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پایه(3h)12هندسه کاربردی1143301

پایه(3h)2کارگاه مصالح و ساخت2143302

پایه(3h)12درک و بيان محيط3143303

عمومی2(عرفان عملی در اسالم)اخالق و تربيت اسالمی 4143352

عمومی3فارسی5143356

عمومی3(1)زبان انگليسی 6143357

پایه(3h)11(1)بيان معماری1143304

هندسه کاربردیپایه(2h)11هندسه مناظر و مرایا2143306

پایه3ریاضيات و آمار3143307

پایه(3h)14(1)مقدمات طراحی معماری4143309

کارگاه مصالح و ساختاصلی(2h)11مصالح ساختمانی5143325

عمومی2(آشنایی با قانون اساسی)انقالب اسالمی و ریشه های آن 6143353

عمومی2(تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی)تاریخ اسالم 7143354

(1)بيان معماریپایه(3h)11(2)بيان معماری1143305

(1)مقدمات طراحی معماریپایه(2h)11انسان،طبيعت،معماری2143308

پایه(3h)14(2)مقدمات طراحی معماری 3143310
درک و بيان -کارگاه مصالح و ساخت-هندسه کاربردی

(1)مقدمات طراحی معماری- (1)بيان معماری- محيط 

بعد از ترم دوماصلی(3h)11نقشه برداری4143316

اختياری2زبان تخصصی5143340

عمومی2(انسان در اسالم  ) (1)معارف اسالمی 6143350

عمومی2(تفسير موضوعی قرآن)متون اسالمی 7143355

(2)مقدمات طراحی معماریاصلی2آشنایی با معماری جهان1143312

(2)مقدمات طراحی معماریاصلی(3h)3برداشت از بناهای تاریخی2143313

ریاضيات و آماراصلی2ایستایی 3143320

(2)مقدمات طراحی معماری اصلی(3h)14(1)طرح معماری 4143330

اختياری(2h)11کاربرد کامپيوتر در معماری5143341

(انسان در اسالم  ) (1)معارف اسالمی عمومی2(حقوق اجتماعی و سياسی در اسالم) (2)معارف اسالمی 6143351

عمومی(2h) 1(1)تربيت بدنی 7143358

سوم

                                             جمع واحد ها

چهارم

                                             جمع واحد ها
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                                             جمع واحد ها
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                                             جمع واحد ها
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ترم بندی کارشناسی پیوسته معماری
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برداشت از بناهای تاریخیاصلی(2h)31آشنایی با معماری اسالمی1143314

(1)طرح معماری اصلی2تنظيم شرایط محيطی2143317

(1)طرح معماری -مصالح ساختمانیاصلی2(1)ساختمان 3143326

(1)طرح معماری اصلی(3h)12(1)روستا4143328

(2)بيان معماری-(2)مقدمات طراحی معماری اصلی(3h)14(2)طرح معماری 5143331

عمومی2دانش خانواده و جمعيت6143360

(1)تربيت بدنی عمومی(2h) 1(2)تربيت بدنی 7143359

آشنایی با معماری جهاناصلی2آشنایی با معماری معاصر1143315

تنظيم شرایط محيطیاصلی2تاسيسات مکانيکی2143319

ایستایی اصلی2مقاومت مصالح و سازه های فلزی3143321

(1)ساختمان اصلی(2h)21(2)ساختمان 4143327

(1)روستااصلی(3h)12(2)روستا5143329

(1)طرح معماری اصلی(3h)14(3)طرح معماری 6143332

تخصصی(1h)12تحليل فضاهای شهری7143334

تنظيم شرایط محيطیاصلی2(نور و صدا)تاسيسات الکتریکی 1143318

ایستاییاصلی2سازه های بتنی2143322

(2)ساختمان اصلی(2h)11متره و برآورد3143323

6پس از ترمتخصصی(3h)11آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی4143333

6پس از ترمتخصصی(3h)21آشنایی با مرمت ابنيه5143335

6پس از ترمتخصصی(3h)14(4)طرح معماری 6143336

(3)طرح معماری -(2)طرح معماری تخصصی(3h)12طراحی فنی7143338

(3)طرح معماری اصلی3مبانی نظری معماری1143311

متره و برآورداصلی(3h)11مدیریت و تشکيالت کارگاه2143324

(2)طرح معماری تخصصی(3h)14(5)طرح معماری3143337

تخصصیطرح نهایی4143339
- سازه های بتنی- مقاومت مصالح و سازه های فلزی

(2)ساختمان 
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هشتم

                                             جمع واحد ها

پنجم

                                             جمع واحد ها
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ششم

                                             جمع واحد ها

هفتم

                                             جمع واحد ها
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6(306H)

 واحد22دروس عمومی                        

 واحد142  تعداد کل واحدهای درسی               

 واحد29  دروس پایه                                

 واحد60دروس اصلی                           

واحد27دروس تخصصی                       

 واحد4دروس اختیاری                          
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