
 واحد  142 :جهت فراغت از تحصیلتعداد کل واحد                 پیوسته کارشناسی :مقطع                           معماري  :نام رشته

 اول : ترم
 واحد 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوم : ترم
 واحد 17

 سوم : ترم 
 واحد 16

 
 
 
 

 چهارم : ترم
 واحد 18

 هندسه کاربردي :نام درس

 3:واحدتعداد 
 پایه:نوع درس

 -:پیشنیاز
 -:همنیاز

 1مقدمات طراحی معماري  :نام درس
  5 :تعداد واحد

 پایه :نوع درس
کارگاه  -هندسه کاربردي:پیشنیاز

 درك وبیان محیط -مصالح وساخت
 )درس  3درس از  2(

 -:همنیاز

 2مقدمات طراحی معماري :نام درس
 5 :تعداد واحد

 پایه:نوع درس
بیان  -1مقدمات طراحی معماري  :پیشنیاز
مصالح کارگاه  -هندسه کاربردي -1معماري 
 درك وبیان محیط -وساخت

 درس 3درس از  2گذراندن حداقل : همنیاز

 1طرح معماري: نام درس
 5: تعداد واحد

 اصلی :نوع درس
 2طراحی معماري مقدمات:پیشنیاز

 -:همنیاز

 کارگاه مصالح وساخت :نام درس
 2:تعداد واحد

 پایه :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 هندسه مناظر ومرایا: نام درس: 

 2:تعداد واحد

 پایه :نوع درس
 هندسه کاربردي :پیشنیاز

 -:همنیاز

 معماري -طبیعت –انسان  :نام درس
 2:تعداد واحد

 پایه :نوع درس
 1مقدمات طراحی :پیشنیاز

 -:همنیاز

 سازه بتنی :نام درس
 2:تعداد واحد

 اصلی :نوع درس
 ایستایی :پیشنیاز

 -:همنیاز
 درك وبیان محیط :نام درس

 3:تعداد واحد

 پایه :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 1بیان معماري  :نام درس
 2:تعداد واحد

 پایه :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 2بیان معماري  :نام درس
 2:تعداد واحد

 پایه :نوع درس
 1بیان معماري  :پیشنیاز

 -:همنیاز

 برداشت از بناهاي تاریخی :نام درس
 3:تعداد واحد

 اصلی :نوع درس
  2معماري طراحی مقدمات :پیشنیاز

پروژه  3گذراندن حداقل  :همنیاز
 معماري الزامی است

 ریاضی و آمار :نام درس
 3 :تعداد واحد

 پایه :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 ستایییا:نام درس

 2 :تعداد واحد

 اصلی :نوع درس
 ریاضی و آمار :پیشنیاز

 -:همنیاز
 

 نقشه برداري  :نام درس
 2 :تعداد واحد

 اصلی :نوع درس
 -:پیشنیاز

 )بعد از دو ترم ( : همنیاز

 

 مقاومت مصالح وسازه هاي فلزي :نام درس
  2 :تعداد واحد

 اصلی :نوع درس
 ایستایی  :پیشنیاز

 -: همنیاز
 

 زبان خارجی :نام درس
  3 :تعداد واحد

 عمومی :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 

 اخالق اسالمی :نام درس 
 2: تعداد واحد

 عمومی :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 مصالح ساختمانی :نام درس 
  2 :تعداد واحد

 اصلی :نوع درس
 کارگاه مصالح وساخت :پیشنیاز

 -:همنیاز

 آشنایی با معماري جهان :نام درس 
 2: تعداد واحد

 اصلی :نوع درس
 2طراحی معماري مقدمات :پیشنیاز

 -:همنیاز

 متون اسالمی :نام درس
 2 :تعداد واحد

 عمومی :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 فارسی:نام درس 

  3 :تعداد واحد

 عمومی :نوع درس

 -:پیشنیاز
 -: همنیاز

 1معارف اسالمی  :نام درس 
 2: تعداد واحد

 عمومی :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 2معارف اسالمی :نام درس 
 2 :واحدتعداد 

 عمومی :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز
 1تربیت بدنی : نام درس  

  1 :تعداد واحد

 عمومی :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 2تربیت بدنی : نام درس 
 1 :تعداد واحد

