
تعداد نوع نام درسکد درستعداد نوع نام درسکد درس

5اصلیطراحی معماري32626312پایههندسه کاربردي262601

4اصلیآشنایی با معماري اسالمی2262614پایهکارگاه مصالح و ساخت262602

2اصلیآشنایی با معماري معاصر3262615پایهدرك  و بیان محیط262603

2اصلیتنظیم شرایط محیطی2262617پایهبیان معماري2626041

2اصلیساختمان32626261پایهریاضیات و آمار262607

3اصلیروستا32626281عمومیزبان عمومی122109

118عمومیتربیت بدنی1221171

17

واحدنوع نام درسکد درس

5اصلیطراحی معماري2626323تعداد نوع نام درسکد درس

2اصلیتأسیسات مکانیکی2262619پایههندسه مناظر و مرایا262606

2اصلیتأسیسات الکتریکی2262618اصلیمصالح ساختمانی262625

3اصلیساختمان2وگزارش کارگاه5262627پایهمقدمات طراحی معماري2626091

3اصلیروستا22626292پایهبیان معماري2626052

2عمومیدانش خانواده و جمعیت2132102اصلیایستایی262620

2عمومیتاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران3122110عمومیفارسی122103

219عمومیتفسیر موضوعی قرآن122106

2اختیاريروش تحقیق262643

20

تعداد نوع نام درسکد درس

5تخصصیطراحی معماري2626364

3اصلیمبانی نظري معماري262611تعداد نوع نام درسکد درس

3تخصصیطراحی فنی ساختمان2262638اصلیسازه هاي بتنی262622

2تخصصیآشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي2262633اصلیمقاومت مصالح و سازه هاي فلزي262621

3تخصصیتحلیل فضاهاي شهري5262634پایهمقدمات طراحی معماري2626102

2اصلیمتره و برآورد2262623پایهانسان، طبیعت، معماري262608

118عمومیتربیت بدنی1321012

2عمومیاخالق اسالمی122107

2عمومیاندیشه اسالمی1221011

تعداد نوع نام درسکد درس2عمومیتاریخ تحلیلی صدر اسالم122105

5تخصصیطراحی معماري182626375

3تخصصیآشنایی با مرمت ابنیه262635

2اصلیمدیریت و تشکیالت کارگاهی262624

6تخصصیطرح نهایی262639تعداد نوع نام درسکد درس

516اصلیطراحی معماري2626301

2اصلیآشنایی با معماري جهان262612

3اصلیبرداشت از بناهاي تاریخی262613

2اصلینقشه برداري262616

2عمومیاندیشه اسالمی1221092

2عمومیانقالب اسالمی و ریشه هاي آن122104

2اختیاريکاربرد کامپیوتر در معماري262651

18 جمع واحد

جمع واحد

نیمسال سوم

جمع واحد

نیمسال چهارم

نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال هفتم

جمع واحد

نیمسال هشتم

جمع واحد

آرایش ترمی رشته مهندسی معماري دوره کارشناسی

جمع واحد

نیمسال پنجم

جمع واحد

نیمسال ششم

جمع واحد



واحدنامکد درسواحدنامکد درس

3هندسه کاربردي2262601اندیشه اسالمی (1)122101

2کارگاه مصالح و ساخت2262602اندیشه اسالمی (2)122109

3درك و بیان محیط2262603اخالق  اسالمی122103

2بیان معماري(1)2262604انقالب اسالمی ایران122104

2بیان معماري(2)2262605تاریخ تحلیلی صدر اسالم122105

2هندسه مناظر و مرایا2262606تفسیر موضوعی قرآن122106

3ریاضیات و آمار3262607زبان فارسی*122107

2انسان، طبیعت،معماري3262608زبان خارجه عمومی*122109

5مقدمات طراحی معماري(1)1262609تربیت بدنی (1)122117

1تربیت بدنی (2)132101

2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران122110

*2دانش خانواده و جمعیت132102

 الزامی است.

