
همنیازپیش نیاز

جمعکارگاهیعملینظری
**0022پایهکارگاه مصالح و ساخت24436102 0  

**1023پایههندسه کاربردی14436101 0 

**3003پایهریاضیات وآمار74436107 0

**1023پایهدرك وبیان محیط34436103 0

**2002پیشنیازفیزیک پیش4436501*

**2002پیشنیاززبان پیش4436502*

**2002پیشنیازریاضی پیش4436503*

**2002عمومی(1 )اندیشه18888803

**130619جمع کل

همنیازپیش نیاز

جمعکارگاهیعملینظری

*1012پایه(1)بیان معماری 44436104 0

11021پایههندسه مناظر و مرایا64436106 0

20027اصلیایستایی294436210

1045پایه(1)مقدمات طراحی معماری 94436109 0
       حداقل دو درس از دروس               

   01-02-03

11022اصلیمصالح ساختمانی344436215

*0101عمومیتربیت بدنی98888805

*3003عمومیفارسی78888802

*2002عمومی(2)اندیشه 28888804

113519جمع کل

همنیاز

جمعکارگاهیعملینظری

10124پایه(2)بیان معماری 54436105 0

09 -04-03-02-104501پایه(2)مقدمات طراحی معماری 104436110

11029پایهانسان، طبیعت، معماری84436108 0

200229اصلیمقاومت مصالح و سازه های فلزی304436211

بعد از ترم دوم1012اصلینقشه برداری254436206

*3003عمومیزبان خارجی88888801

*2002عمومیاخالق و تربیت اسالمی38888806

111618جمع کل

همنیاز

جمعکارگاهیعملینظری

104510اصلی(1)طرح معماری 394436220

200210اصلیآشنایی با معماری جهان214436202

200229اصلیسازه های بتنی314436212

03310اصلیبرداشت از بناهای تاریخی224436203

*2002اختیاریزبان تخصصی584436405

*0101عمومی(1)ورزش 108888809

(قدیم)جدول ترم بندی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری 

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم

نوع درس
تعداد واحد

پیش نیاز

نوع درسنام درسکد درسکد درس
تعداد واحد

ترم اول

کد 

درس
نوع درسنام درسکد درس

تعداد واحد

نوع درسنام درسکد درسکد درس
تعداد واحد

پیش نیاز

نام درسکد درسکد درس



*2002عمومی(نهج البالغه-  تفسیر موضوعی قرآن)متون  68888810

91717جمع کل

همنیاز

جمعکارگاهیعملینظری

010-104505اصلی(2)طرح معماری 404436221

310422اصلیآشنایی با معماری اسالمی234436204

200239اصلیتنظیم شرایط محیطی264436207

39-200234اصلی(1)ساختمان 354436216

102339اصلی(1)روستا 374436218

*2002اختیاریروش تحقیق594436404

*2002عمومیانقالب اسالمی و ریشه های آن48888807

131620جمع کل

همنیاز

جمعکارگاهیعملینظری

104539اصلی(3)طرح معماری 414436222

200226اصلی(نور و صدا)تاسیسات الكتریكی 274436208

102337اصلی(2)روستا 384436219

200221اصلیآشنایی با معماری معاصر244436205

210335اصلیو گزارش کارگاه (2)ساختمان364436217

ترم ششم و به بعد1012تخصصیآشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی514436301

*2002عمومیتاریخ اسالم58888819

111719جمع کل

همنیاز

جمعکارگاهیعملینظری

ترم هفتم و به بعد1045تخصصی(4)طرح معماری 544436304

200226اصلیتاسیسات مكانیكی284436209

300341اصلیمبانی نظری معماری204436201

ترم هفتم و به بعد2013تخصصیآشنایی با مرمت ابنیه534436303

110236اصلیمتره و برآورد324436213

ترم هفتم و به بعد1203تخصصیتحلیل فضاهای شهری524436302

103518جمع کل

همنیاز

جمعکارگاهیعملینظری

104540تخصصی(5)طرح معماری 554436305

41-102340تخصصیطراحی فنی564436306

36-31-006630تخصصیطرح نهایی574436307

101232اصلیمدیریت و تشكیالت کارگاه334436214

*2002عمومیدانش خانواده و جمعیت118888812

501318جمع کل

 واحد148: جمع کل

 واحد6: (پیش) واحد  دروس جبرانی4:  واحد   دروس اختیاری27:  واحد     دروس تخصصی60:  واحد    دروس اصلی29:  واحد    دروس پایه22: دروس  عمومی

ترم پنجم

ترم ششم

ترم هفتم

ترم هشتم

نوع درسنام درسکد درسکد درس
تعداد واحد

پیش نیاز

نوع درسنام درسکد درسکد درس
تعداد واحد

پیش نیاز

پیش نیاز

نوع درسنام درسکد درسکد درس
تعداد واحد

پیش نیاز

نوع درسنام درسکد درسکد درس
تعداد واحد

.انتخاب بیش از یک درس طراحی معماری در هر ترم مجاز نمی باشد: توضیح


