريخ معماري 

 تزيیني)ايران وجهان(

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلي 

 آشنايي با تاريخ معماري: پیش نیاز

 :هم نیاز 

 معمارينام درس:بیان 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

  1نام درس:بیان معماري داخلي

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي 

 بیان معماري:پیش نیاز

 ---:هم نیاز

 2نام درس:بیان معماري داخلي

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي

 1بیان معماري داخلي: پیش نیاز

 :هم نیاز

 تنظیم شرايط اقلیمي)تاسیسات مكانیكي(نام درس:

 واحد 2عداد واحد:ت
 نوع درس: اصلي

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس:رياضیات و آمار

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: پايه 

 -:پیش نیاز

 -هم نیاز

 نام درس:آشنايي با معماري جهان اسالمي

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس نمادشناسي 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2نام درس:عكاسي 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 1عكاسي : پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:زبان فارسي

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 ومصالحنام درس:شناخت مواد  

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1نام درس:عكاسي  

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس: اختیاري

 -: پیش نیاز

 -: هم نیاز

 نام درس:تفسیر موضوعي قران

 واحد 2واحد: تعداد

 نوع درس: عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:فرم وفضا 

 واحد  2تعداد واحد:

 نوع درس: پايه 

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:تاريخ مبلمان  

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز

  2نام درس:انديشه اسالمي  

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 

  1نام درس:انديشه اسالمي   

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

  خارجينام درس:زبان  

 واحد3تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2نام درس:تربیت بدني 

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:اخالق كاربردي  

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1نام درس:تربیت بدني 

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ترم:پنجم

 واحد18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششمترم:

 واحد17

 هفتمترم: 

 واحد17

 

 

 

 

 هشتمترم:

 واحد17
 مقدمات طراحي معماري داخلينام درس:

 واحد 5تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 مقدمات طراحي معماري:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1نام درس:طرح معماري داخلي 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي

 طرح معماري)رلوه(::پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 2نام درس:: طرح معماري داخلي 

 واحد 3واحد: تعداد

 نوع درس: تخصصي 

 1طرح معماري داخلي :  پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 3نام درس: طرح معماري داخلي 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي 

 2طرح معماري داخلي :  پیش نیاز

 -:هم نیاز

 طرح معماري)رلوه(نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 گونوميرطبیعت و ا-نام درس:انسان 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 معماري داخلي -طبیعت–انسان :پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس:عناصر مدوالر و پیش ساخته

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:  تخصصي 

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 طرح تغییر عملكرد معماري داخلي نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:  تخصصي

 2اصول فني ساختمان : پیش نیاز 

 3: طراحي معماري داخلي هم نیاز

 

 تنظیم شرايط محیطي )نور وصدا(نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

نام درس:تئوري معماري داخلي)حقوقي و 

 اخالقي(

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 مقدمات طراحي معماري داخلي:نیازپیش 

 -:هم نیاز 

 نام درس:مرمت و نگهداري معماري داخلي

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي

 6بعداز ترم: پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس:متره و برآورد 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلي

 2اصول فني ساختمان : پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 وجهان(يي با معماري تزيیني معاصر)ايران آشنانام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

-آشنايي با تاريخ معماري تزيیني:پیش نیاز

 مباني معماري داخلي

 -:هم نیاز

 1نام درس:اصول فني ساختمان 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي

 :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2نام درس: اصول فني ساختمان 

 واحد 2واحد:تعداد 

 نوع درس: تخصصي

 1اصول فني ساختمان :  پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس:محوطه سازي 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلي

 2اصول فني ساختمان : پیش نیاز

 -:هم نیاز

 معماري داخلي -طبیعت–انسان نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 معماريمقدمات طراحي :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:باغ آرايي )ايران وجهان( 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 :پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس:آشنايي با طراحي صنعتي 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:پايان نامه  

 واحد 6تعداد واحد: 

 نوع درس: پروژه

 2طراحي معماري داخلي :  پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس:اصول نقاشي ديواري

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اختیاري

 :پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس: مقررات معماري داخلي 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي

 :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:مديريت كارگاه 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي 

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس:انقالب اسالمي 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس: عمومي

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس:دانش خانواده

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس:گرافیك معماري داخلي 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي

 :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:شناخت منسوجات 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اختیاري 

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز 

  

 نام درس:روش تحقیق   

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اختیاري

 :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:تاريخ اسالم 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 :پیش نیاز

 :هم نیاز

  

 

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

 14/5/1398تاريخ ويرايش:


