
 کارشناسی پیوسته معماری

 (79)تا ورودی 

     1ترم     

 ضوارُ درس ًام درس  ٍاحذ ًَع درس     پیطٌیاس ّوٌیاس

 428211 وارگاُ هصالح ٍساخت 2 عولی پایِ    - -

 428210 ٌّذسِ واربزدی 3 ًظزی-عولی پایِ     - -

 428212 درن ٍ بیاى هحیط 3 ًظزی-عولی پایِ    - -

 1009 فارسی  3 ًظزی عوَهی    - -

 1001 1اًذیطِ 2 ًظزی عوَهی    - -

 1010 سباى عوَهی 3 ًظزی عوَهی    - -

  هْارت ّای سًذگی داًطجَیی 2 ًظزی اختیاری     

 مجموع واحد     18   

     2ترم     

 ضوارُ درس ًام درس  ٍاحذ ًَع درس     پیطٌیاس ّوٌیاس

 428234 هصالح ساختواًی 2 ًظزی-عولی اصلی    وارگاُ هصالح ٍساخت -

 428216 ریاضیات ٍ آهار 3 ًظزی پایِ    - -

 428218 1همذهات طزاحی هعواری 5 ًظزی -عولی پایِ     - -

 428215 ٌّذسِ هٌاظز ٍ هزایا 2 ًظزی -عولی پایِ    واربزدیٌّذسِ  -

 428213 1بیاى هعواری 2 ًظزی -عولی پایِ    - -

 1007 تزبیت بذًی 1 عولی عوَهی    - -

 1002 2اًذیطِ 2 ًظزی عوَهی    - -

 مجموع واحد     17   

     3ترم   

 درسضوارُ  ًام درس  ٍاحذ ًَع درس   پیطٌیاس ّوٌیاس

 428217 اًساى،طبیعت،هعواری 2 ًظزی-عولی پایِ  1همذهات طزاحی هعواری -

- 
بیاى -درن ٍبیاى هحیط-وارگاُ هصالح ٍساخت-ٌّذسِ واربزدی

 1ٍهمذهات طزاحی هعواری1هعواری
 

 428219 2همذهات طزاحی هعواری 5 ًظزی-عولی پایِ

 428229 ایستایی 2 ًظزی اصلی  ریاضیات ٍآهار -

 428214 2بیاى هعواری 2 ًظزی-عولی پایِ  1هعواریبیاى  -

 * درس اختیاری 2 اختیاری   - -

 1021 1ٍرسش  1 عولی عوَهی  تزبیت بذًی -

 1017 داًص خاًَادُ ٍجوعیت 2 ًظزی عوَهی  - -

 1004 اخالق ٍ تزبیت اسالهی 2 ًظزی عوَهی  - -

 مجموع واحد     18 

     4ترم     

 ضوارُ درس ًام درس  ٍاحذ ًَع درس     پیطٌیاس ّوٌیاس

 428230 هماٍهت هصالح ساسُ ّای فلشی 2 ًظزی اصلی    ایستایی -

 428221 آضٌایی با هعواری جْاى 2 ًظزی اصلی    2همذهات طزاحی هعواری -

 428222 بزداضت اس بٌاّای تاریخی 3 عولی اصلی    2همذهات طزاحی هعواری -

 428239 1طزح هعواری 5 ًظزی-عولی اصلی    2هعواریهمذهات طزاحی  -

 * درس اختیاری 2      - -

 428225 ًمطِ بزداری 2 ًظزی-عولی اصلی    پس اس تزم دٍم -

 1005 هتَى اسالهی 2 ًظزی عوَهی    - -

 مجموع واحد     18   

 

 عوَهی 22

 پایِ 29

 اختیاری 6

 اصلی  60

 تخصصی 27

 ول 144



 5ترم 

 ضوارُ درس ًام درس  ٍاحذ ًَع درس   پیطٌیاس ّوٌیاس

 428235 1ساختواى 2 ًظزی اصلی  1طزح هعواری-ساختواًیهصالح  -

 428224 آضٌایی با هعواری هعاصز 2 ًظزی اصلی  آضٌایی باهعواری جْاى -

 428223 آضٌایی با هعواری اسالهی 4 ًظزی -عولی اصلی  بزداضت اس بٌاّای تاریخی -

 428226 تٌظین ضزایط هحیطی 2 ًظزی اصلی  1طزح هعواری -

 428237 1رٍستا 3 ًظزی -عولی اصلی  1هعواریطزح  -

 428240 2طزح هعواری 5 ًظزی -عولی اصلی  2بیاى هعواری -2همذهات طزاحی هعواری -

 مجموع واحد     18  

 

     6ترم    

 ضوارُ درس ًام درس  ٍاحذ ًَع درس    پیطٌیاس ّوٌیاس

 428236 ٍ گشارش وارگاُ 2ساختواى 3 ًظزی-عولی اصلی   1ساختواى -

 428231 ساسُ ّای بتٌی 2 ًظزی اصلی   ایستایی -

 428228 تاسیسات هىاًیىی 2 ًظزی اصلی   تٌظین ضزایط هحیطی -

 428227 تاسیسات الىتزیىی ٍ ًَر ٍ صذا 2 ًظزی اصلی   تٌظین ضزایط هحیطی -

 428241 3طزح هعواری 5 ًظزی-عولی اصلی   1طزح هعواری -

 428238 2رٍستا 3 ًظزی-عولی اصلی   1رٍستا -

 1006 اًمالب اسالهی ٍ ریطِ ّای آى 2 ًظزی عوَهی   - -

 مجموع واحد     19  

 

     7ترم    

 ضوارُ درس ًام درس  ٍاحذ ًَع درس    پیطٌیاس ّوٌیاس

 428232 هتزُ ٍ بزآٍرد 2 ًظزی -عولی اصلی   ٍگشارش وارگا2ُساختواى -

 428242 آضٌایی با هباًی  بزًاهِ ریشی والبذی 2 ًظزی-عولی تخصصی   تزم ضطنپس اس  -

 428245 4طزح هعواری  5 ًظزی -عولی تخصصی   پس اس تزم ضطن -

 428247 طزاحی فٌی 3 ًظزی-عولی تخصصی   3طزح هعواری-2طزح هعواری -

 428220 هباًی ًظزی هعواری 3 ًظزی اصلی   3طزح هعواری -

 1003 تاریخ تحلیلی صذر اسالم 2 ًظزی عوَهی   - -

 مجموع واحد     17  

 

 8ترم 

 ضوارُ درس ًام درس  ٍاحذ ًَع درس پیطٌیاس ّوٌیاس

 428233 هذیزیت ٍ تطىیالت وارگاّی 2 ًظزی-عولی اصلی هتزُ ٍ بزآٍرد -

 428248 طزح ًْایی 6 عولی تخصصی ٍگشارش وارگا2ُساختواى-ساسُ ّای بتٌی-هماٍهت هصالح ساسُ ّای فلشی  -

 428244 آضٌایی با هزهت ابٌیِ 3 ًظزی-عولی تخصصی پس اس تزم ضطن -

 428243 تحلیل فضاّای ضْزی 3 ًظزی-عولی تخصصی پس اس تزم ضطن -

 428246 5طزح هعواری  5 ًظزی-عولی تخصصی 2طزح هعواری -
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،ساسُ ّای ًَ،فزآیٌذٍرٍش ّای 5 داًطجَیاى السم است اس هیاى درٍس اختیاری تعویزًٍگْذاری ساختواى،ایزاًطٌاسی،تاریخ ضْزّای ایزاى،اخالق هعواری،آضٌایی باسایزٌّزّا 1ًىتِ 

ٍاحذ را  4درس بِ ارسش جوعاً  2) 12226واری جْاى اسالم () ٍ هع428251) ،واربزدواهپیَتزدرهعواری(12217)، سباى تخصصی(428249)،حمَق هعواری(428250هعواری،(رٍش تحمیك (

 در طَل دٍرُ تحصیلی اخذ ًوایٌذ.

 باضذ. طزاحی هعواری در ّز تزم هجاس ًوی5 اًتخاب بیص اس یه درس  2ًىتِ 

  



 کارشناسی پیوسته معماری

 و مابعد( 79)ورودی 

 

 

 

