
همنیازپیش نیاز

- - - -           جمععملینظری

----      ---- 303 پایه(1 )ریاضی عمومی14437101

1ریاضی عمومی ---- 202 پایهفیزیک مکانیک24437102

---- ---- 033پایهترسیم فنی34437103

---- ---- 112پایههندسه ترسیمی44437104

---- ---- 123پایه(1 )درک و بیان معماری54437105

303 عمومیزبان فارسی4437222

---- ---- 202عمومیاخالق و تربیت اسالمی74437107

---- ---- 12618جمع کل

همنیازپیش نیاز
جمععملینظری

--- (1)درک و بیان معماری 123اصلی(2)درک و بیان معماری 84437201

--- ترسیم فنی – (1)درک و بیان معماری 123اصلی(1)تمرینهای معماری 94437204

--- (1)ریاضی عمومی 202اصلی(1) ایستایی 104437206

--- هندسه ترسیمی112اصلیپرسپکتیو114437208

--- ---- 202اصلی آشنایی با معماری جهان124437209

--- ---- 011عمومیتربیت بدنی4437106

--- ---- 303عمومیزبان خارجی144437223

--- ---- 202عمومیدانش خانواده و جمعیت158888812

12518جمع کل

همنیاز

جمععملینظری

--- ---  213اصلیکاربرد نرم افزارهای رایانه ای 164437202

--- ترسیم فنی – (2)  درک و بیان معماری 112اصلی(1)آشنایی با معماری اسالمی 174437203

--- (1)تمرینهای معماری 123اصلی(2)تمرین های معماری 184437205

--- ترسیم فنی112اصلی(1)عناصر و جزئیات ساختمانی 194437207

--- فیزیک مکانیک  (1)ایستایی 202اصلی(2)ایستایی 204437210

--- ترسیم فنی112اصلی(1)تنظیم شرایط محیطی 214437211

---       ترسیم فنی  112تخصصینقشه برداری224437212

--- زبان خارجی202تخصصیزبان فنی234437213

--- -- 202عمومی(1)اندیشه 244427321
13720جمع کل

جمععملینظری

044

طراحی فنی -- 224تخصصی(1)طراحی معماری 264427315

ساختمان
--- 1عناصر و جزئیات ساختمانی 112تخصصیمتره و برآورد274427316
(2 )تمرین های معمای112تخصصی(1)روستا 284427317

--- --- 202تخصصیاصول سرپرستی294427318

همنیاز

 ---

کد درس
شماره 

درس

تمرین - 1عناصر و جزئیات ساختمانی 

1ایستایی - 2های معماری 
تخصصیطراحی فنی ساختمان 4427314 25

معماری موسسه آموزش عالی رشدیه- جدول ترم بندی کاردانی پیوسته  نقشه کشی معماری 

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم

نام درس کد درس
شماره 

درس

نام درس

پیش نیاز

نوع درس
تعداد واحد

پیش نیاز

نوع درس
تعداد واحد

شماره 

درس
نوع درسنام درسکد درس

تعداد واحد

ترم اول
شماره 

درس
نوع درسنام درسکد درس

تعداد واحد



--- 022 تخصصیکارآموزی304427319
 طراحی فنی 

ساختمان

202انتخابی    تعمیر و نگهداری ساختمان31
ترم - 1 عناصر و جزئیات ساختمانی 

آخر
 ---

81018

 واحد2:  واحد    دروس انتخابی 20:  واحد      دروس تخصصی26:  واحد   دروس اصلی13:  واحد    دروس پایه13:  دروس عمومی

74:  جمع کل واحد 


