
 لیست دروس رشته معماری

 تبصره **(( واحد درس 2( مصوب + 67+7=67) مرتبطغیرکاردانی  -))کارشناسی ناپیوسته

 نیمسال دوّم نیمسال اوّل

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 نام درس کد درس پیشنیاز
 تعداد واحد

 پیشنیاز
 عملی نظری کل عملی نظری کل

0004222 
انسان طبیعت 

 معماری
 - 044 02 4 0 معماریطراحی  0004242 -  20 0

0004244 
عناصر و جزئیات 

 0ساختمانی 
0 02 44 - 0004222 

آشنایی با معماری 

 معاصر
0 20  - 

0004220 
شناخت معماری و 

 طراحی روستا
0 02 44 - 0004222 

آشنایی با معماری 

 0اسالمی 
0 20  - 

 0004200 -  44 2 0ریاضی عمومی  0004204
تأسیسات مکانیکی  

 والکتریکی
0 02 20 

عناصر و جزئیات 

 0ساختمانی 

  20 0 های فلزیسازه 0004220 -  20 0 زبان تخصصی 0004202
عناصر و جزئیات 

 0ساختمانی 

 0004222 جبرانی  44 0 (0پرسپکتیو)هندسه 0004202
و تشکیالت  مدیریت

 کارگاهی
0 02 20 

عناصر و جزئیات 

 0ساختمانی 

 0004242 جبرانی 24 44 0 های معماریتمرین 0004202
فرهنگ و تمدن **

 ایران و اسالم
0 20  - 

 0004202 جبرانی 24 44 0 طراحی دست آزاد 0004224
انقالب اسالمی و 

 های آنریشه
0 20  - 

       - 20  0 0ورزش  0004242

 (81+81=66) 81( 86+1)»*«  کلجمع جبرانی( 6+81) 81 جمع کل

 نیمسال چهارم نیمسال سوّم

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 نام درس کد درس پیشنیاز
 تعداد واحد

 پیشنیاز
 عملی نظری کل عملی نظری کل

 2طراحی معماری  044 02 4 4طراحی معماری  0004222 0 معماریطراحی  044 02 4 2طراحی معماری  0004222

 -  20 0 شهریفضاهایتحلیل 0004200 های فلزیسازه  20 0 های بتنیسازه 0004222

0004202 
تنظیم شرایط 

 0محیطی 
0 20  

 و مکانیکی تأسیسات

 الکتریکی
 -  20 0 مبانی نظری معماری 0004242

0004220 
آشنایی با مرمت 

 ابنیه
 -  20 0 0اندیشه اسالمی  0004220 - 44 20 2

0004202 
های طراحی روش

 و تولید صنعتی
0 20  

عناصر و جزئیات 

 0ساختمانی 
0004224 

تفسیر موضوعی 

 قرآن
0 20  - 

0004244 
 هایافزارکاربرد نرم

 ترسیمی
 - 042  0 کارآموزی 0004242 -  20 0

       -  20 0 تحلیلی اسالمتاریخ 0004222

 (85+45=61) 85 کلجمع (81+66=45) 81 جمع کل

های دفاع مقدس( فقط برای دانشجویانی پیشنهاد های زندگی دانشجویی، ارزشاسالمی، مهارت** أخذ یک درس از گروه )فرهنگ و تمدن 

 .اندپاس نکردهگردد که در دوران کاردانی آنرا می

 نیمسال پنجم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 پیشنیاز
 عملی نظری کل

 4طراحی معماری  044 02 4 2طراحی معماری  0004224

 222  2 نهائیطراحی  0004222
 4طراحی معماری 

 های فلزیسازه

 های بتنیسازه

 (81+61=81) 81 جمع

 


