
به بعد 0011ورودی        27 پیوسته               تعداد کل واحد: رشناسی نامعماری              مقطع: کامهندسی حرفه ای نام رشته:   

 ترم: چهارم

واحد 02  

 ترم: سوم

واحد 01  

 ترم:دوم

واحد71  

 ترم: اول

واحد 02  

5: طراحی معماری نام درس  

4 تعداد واحد:  

تخصصی  نوع درس:    

4طراحی معماری  پیشنیاز:  

 هم نیاز:

4طراحی معماری  نام درس:  

4 تعداد واحد:  

تخصصی نوع درس:    

3طراحی معماری  پیشنیاز  

- هم نیاز:  

3طراحی معماری  نام درس:  

4 تعداد واحد:  

 نوع درس: تخصصی  

2طراحی معماری پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

2: طراحی معماری نام درس  

4 تعداد واحد:  

درس: تخصصینوع     

- پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

کارگاه فناوری ساخت نام درس:  

2 تعداد واحد:  

تخصصی نوع درس:    

، سازه برای معمارانطراحی فنی ساختمان پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

  طراحی معماری همساز با اقلیمنام درس:

2 تعداد واحد:  

تخصصی نوع درس:    

انرژی در ساختمان کاربرد نرم افزارهای شبیه سازی پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

بانی نظری معماریم نام درس:  

2 تعداد واحد:  

تخصصی نوع درس:    

- پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

ریاضی کاربردی :نام درس  

3تعداد واحد:  

 نوع درس:پایه

-پیشنیاز:  

-هم نیاز:  

طرح نهایی نام درس:  

4 تعداد واحد:  

تخصصی نوع درس:    

4طراحی معماری ساختمان،طراحی فنی   پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

روش های طراحی صنعتی ساختمان نام درس:  

2 تعداد واحد:  

تخصصی  نوع درس:    

2جزئیات اجرایی ساختمان، طراحی معماری پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

کاربرد نرم افزارهای شبیه سازی  نام درس:

 انرژی در ساختمان

2 تعداد واحد:  

تخصصی  نوع درس:    

- پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

انسان طبیعت و معماری پایدار نام درس:  

2تعداد واحد:  

پایهنوع درس:    

-پیشنیاز:  

:-هم نیاز:  

تحلیل فضاهای شهری نام درس:  

2 تعداد واحد:  

تخصصی نوع درس:    

- پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

معماری معاصر نام درس:  

2 تعداد واحد:  

تخصصی نوع درس:    

معماری،معماری ایران پس از مبانی نظری  پیشنیاز:

 اسالم

- هم نیاز:  

تحلیل روستا و فناوری محیط نام درس:  

2 تعداد واحد:  

تخصصی نوع درس:    

-پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

اسکیس نام درس:  

  1 تعداد واحد:

پایه نوع درس:    

- پیشنیاز:  

  -هم نیاز:

کارورزی نام درس:  

1 تعداد واحد:  

  نوع درس:  

4طراحی معماری طراحی فنی ساختمان،  پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

مدیریت تشکیالت کارگاهی نام درس:  

2 تعداد واحد:  

تخصصی  نوع درس:    

سازه برای معمارانجزئیات اجرایی ساختمان،  پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

سازه برای معماران نام درس:  

2 تعداد واحد:  

تخصصی   وع درس:ن ن    

طراحی سازه برای مفاهیم پایه در  پیشنیاز:

 معماران

- هم نیاز:  

مفاهیم پایه در طراحی سازه برای  نام درس:

 معماران

2تعداد واحد:  

پایه نوع درس:    

- پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

 نام درس: اختیاری

2 تعداد واحد:  

اختیاری نوع درس:    

- پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

طراحی فنی ساختمان نام درس:  

2 تعداد واحد:  

تخصصی درس:نوع     

سازه برای معمارانجزئیات اجرایی ساختمان،  پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

جزئیات اجرایی ساختماننام درس:   

2 تعداد واحد:  

  نوع درس:      

- پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

: فرآیند طراحی معمارینام درس  

2 تعداد واحد:  

پایه نوع درس:    

- پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

اسالمیانقالب  نام درس:  

2 تعداد واحد:  

عمومی نوع درس:    

 پیشنیاز:

 هم نیاز:

 نام درس: اختیاری

2 تعداد واحد:  

اختیاری نوع درس:    

- پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

معماری ایران پس از اسالم نام درس:  

2 تعداد واحد:  

تخصصی نوع درس:    

- پیشنیاز:  

- هم نیاز:  

1ورزش نام درس:  

1 تعداد واحد:  

عمومی نوع درس:    

  - پیشنیاز:

- هم نیاز:  

تاریخ اسالم نام درس:   

2 تعداد واحد:  

عمومی نوع درس:    

 نام درس: اختیاری

2 تعداد واحد:  

اختیاری نوع درس:    

2اندیشه اسالمی  نام درس:  

2 تعداد واحد:  

عمومی نوع درس:    

تفسیر موضوعی قرآن نام درس:    

2 تعداد واحد:  

عمومی نوع درس:   

 

 نام دروس اختیاری قابل اخذ:

معماری، طراحی معماری در بحران، برداشت از بناهای تاریخی، مرمت ابنیه سنتی و تاریخی، سیستم های نوین ساختمانی، سازه های بلند در معماری، پدافند غیرعامل در طراحی  

 تاریخ شهر و شهرسازی در ایران و جهان، فرآیند طراحی شهری، طراحی منظر، طراحی داخلی،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)گذراندن 6 واحد از دروس فوق الزامی است.(


