
          

  

 

  

  

                                

 

 پیشنیاز واحد نوع درس نام درس شماره درس

 .......... 0 پایه 1بیان معماری 3008661
 ........ 5 پایه 1مقدمات  3008660
 ........... 0 اصلی مصالح ساختمانی 3008613
 ........ 0 اصلی ایستایی 3008600

 ......... -- عمومی زبان-فارسی  --

  31 جمع

 پیشنیاز واحد درس نوع نام درس شماره درس

 - 0 پایه 2بیان معماری  3008661

 - 5 پایه 2مقدمات  3008661

 - 0 اصلی نقشه برداری 3008606

 3مقدمات  0 اصلی معماری جهان 3008631

 3مقدمات  0 اصلی انسان طبیعت معماری 3008630

 ایستایی 0 اصلی طراحی ساختمانهای بتنی 3008603

  35 جمع

 پیشنیاز واحد نوع درس نام درس شماره درس

 1مقدمات معماري  5 اصلی 1طرح  3008615

 1مقدمات معماري 3 پایه 1اسکیس 3008661

 1مقدمات معماري 0 اصلی  فرآیند طراحی در معماری 3008631

 طراحی ساختمانهاي بتنی 0 اصلی سیستم های ساختمانی 3008605

 معماري جهان 0 اصلی 2معماری اسالمی  3008630

  0 اختیاري درس اختیاری -

  31 جمع

 پیشنیاز واحد نوع درس نام درس شماره درس

 3بیان معماري  0 پایه 3بیان معماری  3008665

 3مقدمات  5 پایه 3مقدمات  3008668

 0مقدمات  0 اصلی تنظیم شرایط 3008600

 0مقدمات  0 پایه ارائه معماری به کمک رایانه 3008633

 0مقدمات  1 اصلی 1معماری اسالمی  3008635

 ایستایی 1 اصلی مقاومت مصالح سازه های فلزی 3008601

  31 جمع

 پیشنیاز واحد نوع درس نام درس شماره درس

 1مقدمات  5 اصلی 2طرح  3008610

 3اسکیس  3 پایه 2اسکیس  3008636

 3مقدمات  0 اصلی 1معماری معاصر  3008631

 3طرح  0 اصلی معماری مبانی نظری 3008631

 تنظیم شرایط 0 اصلی تاسیسات مکانیکی 3008601

 3طرح  0 اصلی 1ساختمان  3008610

  30 جمع

 پیشنیاز واحد نوع درس نام درس شماره درس

 3طرح  5 اصلی 3طرح  3008611

 3  طرح 0 اصلی مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 3008616

 3طرح 1 اصلی تحلیل و طراحی روستا 3008611

 3ساختمان  0 اصلی 2ساختمان  3008611

 3معماري معاصر  0 اصلی 2معماری معاصر  3008638

 جمع
  31  

 پیشنیاز احدو  نوع درس نام درس شماره درس

 1طرح  5 اصلی 5طراحی معماری  3008611

 کلیه دروس 0 اصلی طرح نهایی 3008611
 0 ساختمان 0 اصلی متره و برآورد 3008601

  1 اصلی آشنایی با اصول حفاظت و مرمت 3008610

  30 جمع

 پیشنیاز واحد نوع درس نام درس شماره درس

 0طرح  5 اصلی 4طرح  3008618

 0ساختمان 1 اصلی طراحی فنی 3008611

 مبانی برنامه ریزي فضاهاي شهري 1 اصلی طراحی فضاهای شهری 3008613

 3ساختمان  0 اصلی مدیریت و تشکیالت کارگاهی 3008616
 تنظیم شرایط محیطی 0 اصلی تاسیسات الکتریکی 3008601

  35 جمع

 )ترم هفتم(دروس ارائه شده گروه معماری 

 (دومترم )دروس ارائه شده گروه معماری  (اولترم )دروس ارائه شده گروه معماری 

 (چهارمترم )دروس ارائه شده گروه معماری 

 (ششمترم )دروس ارائه شده گروه معماری 

 (هشتمترم )دروس ارائه شده گروه معماری 

 ()ترم پنجمدروس ارائه شده گروه معماری 

 گروه سیالبس

 ((عماریــــدسی مـــــمهن))

 و بعد از آن 79مربوط به ورودی 

 
 (سومترم )ائه شده گروه معماری دروس ار

 