واحدنامکد درسواحدنامکد درس

2آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي3262633زبان پیش دانشگاهی112101

3تحلیل فضاهاي شهري3262634ریاضی پیش دانشگاهی112104

3آشنایی با مرمت ابنیه262635

5طرح معماري(4)262636

5طرح معماري(5)262637واحدنامکد درس

3طراحی فنی3262638مبانی نظري معماري262611

2آشنایی با معماري جهان262612

3برداشت از بناهاي تاریخی262613

*4آشنایی با معماري اسالمی262614

*2آشنایی با معماري معاصر262615

2نقشه برداري262616

واحدنامکد درس2تنظیم شرایط محیطی262617

2حقوق معماري2262640تأسیسات الکتریکی(نور و صدا)262618

2اخالق معماري2262641تأسیسات مکانیکی262619

2تعمیر و نگهداري ساختمان2262642ایستائی262620

2روش تحقیق2262643مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي262621

2زبان تخصصی2262644سازه هاي بتنی262622

2ایرانشناسی2262645متره و برآورد262623

2معماري جهان اسالم2262646مدیریت و تشکیالت کارگاه262624

2تاریخ شهرهاي ایران2262647مصالح ساختمانی262625

2آشنایی با سایر هنرها2262648ساختمان(1)262626

2سازه هاي نو3262649ساختمان(2) و گزارش کارگاه262627

2فرآیند و روش هاي معماري3262650روستا(1)262628

2کاربرد کامپیوتر در معماري3262651روستا(2)262629

-دروس سایر رشته هاي هنر-5طرح معماري(1)262630

5طرح معماري(2)262631

5طرح معماري(3)262632

روستا(1)

فرآیند روش هاي معماري 

ساختمان(2) و گزارش کارگاه

متره و برآورد

کارگاه مصالح و ساخت

مصالح ساختمانی - طرح معماري(1)

ساختمان(1)

طرح معماري(1)

فرآیند روش هاي معماري- بیان معماري(2)

طرح معماري(1)

طرح معماري(3)

رشته:    مهندسی معماري

مقطع:    کارشناسی پیوسته  

کد رشته:     2626 

طرح معماري(1)

تنظیم شرایط محیطی

تنظیم شرایط محیطی

ریاضیات و آمار

-

تربیت بدنی (1)

-

دروس پیش دانشگاهی:6 واحد

عناوین دروس پیشنیاز

-

طرح معماري(2)

طرح معماري(2)-طرح معماري(3)

سازه هاي بتنی- ساختمان2 وگزارش کارگاه-

 مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي

-

عناوین دروس پیشنیاز

مقدمات طراحی معماري(2)

بعد از ترم ششم

بعد از ترم ششم

-

انتخاب بیش از یک درس طراحی معماري در هر ترم مجاز نمی باشد.

دانشجو میتواند«طرح نهایی» را همراه«طرح معماري» انتخاب واحد نماید.

عناوین دروس پیشنیاز

6

دروس اختیاري: 24 واحد  (4 واحد از واحدهاي زیر)

-

-

طرح نهایی262639

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ایستائی

ایستائی

گذراندن حداقل 2 درس از دروس262601و262602و262603پیش از درس مقدماتی طراحی معماري

بعد از ترم ششم

-

154مجموع واحد فراغت از تحصیل:

دروس اصلی:60 واحد

مقدمات طراحی معماري(2)

برداشت از بناهاي تاریخی

آشنائی با معماري جهان

بعد از ترم دوم

مقدمات طراحی معماري(1)

-

زبان پیش دانشگاهی

دروس تخصصی:  27 واحد

-

عناوین دروس پیشنیاز

-

هندسه کاربردي- کارگاه مصالح و ساخت- درك و بیان محیط-

مقدمات طراحی معماري(2)262610

بیان معماري(1)-

هندسه کاربردي-

-

5
بیان معماري(1)-مقدمات طراحی معماري(1)

-اندیشه اسالمی (1)

--

--

دروس پایه:29 واحددروس عمومی: 22 واحد

عناوین دروس پیشنیازعناوین دروس پیشنیاز

--
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