 عمومی: نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 اختیاري: نام درس 
 2 :تعداد واحد

 اختیاري: نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز
       

 

 

 

 

 



 

 پنجم:ترم
 واحد20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ششم:ترم
 واحد19

 هفتم:ترم 
 واحد20

 
 
 
 

 هشتم:ترم
 واحد16

 2طرح معماري  :نام درس

 5:تعداد واحد

 اصلی:نوع درس

مقدمات طراحی  :پیشنیاز
 2بیان معماري  - 2معماري

 -:همنیاز

 3طرح معماري  :نام درس
 5:تعداد واحد

 اصلی :درسنوع 
 1طرح معماري  :پیشنیاز

 -: همنیاز

 4طرح معماري  :نام درس
 5:تعداد واحد

 تخصصی:نوع درس
 -:پیشنیاز
 6بعد از ترم  :همنیاز 

 5طرح معماري : نام درس
 5: تعداد واحد

 تخصصی:نوع درس
 2طرح معماري  :پیشنیاز

 -:همنیاز

  محیطی تنظیم شرایط :نام درس
 2:تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
 1طرح معماري  :پیشنیاز

 -:همنیاز

 ات الکتریکیستاسی :نام درس
 2:تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
  تنظیم شرایط محیطی :پیشنیاز

 -:همنیاز

 مبانی نظري معماري :نام درس
 3:تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
 3طرح معماري :پیشنیاز

 -:همنیاز

 طرح نهایی :نام درس
 6:تعداد واحد

 تخصصی:نوع درس
  -سازه بتنی :پیشنیاز

مقاومت مصالح وسازه هاي 
 2ساختمان  -فلزي

 -:همنیاز
 معماري اسالمیآشنایی با :نام درس

 4:تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
 برداشت از بناهاي تاریخی :پیشنیاز

 -:همنیاز

 تاسیسات مکانیکی :نام درس

 2 :تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
  تنظیم شرایط محیطی :پیشنیاز

 -:همنیاز
 

 متره و برآورد :نام درس
 2 :تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
 2ساختمان  :پیشنیاز

 -:همنیاز

 کارگاهی مدیریت تشکیالت:نام درس
 2: تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
 متره و برآورد :پیشنیاز

 -:همنیاز

 1ساختمان  :نام درس
 2:تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
 مصالح -1طرح معماري  :پیشنیاز
 ساختمانی

 -: همنیاز

 2ساختمان  :نام درس
 3:تعداد واحد

 اصلی :نوع درس
 1ساختمان  :پیشنیاز

 -:همنیاز

 آشنایی بامبانی برنامه ریزي کالبدي :نام درس
 2:تعداد واحد

 تخصصی:نوع درس
 -:پیشنیاز
 6بعد از ترم  :همنیاز 

 طراحی فنی :نام درس
  3:تعداد واحد

 تخصصی:نوع درس
 3طرح معماري :پیشنیاز

 2طرح معماري 
 -:همنیاز 

 
 1روستا  :نام درس

 3:تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
 1طرح معماري  :پیشنیاز

 -:همنیاز

 

 2روستا :نام درس 

 3 :تعداد واحد

 اصلی:نوع درس

 1روستا :پیشنیاز

 -:همنیاز 

 تحلیل فضاي شهري :نام درس 
 3:تعداد واحد

 تخصصی:نوع درس
 -:پیشنیاز

 6بعد از ترم : همنیاز

  

 آشنایی با معماري معاصر :نام درس
 2:تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
 آشنایی با معماري جهان :پیشنیاز

 -:همنیاز

 اختیاري :نام درس 
 2:تعداد واحد

 اختیاري :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 آشنایی بامرمت ابنیه :نام درس 
 3:تعداد واحد 

 تخصصی : :نوع درس
 -:پیشنیاز

 6بعد از ترم :  همنیاز

  

 تاریخ اسالم  :نام درس
 2:تعداد واحد

 عمومی:نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 انقالب اسالمی  :نام درس 
 2:تعداد واحد

 عمومی:نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 دانش خانواده  :نام درس 
 2:تعداد واحد

 عمومی:نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

  

                                                 

 5/11/93:تاریخ ویرایش                                              .مسئولیت رعایت پیش نیاز دروس برعهده دانشجو است*


