
پیشنیاز واحد نام درس ردیف پیشنیاز واحد نام درس ردیف پیشنیاز واحد نام درس ردیف

مبانی نظری معماری-معماری پس از اسالم 2 معماری معاصر 1 3 ریاضی کاربردی 1 2 تاریخ اسالم 1

2 مبانی نظری معماری 2 2 انسان طبیعت و معماری پایدار 2 2 (2)معارف اسالمی 2

2 معماری ایران پس از اسالم 3 2 فرایند طراحی معماری 3 2 تفسیر موضوعی قرآن 3

2 تحلیل روستا و فناوری محیط 4 1 اسکیس 4 1 1ورزش  4

2 کاربرد نرم افزارهای شبیه سازی انرژی در ساختمان 4 2 انقالب اسالمی و ریشه های ان 5

مفاهیم پایه در طراحی سازه برای معماران 2 سازه برای معماران 5 مفاهیم پایه در طراحی سازه برای معماران

سازه های فلزی 2 سازه های بتونی 6

2 جزییات اجرایی ساختمان 7

سازه برای معماران-جزییات اجرایی ساختمان 2 مدیریت تشکیالت کارگاهی 8 پیشنیاز واحد نام درس ردیف

2 تحلیل فضاهای شهری 9 2 برداشت از بناهای تاریخی 1

2طراحی معماری-جزییات اجرایی ساختمان 2 روش های طراحی صنعتی ساختمان 10 برداشت از بناهای تاریخی 2 مرمت ابنیه سنتی و تاریخی 2

سازه برای معماران-جزییات اجرایی ساختمان 2 طراحی فنی ساختمان 11 جزییات اجرایی ساختمان 2 سیستم های نوین ساختمانی 3

سازه برای معماران-جزییات اجرایی ساختمان 2 کارگاه فناوری ساخت 12 پیشنیاز واحد نام درس ردیف طراحی فنی ساختمان-جزییات اجرایی ساختمان 2 سازه های بلند در معماری 4

کاربرد نرم افزارهای شبیه سازی انرژی در ساختمان 2 طراحی معماری همساز با اقلیم 13 2 ترسیم فنی 1 3طراحی معماری 2 پدافند غیر عامل در طراحی معماری 5

4 (2)طراحی معماری 14 2 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی 2 3طراحی معماری 2 طراحی معماری در بحران 6

(2)طراحی معماری 4 (3)طراحی معماری 15 2 تنظیم شرایط محیطی 3 3طراحی معماری 2 تاریخ شهر و شهرسازی در ایران و جهان 7

(3)طراحی معماری 4 (4)طراحی معماری 16 2 1درک و بیان معماری 4 تحلیل فضاهای شهری 2 فرایند طراحی شهری 8

(4)طراحی معماری 4 (5)طراحی معماری 17 2 مصالح شناسی ساختمان 5 2طراحی معماری  2 طراحی منظر 9

جزییات اجرایی ساختمان-2طراحی معماری  2 طراحی داخلی 10

18 جزییات اجرایی ساختمان 2 تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 11

طراحی فنی ساختمان- (4)طراحی معماری 1 کارورزی 19

دروس جبرانی

- (4)طراحی معماری

طراحی فنی ساختمان
4 (پروژه)طراحی نهایی

 واحد از دروس جبرانی می باشند6دانشجویانی که کاردانی نامرتبط دارند موظف به گذراندن حداقل 

8جمع واحدهای دروس پایه

9 جمع واحدهای دروس عمومی

. واحد از دروس اختیاری الزامی است 6گذراندن حداقل 

. واحد درسی در هر ترم الزامی می باشد 14انتخاب حداقل  دروس اختیاری 

دروس تخصصی دروس پـایه دروس عمـومی

24جمع واحدهای دروس اختیاری

. واحد است 72جمع کلیه واحدهای دوره کارشناسی ناپیوسته معماری 

.رعایت پیشنیاز دروس الزامی و به عهده دانشجو می باشد 



واحد واحد واحد واحد

عملی عملی نظری  نظری

2 تاریخ اسالم 313 2 2اندیشه اسالمی  311

2طراحی معماری  4 3طراحی معماری  210142 4 2طراحی معماری  210141

2 مبانی نظری معماری 210063 3 ریاضی کاربردی 210394

2 کاربرد نرم افزارهای شبیه سازی انرژی در ساختمان 210066 2 انسان طبیعت و معماری پایدار 210395

2 تحلیل روستا و فناوری محیط 210065 1 اسکیس 210397

مفاهیم پایه در طراحی سازه برای معماران 2 سازه برای معماری 210068 2 مفاهیم پایه در طراحی سازه برای معماران 210067

2 جزییات اجرایی ساختمان 210069 2 فرآیند طراحی در معماری 210396

2 معماری ایران پس از اسالم 210064 1 1ورزش  317

2 درس اختیاری

واحد واحد واحد واحد

عملی عملی نظری  نظری

2 انقالب اسالمی و ریشه های آن 312 2 تفسیر موضوعی قرآن 313

4طراحی معماری  4 5طراحی معماری 210144 3طراحی معماری  4 4طراحی معماری 210143

طراحی فنی ساختمان-4طراحی معماری  6 (پروژه)طراحی نهایی 210146 کاربرد نرم افزارهای شبیه سازی انرژی در ساختمان 2 طراحی معماری همساز با اقلیم 210140

طراحی فنی ساختمان-4طراحی معماری  1 کارورزی 210145 2طراحی معماری -جزییات اجرایی ساختمان 2 روش های طراحی صنعتی ساختمان 210072

سازه برای معماران-طراحی فنی ساختمان 2 کارگاه فناوری ساخت 210139 معماری ایران پس از اسالم-مبانی نظری معماری 2 معماری معاصر 210062

2 تحلیل فضاهای شهری 210071 سازه برای معماران-جزییات اجرایی ساختمان 3 مدیریت تشکیالت کارگاهی 210070

درس اختیاری سازه برای معماران-جزییات اجرایی ساختمان 2 طراحی فنی ساختمان 210138

2 17درس اختیاری جمع واحد

پیشنیازکد درس ترم سوم

برنامه پیشنهادی دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای معماری

پیشنیاز ترم دوم کد درس پیشنیاز ترم اول کد درس

17جمع واحد

20 جمع واحد

پیشنیاز ترم چهارم کد درس


