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 ترم:دوم

 واحد20
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 ترم:چهارم

 واحد18
 کاربردیاخالق نام درس:

 واحد2تعداد واحد: 

 عمومينوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 (2درك و بيان معماری)نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 (1درك و بيان معماری)پيشنياز:

 -:همنياز

 (1اسالمي) اندیشهنام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 عمومينوع درس:

 -پيشنياز: 

 -:همنياز

 طراحي فني ساختماننام درس: 

 واحد 4تعداد واحد: 

 تخصصينوع درس:

تمرین  -1عناصر جزئياتپيشنياز: 

 1ایستایي-2معماری

 2ایستایيهمنياز:

 (1تربيت بدني)نام درس:

 واحد1تعداد واحد:

 عمومينوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 (1تمرین های معماری): نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 (و ترسيم فني1درك و بيان معماری)پيشنياز:

 -همنياز: 

 زبان فنينام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 :تخصصينوع درس

 زبان خارجيپيشنياز:

 -همنياز:

 (1طراحي معماری)نام درس:

 واحد4تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 -پيشنياز: 

 طراحي فني ساختمانهمنياز:

 (1ریاضي عمومي)نام درس:

 واحد 3واحد:تعداد 

 پایهنوع درس: :

 -:پيشنياز

 -همنياز:

 آشنایي با معماری جهاننام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 -پيشنياز: 

 -همنياز:

 (2تمرین های معماری)نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 (1تمرین های معماری)پيشنياز:

 -همنياز: 

 متره و برآوردنام درس:

 واحد 2واحد:تعداد 

 نوع درس:تخصصي

 1عناصر و جزئياتپيشنياز:

 -همنياز:

 فيزیك مكانيك نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پایهنوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 پرسپكتيونام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 هندسه ترسيميپيشنياز:

 -همنياز: 

 معماریکاربرد نرم افزارهای رایانه ای در نام درس:

 واحد 3تعداد واحد

 اصلينوع درس:

 -پيشنياز: 

 -:همنياز

 (1روستا)نام درس: 

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 2تمرین معماریپيشنياز:

 -همنياز: 

 (1درك و بيان معماری)نام درس: 

 واحد 3تعداد واحد:

 پایهنوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز: 

 زبان فارسينام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 عمومينوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس:نقشه برداری

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 پيشنياز: ترسيم فني

 -همنياز:

 :اصول سرپرستينام درس

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصي

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 ترسيم فنينام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 پایهنوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 (1ایستایي)نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 1ریاضي عموميپيشنياز:

 -همنياز:

 (1آشنایي با معماری اسالمي)نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 اصلي نوع درس:

(و ترسيم 2درك و بيان معماری)پيشنياز:

 فني

 -:همنياز

 کاراموزینام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 -پيشنياز:

 طراحي فني ساختمانهمنياز:

 هندسه ترسيمينام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:پایه

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 زبان خارجينام درس:

 واحد3تعداد واحد:

 عمومينوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 (1عناصر و جزئيات ساختماني)نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 ترسيم فنيپيشنياز:

 -:همنياز

 انتخابينام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 :انتخابينوع درس

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس:دانش خانواده 

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 (2ایستایي)نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 وفيزیك مكانيك1ایستایيپيشنياز: 

 -همنياز:

 

 (1نام درس:تنظيم شرایط محيطي )  

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 ترسيم فنيپيشنياز: 

 -همنياز:

 

 

 دروس برعهده دانشجو است.و همنياز*مسئوليت رعایت پيش نياز 
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