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 توضیحات نیمسال اول

 نام درس ردیف
نوع 
 درس

کد 
 درس

تعداد 
 واحد

 واحد      78  : جمع کل واحد ها ت پیشنیاز
واحد(، دروس پایه  9الزامی شامل: دروس عمومی ) الف(دروس *  

 2واحد(، دروس اختیاری) 32واحد(، دروس اصلی شامل ) 8)شامل 
واحد  4واحد( تقسیم گردیده +  29واحد( ، دروس تخصصی شامل )

دروس اختیاری وزارت علوم)فرهنگ تمدن و مهارت زندگی(+دروس 
 واحد می باشد. 78واحد( که مجموعا  4جبرانی )

 
بوده و بر عهده رعایت پیش نیاز به هنگام اخذ درس بسیار مهم  ب(  

دانشجوست، در غیر این صورت دروس اخذ شده بدون رعایت پیش 

 نیاز، توسط آموزش حذف خواهد شد.

 

پس از یك بار افتادن در درس پیشنیاز، آن درس به عنوان همنیاز  ج(
 شود.برای دروس بعدی تعریف می

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

 6توانند تا سقف ی تابستان دانشجویان میاخذ نمایند.( و در دوره
 واحد از دروس ارائه شده را اخذ نمایند.

 
واحد درسی  24در صورتی که دانشجو در ترم آخر با اخذ حداکثر  و(

 واحد بالمانع است. 24 شود، اخذ تا حداکثرفارغ التحصیل می
 

 
 از دروس زیر گذراندن یک درس الزامی است:

 جدول دروس اختیاری
 کددرس تعداد واحد نام درس ردیف

 32026 2 تحلیل فضای شهری 1
  2 تحلیل سازه ها 2
   معماری جهان اسالم 3
فرآیند و روش های  4

 معماری
  

   بارگذاری 5
   جامعه شناسی 6

 
 

 
 

 وضیحات

 ---- 2 9032 جبرانی طراحی با دست آزاد 1

 ----- 2 9031 جبرانی تمرین معماری 2

عناصر و جزییات  3

 2ساختمانی 
 ----- 2 32007 اصلی

آشنایی با معماری اسالمی  4

2 
 ----- 2 32012 اصلی

 ----- 4 32016 تخصصی 2طراحی معماری  5

 ----- 2 32003 پایه انسان طبیعت معماری 6

 ----- 2 1002 عمومی تاریخ اسالم 7

 تفسیر موضوعی قرآن 8

 

 عمومی
1004 2 

---- 

 ----- 2 1018 عمومی مهارتهای زندگی 9

 واحد 20جمع :  

 نیمسال دوم
 2طراحی معماری  4 32017 تخصصی 3طراحی معماری  1

 زبان خارجه 2 32015 تخصصی زبان تخصصی 2

تاسیسات مکانیکی و  3

 الکتریکی
 2 32014 اصلی

 2عناصر و جزییات ساختمانی 

کاربرد نرم افزار های  4

 ترسیمی
 3 32002 پایه

 کاربرد کامپیوتر جبرانی

 2عناصر و جزییات ساختمانی  2 32008 اصلی سازهای فلزی 5

 ریاضی جبرانی 3 32001 پایه 2ریاضی عمومی  6

 آشنایی با معماری معاصر 7

 

 اصلی
32006 2 

---- 

 ------ 2 1001 عمومی 2اندیشه اسالمی 8

  20  واحد 20جمع: 

 نیمسال سوم

 3طراحی معماری  4 32018 تخصصی 4طراحی معماری  1

 ----- 2 32005 اصلی مبانی نظری و معماری 2

 2جزییات ساختمانی عناصر و  2 32010 اصلی مدیریت تشکیالت کارگاهی 3

شناخت و وطراحی معماری  4

 روستا
 2 32004 اصلی

---- 

 تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 2 32013 اصلی 2تنظیم شرایط محیطی  5

 ------ 3 32021 تخصصی آشنایی با مرمت ابنیه 6

 سازهای فلزی 2 32009 اصلی ساز های بتونی 7

 2تربیت بدنی  8

 

 عمومی
1005 

1 

 

----- 

      

  20  واحد 20جمع:  

 نیمسال چهارم
 4طراحی معماری  4 32019 تخصصی 5طراحی معماری  1

روشهای طراحی و تولید  2

 صنعتی
 2 32011 اصلی

 2عناصر و جزییات ساختمانی 

 --- 2 32026 اختیاری تحلیل فضای شهری 3

 --- 2 32022 تخصصی کارآموزی 4

5 
 6 32020 تخصصی طرح نهایی)پروژه(

و سازه فلزی  4طراحی معماری 

 و سازه بتونی

 ---- 2 1003 عمومی انقالب اسالمی 6

  18  واحد 18جمع: 