     1ترم     

 پیطٌیاس رٍس اهتحاى
  تعذاد ساعات

 ضوارُ درس ًام درس ٍاحذ ًَع درس 
  ًظزی عولی

 610116 6همذهات طزاحی هعواری  5 عولی پایِ - 611 - 61

 610111 6بیاى هعواری  2 ًظزی-عولی پایِ  61 23 - جلسِ آخز

 613113 هصالح ساختواًی 2 ًظزی اصلی  23 - - 2

 6114 عوَهی فارسی 3 ًظزی عوَهی  83 - - 6

 6116 6اسالهی  اًذیطِ 2 ًظزی عوَهی  23 - - 2

 6161 عوَهیخارجی سباى  3 ًظزی عوَهی  83 - - 62

 6130 هْارت ّای سًذگی داًطجَیی 2 ًظزی اختیاری  23 - - 66

 مجموع واحد     19   

     2ترم     

 پیطٌیاس رٍس اهتحاى
 تعذاد ساعات

 ضوارُ درس ًام درس ٍاحذ ًَع درس
 ًظزی عولی

 6101122 3همذهات طزاحی هعواری  5 عولی پایِ  - 611 - 61

 610162 3بیاى هعواری  2 عولی پایِ  - 18 - 4

 610110 ایستایی 2 ًظزی اصلی  23 - - 1

 833362 اًساىِ طبیعت هعواری 2 ًظزی-عولی پایِ  61 23 6همذهات طزاحی هعواری  2

 610118 بزداریًمطِ 2 ًظزی-عولی اصلی  61 23 - جلسِ آخز

 6131 6 تزبیت بذًی 1 عولی عوَهی  23 - - جلسِ آخز

 6113 3اسالهی  اًذیطِ 2 ًظزی عوَهی  23 - - 6

 مجموع واحد     16   

     3ترم   

 پیطٌیاس رٍس اهتحاى
 تعذاد ساعات

 ضوارُ درس ًام درس ٍاحذ ًَع درس
 ًظزی عولی

 610161 2همذهات طزاحی هعواری  5 عولی پایِ  - 611 6همذهات طزاحی هعواری  61

 610112 2بیاى هعواری  3 عولی پایِ  - 18 6بیاى هعواری  جلسِ آخز

 610162 هعواری جْاى 2 ًظزی اصلی  23 - 6همذهات طزاحی هعواری  61

 610113 6هعواری اسالهی  3 ًظزی-عولی اصلی  23 23 3همذهات طزاحی هعواری  8

 610114 ارائِ هعواری بِ ووه رایاًِ 2 ًظزی-عولی پایِ  61 23 3همذهات طزاحی هعواری  جلسِ آخز

 6136 6ٍرسش  1 عولی عوَهی  - 23 6 تزبیت بذًی جلسِ آخز

 6162 داًص خاًَادُ ٍجوعیت 2 ًظزی عوَهی  23 - - 2

 6110 تفسیز هَضَعی لزآى 2 ًظزی عوَهی  23 - - 6

 مجموع واحد     19 

     4ترم     

 پیطٌیاس رٍس اهتحاى
 تعذاد ساعات 

 ضوارُ درس ًام درس ٍاحذ ًَع درس 
 ًظزی عولی

 610161 1طزح هعواری 0 ًظزی-عولی اصلی - 611  2همذهات طزاحی هعواری  62

 610163 3هعواری اسالهی  3 ًظزی اصلی 23 -  هعواری جْاى 8

 610136 فزایٌذ طزاحی در هعواری 3 ًظزی اصلی 23 -  2همذهات طزاحی هعواری  66

 610133 تٌظین ضزایط هحیطی 2 ًظزی اصلی 23 -  2همذهات طزاحی هعواری  4

 610131 هماٍهت هصالح ساسُ ّای فلشی 2 ًظزی اصلی 83 -  ایستایی 3

 610168 6اسىیس  1 عولی پایِ - 23  2همذهات طزاحی هعواری  جلسِ آخز

 610124 طزاحی ٍ ساخت هعواری بِ ووه رایاًِ 3 ًظزی-عولی اختیاری 61 23  ارائِ هعواری بِ ووه رایاًِ جلسِ آخز

 6118 اخالق ٍ تزبیت اسالهی 3 ًظزی عوَهی 23 -  - 2
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 عوَهی 22

