
 معماريکاردانی پيوسته جدول پيشنهادي ترم بندي دوره 

 به بعد( 98)مهر  غير دولتی اميد نهاوند -موسسه آموزش عالی  غير انتفاعی

 ترم اول
 پیشنیاز شماره درس واحد نام درس

 - 1009 1 تربیت بدنی

 - 310003 2 ترسیم فتی

کاربرد نرم افزار های ترسیمی 

 1در معماری 
2 310004 - 

 - 310005 2 1درک و بیان معماری 

 - 1010 3 زبان خارجی

 - 310016 2 آشنایی با معماری جهان

 - 310002 2 فیزیک مکانیک

 - 310018 2 پرسپکتیو

 - 1007 2 1اندیشه اسالمی 

 واحد 18

 ترم دوم
 پیشنیاز شماره درس واحد نام درس

 1معماریدرک و بیان  310006 2 2درک و بیان معماری 

 - 310009 3 مصالح شناسی ساختمان

 ترسیم فنی 310007 2 عناصر و جزئیات ساختمان

آشنایی با معماری  310017 2 آشنایی با معماری اسالمی

 جهان

تاسیسات مکانیکی، نور و 

 صدا

2 310012 - 

 - 1006 3 زبان فارسی

 - 310033 2 شناخت و تحلیل روستا

 - 310019 2 نقشه برداری

 - 310001 2 ریاضی عمومی

 واحد 20

 

 ترم سوم
 پیشنیاز شماره درس واحد نام درس

درک  -ترسیم فنی 310010 3 تمرین های معماری

1و بیان معماری   

تاسیسات مکانیکی، نور  310008 2 تنظیم شرایط محیطی

 و صدا

 ریاضی عمومی 310011 2 درک رفتار سازه ساختمان

 زبان خارجی 310015 2 زبان فنی

 عناصر و جزئیات ساختمان 310013 2 طراحی فنی ساختمان

کاربرد نرم افزار های ترسیمی 

2در معماری   
کاربرد نرم افزار های  310021 2

 ترسیمی در معماری

231003 2 رولوه و برداشت از بنا  ترسیم فنی 

 - 1013 2 دانش خانواده

 - 1008 2 اخالق 

 واحد 19

 ترم چهارم
 پیشنیاز شماره درس واحد نام درس

 310014 3 طراحی معماری
تمرین های 

 معماری

 310020 2 متره و برآورد
طراحی فنی 

 ساختمان

سرپرستی و مدیریت 

 کارگاه
2 310022 

طراحی فنی 

 ساختمان

 - 310023 2 کارآفرینی

فرهنگ و تمدن ایرانی 

 اسالمی
2 11029 

- 

استراتژی توسعه در 
 زیست بوم

2 310025 - 

تعمیر و نگهداری 

 ساختمان
2 310027 

طراحی فنی 

 ساختمان

 - 310024 2 کارآموزی

 واحد 17
 

 نکات مهم:

واحد(،دروس  6واحد(، دروس اختیاری )  2)  مهارت عمومیواحد(، دروس  8واحد(، دروس پایه )  13دروس الزامی شامل: دروس عمومی ) -الف

 .واحد می باشد 74واحد( که مجموعا 2)س اختیاری عمومیدر باشد واحد می 72واحد( تقسیم گردیده و مجموعا  43تخصصی )

رعایت پیش نیاز به هنگام اخذ درس بسیار مهم بوده و بر عهده دانشجوست، در غیر این صورت دروس اخذ شده بدون رعایت پیش نیاز،  -ب

 توسط آموزش حذف خواهد شد.

 شود.ار افتادن در درس پیشنیاز، آن درس به عنوان همنیاز برای دروس بعدی تعریف می.پس از یک ب-ج

اخذ  24توانند تا سقف می 17واحد را در هر ترم اخذ نمایند ) دانشجویان با معدل کل باالی  20و حداکثر  12بایست حداقل دانشجویان می -د

 واحد از دروس ارائه شده را اخذ نمایند. 6ا سقف توانند تی تابستان دانشجویان مینمایند.( و در دوره

 واحد بالمانع است. 24شود، اخذ تا حداکثر واحد درسی فارغ التحصیل می 24در صورتی که دانشجو در ترم آخر با اخذ حداکثر  -ه
 


