
 واحد713تعداد کل واحد:                                  97از ورودی  پیوسته کارشناسيمقطع:                                            داخليمعماری  :نام رشته     
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 ترم:دوم

 واحد19

 ترم:سوم 
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 ترم:چهارم

 واحد18
 1مبانی هنر های تجسمی  نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2مبانی هنر های تجسمی نام درس: 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 1مبانی هنر های تجسمی  :پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس: مقاومت مصالح 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 -: نیاز پیش

 -:هم نیاز

 

 نام درس: حجم سازی

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی 

 فرم و فضا -1مبانی هنرهای تجسمی:پیش نیاز

 -هم نیاز

 )اسکیس(1نام درس: طراحی پايه 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2طراحی پايه  نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 پايهنوع درس: 

 1طراحی پايه  :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 )چوب(1 مواد و روش های ساخت نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 -: :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2نام درس: تاريخ هنر 

 واحد 2تعداد واحد: 

  پايهنوع درس: 

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس: نقشه کشی

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:  

 -:پیش نیاز

 -هم نیاز

 هندسه کاربردی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايه نوع درس: 

 رياضی کاربردی :پیش نیاز

 ---:هم نیاز

 مقدمات معماری داخلی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 : پیش نیاز

 :هم نیاز

 مبانی معماری داخلی نام درس:

 واحد 4عداد واحد:ت

 اصلینوع درس: 

 مقدمات معماری داخلی: پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس: هنر و تمدن اسالمی

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 عکاسی ديجیتال نام درس:

 واحد 4تعداد واحد:

 پايهنوع درس: 

 - :پیش نیاز

 -:هم نیاز

  : فرم و فضانام درس

 واحد 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس: 

 1مبانی هنر های تجسمی : پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: ارگونومی و آنترپومتری

 واحد 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 مقدمات معماری داخلی: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 رياضی کاربردی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس: 

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 محاسبات و آمار نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس: 

 رياضی کاربردی :پیش نیاز

 -:هم نیاز

  1تاريخ هنر نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس: 

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 )فلز و مواد معدنی(2مواد و روش های ساخت  درس: نام 

 واحد 2تعداد واحد: 

 پايهنوع درس: 

 -: پیش نیاز

 -: هم نیاز

 آشنايی با رشته های هنری نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس: 

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: نمونک سازی و مدل سازی 

 واحد  2تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 نقشه کشی: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 ايستايی نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 کاربردیهندسه  -رياضی کاربردی :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: تحلیل فضا و سايت  

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 مقدمات معماری داخلی: پیش نیاز

 -: هم نیاز 

 نام درس: زبان خارجی

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

  فارسی عمومی نام درس: 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -: نیازپیش 

 -:هم نیاز

 ساختمانیات جزئنام درس: عناصر و  

 واحد 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: راينو مقدماتی )مدل سازی( 

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 نقشه کشی-هندسه کاربردی -رياضی کاربردی: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1نام درس:تربیت بدنی   

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1انديشه اسالمی نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2نام درس:تربیت بدنی  

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 1تربیت بدنی : پیش نیاز

 -:هم نیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ترم:پنجم

 واحد19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششمترم:

 واحد18

 هفتمترم: 

 واحد18

 

 

 

 

 هشتمترم:

 واحد12
 انسان، طبیعت و طراحی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 ارگونومی/مقدمات معماری داخلی :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 سنتی داخلی کارگاه معماری نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 : طرح روانشناسی محیطنام درس

 واحد 2تعداد واحد:

  نوع درس: اصلی

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 کارگاه طراحی مبلماننام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

  اصلینوع درس: 

کارگاه معماری -کارگاه پتینه و نقوش: پیش نیاز

کارگاه خالقیت و تغییر -داخلی سنتی

 کارگاه حال و آينده-عملکرد

 -:هم نیاز

 )کامپوزيت و پارچه(3روش های ساخت مواد و نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس: 

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 باغ آرايی و محوطه سازی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

انسان طبیعت /2و  1تاريخ هنر:پیش نیاز

اسالمی/سبک شناسی طراحی/هنر و تمدن 

 معماری

 -:هم نیاز 

 تحلیل و مديريت برنامه ريزی ساخت نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

  نوع درس: اصلی

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

  طرح مرمت و نگهداری نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

مواد و روش -نقشه کشی: پیش نیاز 

برنامه ريزی تحلیل و مديريت -3و2و1ساخت

عناصر -متره و براورد-صالحمقاومت م-ساخت

 جزئیات ساختمان

 -: هم نیاز

 

 کارگاه خالقیت و تغییر عملکرد نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

مبانی معماری  -مقدمات معماری داخلی :پیش نیاز

 داخلی

 -:هم نیاز

 تاسیسات و تنظیم شرايط اقلیمی نام درس:

 واحد 2واحد:تعداد 

 نوع درس: اصلی

 1اصر و جزئیاتعن :پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 روشنايی و نور پردازی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

آشنايی با رشته های -2و  1مبانی هنر تجسمی: پیش نیاز

 2و  1 مواد و روش ساخت -هنری

 -:هم نیاز 

  : مبانی سازمان مديريتنام درس

 واحد 2واحد: تعداد 

 اختیارینوع درس: 

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 سبک شناسی معماری  نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: کارگاه پتینه و نقوش

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

و  2و  1: شناخت مواد و روش های ساختپیش نیاز

-2و  1هنرهای تجسمی مبانی-نقشه کشی-3

 آشنايی با رشته های هنری

 -:هم نیاز

 

 نام درس: مقررات معماری داخلی

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس:پروژه نهايی 

 واحد 4تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 : بعد از پايان کلیه دروسپیش نیاز

 -:هم نیاز

 راينو پیشرفته )رندرينگ( نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

نقشه -هندسه کاربردی -رياضی کاربردی :پیش نیاز

 کشی

 -:هم نیاز

 

 کارآفرينی و اصول نام درس: مبانی 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اختیاری

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس: کارگاه حال و آينده 

 واحد 2تعداد واحد:

 درس: اصلی نوع

 مبانی معماری داخلی -: مقدمات معماری داخلیپیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:انقالب اسالمی ايران 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس: عمومی

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 مهندسی عوامل انسانی در تنظیم شرايط محیطینام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 ارگونومی و آنترپومتری -معماری داخلی مقدمات: پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس: متره و برآورد 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: مبانی و اصول علم اقتصاد 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اختیاری

  -:پیش نیاز

 -:هم نیاز 

  

 نام درس: روانشناسی خالقیت

 واحد 2واحد:تعداد 

 نوع درس: اختیاری

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 نام درس: طرح اشیا در تمدن اسالمی 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:بازاريابی و بازارسنجی 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز 

  

 2نام درس:انديشه اسالمی 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 1: انديشه اسالمی پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: اخالق کاربردی 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:حکمت هنر اسالمی 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اختیاری

 -:پیش نیاز

 :هم نیاز

  

 جمعیتنام درس:دانش خانواده و 

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 فرهنگ و هنر و هويت ايرانی اسالمینام درس:  

 واحد 2تعداد واحد:

 اختیارینوع درس: 

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:تاريخ اسالم 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

  

 

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

 22/5/1398تاريخ ويرايش:


