
تعداد واحدنوع واحد درسیردیف

24درٍس اصلی1
2درٍس اختیاری2
6 پایاى ًاه3ِ
32کل ٍاحذ4

عولیًظزی
..............32ًظزیاصلی2رٍش تحقیق ٍ تذٍیي پایاى ًاه112001ِ
..............32ًظزیاصلی2بزًاهِ دّی ٍ رٍش ّای طزاحی112002
.......128.......عولیاصلی4(1)طزح هعواری ارشذ 112003

مجموع واحد

عولیًظزی
(1)طزح هعواری ارشذ .......32ًظزیاصلی2حکوت هعواری در ایزاى112006
(1)طزح هعواری ارشذ .......32ًظزیاصلی2اًساى ٍ هحیط112007
..............32ًظزیاختیاری2خاستگاُ ّای ًظزیِ هعواری در دٍراى 112015
(1)طزح هعواری ارشذ 128.......عولیاصلی4(2)طزح هعواری ارشذ 112008

مجموع واحد

عولیًظزی
(1)طزح هعواری ارشذ .......32ًظزیاصلی2حقَق هعواری ارشذ112009
(1)طزح هعواری ارشذ 68.......عولیاصلی2هزاتب اجزایی ساختواى112010
(1)طزح هعواری ارشذ 128.......عولیاصلی4(3)طزح هعواری ارشذ 112011

مجموع واحد

عولیًظزی
.......(3)طزح هعواری ارشذ عولیاصلی6پایاى ًاه112020ِ

مجموع واحد

عولیًظزی
..............32ًظزیاختیاری2هعواری ٍ تَسعِ
..............32ًظزیاختیاری2تحلیل هکاى طزح
..............32ًظزیاختیاری2ساسُ ّای هعاصز

..............32ًظزیاختیاری2خاستگاُ ّای ًظزیِ هعواری در دٍراى 
..............32ًظزیاختیاری2هعواری ٍ اقلین

6

سایز درٍس اختیاری شاهل؛ هعواری ٍ . درس پیشٌْادی در چارت هٌظَر گزدیذُ است. اخذ گزدد ( درس1) ٍاحذ 2اس هیاى درٍس اختیاری بایستی  •

.تَسعِ، تحلیل هکاى طزح، ساسُ ّای هعاصز، هعواری ٍ اقلین هی باشذ

جدول دروس اختیاری

شوارُ درس

  2ترم 

تعداد ساعتًَع درسٍاحذًام درسشوارُ درس

8

پیشٌیاستعداد ساعت

رٍس اهتحاىپیشٌیاس

پیشٌیاس

معماری                     -        کارشناسی ارشد معماری 

(98از ورودی )                     

  3ترم 

رٍس اهتحاىًَع درسٍاحذًام درسشوارُ درس

8

  1ترم 

رٍس اهتحاىپیشٌیاستعداد ساعتًَع درسٍاحذًام درسشوارُ درس

  4ترم 

رٍس اهتحاىپیشٌیاستعداد ساعتًَع درسٍاحذًام درسشوارُ درس

10

رٍس اهتحاى تعداد ساعتًَع درسٍاحذًام درس



تعداد واحدنوع واحد درسیردیف

8(الشاهی)درٍس پای1ِ
8درٍس تخصصی2
2درٍس اختیاری3
8درٍس اصلی4
6پزٍص5ُ

32

رٍس اهتحاىپیشٌیاسساعت عولیساعت ًظزیٍاحذًام درسشوارُ درس
.......ًظزیپای2ِرٍش تحقیق در هعواری13521
.......ًظزیپای2ًِظزیِ رٍشْای هعواری13524
.......ًظزیاصلی14طزح هعواری 13529
.......ًظزیپای2ِحکوت ٍ ٌّز اسالهی13523
.......ًظزیاختیاری2سباى تخصصی12217

مجموع واحد

رٍس اهتحاىپیشٌیاسساعت عولیساعت ًظزیٍاحذًام درسشوارُ درس
.......عولی _ًظزی تخصصی2ًظزیِ ّای هکاًیابی13528
.......ًظزیتخصصی2رٍاًشٌاسی هحیط15532
ًظزیاصلی24طزح هعواری 13530

.......عولی _ًظزی تخصصی2ساسُ ّای سٌتی15533
.......عولی _ًظزی پای2ِسیز اًذیشِ ّای هعواری13522

مجموع واحد

رٍس اهتحاىپیشٌیاسساعت عولیساعت ًظزیٍاحذًام درسشوارُ درس
عولی _ًظزی تخصصی2تٌظین شزایط سهیي13527

6رسالِ ٍ طزح ًْایی13531
پزٍصُ ّای 

طزاحی
_

گذراًذى کلیِ درٍس ًظزی 

ٍ عولی

مجموع واحد

معماری                  -           کارشناسی ارشد معماری 

(97تا ورودی )  

  1ترم 

  2ترم 

  3ترم 

8

12

12

کل ٍاحذ

ًَع درس

ًَع درس

ًَع درس