 پایِ 27

 اختیاری 01

 اصلی  87

 ول 146



    5ترم     

 پیطٌیاس رٍس اهتحاى
 تعذاد ساعات

 ضوارُ درس ًام درس ٍاحذ ًَع درس 
 ًظزی عولی

 610163 2هعواری یحاطز 5 عولی اصلی - 611 2همذهات طزاحی هعواری  62

 610164 6هعواری هعاصز 2 ًظزی اصلی 23 - 6همذهات طزاحی هعواری  66

 6101111 هباًی ًظزی هعواری 2 ًظزی اصلی 23 - 6طزاحی هعواری  2

 اصلی 23 - تٌظین ضزایط هحیطی 0
 ًظزی

2 
 تاسیسات هىاًیىی

 ساختواى
610132 

 610130 طزاحی ساختواى ّای بتٌی 2 ًظزی اصلی 23 - ایستایی 6

 610133 1ساختواى 2 ًظزی اصلی 23 - 1طزح هعواری 4

 610160 3اسىیس  1 عولی پایِ - 23 6اسىیس  جلسِ آخز

 6112 تاریخ تحلیلی صذر اسالم 3 ًظزی عوَهی 23 - - 2

 مجموع واحد     18  

     6ترم    

 پیطٌیاس رٍس اهتحاى
 ًَع درس  تعذاد ساعات

 ضوارُ درس ًام درس ٍاحذ
 ًظزی عولی

 610126 2هعواری طزاحی  0 عولی اصلی  - 611 6طزاحی هعواری  62

 610132 2ساختواى 2 ًظزی اصلی  23 - 6ساختواى  4

 610131 3هعواری هعاصز  3 ًظزی اصلی  23 - 6هعواری هعاصز  62

 833332 تاسیسات الىتزیىی ًَر ٍ صذا 2 ًظزی اصلی  23 - تٌظین ضزایط هحیطی 66

 610121 تحلیل ٍ طزاحی رٍستا 2 ًظزی-عولی اصلی  61 18 6طزاحی هعواری  2

 610138 سیستن ّای ساختواًی 3 ًظزی اصلی  23 - طزاحی ساختواى ّای بتٌی 0

 610181 ّای ًَیي ساختواىفٌاٍری 2 ًظزی اختیاری  23 - 6ساختواى  2

 مجموع واحد     18  

     7ترم    

 پیطٌیاس رٍس اهتحاى
 ًَع درس  تعذاد ساعات

 ضوارُ درس ًام درس ٍاحذ
 ًظزی عولی

 610123 8طزاحی هعواری  0 عولی اصلی  - 611 3طزاحی هعواری  62

 833323 هتزُ ٍ بزآٍرد 3 ًظزی-عولی اصلی  61 23 3ساختواى  0

 610128 ریشی فضای ضْزیهباًی بزًاهِ 3 عولی اصلی  - 18 6طزاحی هعواری  3

 610122 طزاحی فٌی 2 عولی اصلی  - 41 3ساختواى  63

 610183 وارگاُ هعواری ٍ ساخت 3 عولی اختیاری  - 18 3ساختواى  جلسِ آخز

 610186 سباى تخصصی هعواری 2 ًظزی اختیاری  23 - 3طزاحی هعواری  2

 6111 اًمالب اسالهی 3 ًظزی عوَهی  23 -  6

 مجموع واحد     18  

 8ترم 

 پیطٌیاس رٍس اهتحاى
 تعذاد ساعات

 ضوارُ درس ًام درس ٍاحذ ًَع درس
 ًظزی عولی

 610122 0طزاحی هعواری  5 ًظزی-عولی اصلی - 611 2طزاحی هعواری  62

 833383 طزح ًْایی 1 عولی اصلی - 643 ولیِ درٍس طزاحی هعواری -

آضٌایی با اصَل حفاظت ٍ  2 ًظزی-عولی اصلی 23 23 3طزاحی هعواری  62

 هزهت

610121 

 610120 طزاحی فضای ضْزی 2 ًظزی-عولی اصلی 23 23 ریشی فضای ضْزیهباًی بزًاهِ 61

 610134 هذیزیت تطىیالت وارگاّی 3 ًظزی-عولی اصلی 61 23 6ساختواى  1
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  اخذ گزدد. درٍس پیطٌْادی در چارت هٌظَر گزدیذُ است. سایز درٍس اختیاری ضاهل؛ ریاضیات ٍ هعواری، هباًی هعواری درس(  8ٍاحذ ) 3اس هیاى درٍس اختیاری بایستی

 هی باضذ. ارآهَسیهٌظز، هباًی هعواری داخلی، آضٌایی با اصَل ٍ رٍضْای عولىزدبخطی هیزاث هعواری، هباًی هٌْذسی سلشلِ بزای هعواراى، طزاحی در بحزاى، و


