
                                                                 

 

 ردیف نام درس نوع واحد نوع درس
 

 نظری عملی

1طرح معماری  1 3 پروژه  نیمسال اول تحصیلی 1 
 2 روش تحقیق در معماری 2 - پایه

 3 سیر اندیشه های معماری 2 - پایه

 

 ردیف نام درس نوع واحد نوع درس

تحصیلی دوم نیمسال  

 نظری عملی

2معماریطرح  1 2 پروژه  4 

 5 روشهای طراحیو نظریه  2 - پایه

 6 حکمت هنر اسالمی 2 - پایه

 7 درس اختیاری 1 1 اختیاری

 

 ردیف نام درس نوع واحد نوع درس

تحصیلی سوم نیمسال  

 نظری عملی

اقلیم با معماری همساز 1 1 تخصصی  8 

 9 نظریه مکان یابی 1 1 تخصصی

 10 سازه های نو 1 1 تخصصی

 11 روشهای پیشرفته ساخت 1 1 تخصصی

 

 ردیف نام درس نوع واحد نوع درس
تحصیلی چهارم نیمسال  نظری عملی 

 12 رساله و طرح نهایی 0 6 پروژه

 

واحد2 واحد 2 مدیریت پروژه  واحد2 حقوق معماری    روانشناسی محیط 

 دروس اختیاری
واحد( 2 فقطیکی از سه درس اعالم شده )   

واحد2 تنظیم شرایط  

 زمین

واحد 2  یبرنامه ریزی کالبد 

 معماری

واحد2  باقیمانده دروس تخصصی در سر فصل سازه های سنتی 

 

واحد 8 (واحد 20انتخابی از میان )تخصصی  سدرو  واحد 8  (الزامی ) دروس پایه    

 وضعیت کلی تحصیلی
 

واحد2 واحد 14 دروس اختیاری   پروژه های طراحی 

) بجز دروس جبرانی( واحد 32های برای فارغ التحصیلی  جمع کل واحد  

 تذکرات مهم :

واحد می باشد و با توجه به صالحدید مدیر گروه از بین آنها برای دانشجویان انتخاب می  20منظور از دروس انتخابی دروس تخصصی بوده که در سر فصل  -1

 . می نمائید امکان تغییر در آنها وجود داردده در چارت مشاه لذا کلیه دروس تخصصی که واحد است( 8) منظور همان  گردد

واحد جبرانی می باشند که این دروس باید با نظر مدیر گروه انتخاب  12حداکثر  دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها غیر از معماری بوده ملزم به گذراندن -2

 گردد .

 

سرور رحیمادکتر  مدیر گروه مربوطه:                                                    مهندسی  معماری برنامه ترمی کارشناسی ارشد رشته :  

معماریگرایش :                                                       


