
  دانشکده هنر، معماري و شهرسازي
  گروه معماري 

  1393رآرایش دروس رشته مهندسی تکنولوژي و علمی کاربردي معماري، ویرایش مه
  

  

  

  

ول
ل ا

مسا
نی

  

  نام درس  ردیف
  تعداد واحد

  پیش نیاز  نوع واحد
 جمع واحد

  در تخصصی
  کارگاهی  عملی  نظري  نیمسال اول

  -----   یصتخص  3  --   1  2طراحی معماري  1

  واحد 15

  -----   اصلی  --   1  1  2عناصرجزییات ساختمانی  2
  -----   اصلی  --   2  1  شناخت و طراحی روستا  3
  -----   اصلی  --   --   2  2ماري اسالمیآشنایی با مع  4
  ترم اول یا دوم  پایه  --   --   2  انسان، طبیعت و معماري  5
  -----   پایه  --   --   3  2ریاضی عمومی  6

  بگذرانید.واحد از دروس جبرانی زیر را  4چنانچه دانشجوي گرامی دوره پیش دانشگاهی نگذرانده اید بایستی 
  -----   جبرانی  --   --   2  ریاضی جبرانی  1

  واحد 4جمع: 
  -----   جبرانی  --   --   2  زبان جبرانی  2
  -----   جبرانی  --   1  1  طراحی با دست آزاد  3
  -----   جبرانی  --   1  1  تمرین هاي معماري  4

وم
ل د

مسا
نی

  

  نام درس  ردیف
  تعداد واحد

  پیش نیاز  نوع واحد
 جمع واحد

  در تخصصی
  کارگاهی  عملی  نظري  نیمسال دوم

  2طراحی معماري  تخصصی  3  --   1  3احی معماريطر  1

  واحد 17

  2عناصرجزییات ساختمانی  اصلی  --   --   2  سازه هاي فلزي  2
  -----   پایه  --   2  1  کاربرد نرم افزارهاي ترسیمی  3
  2عناصرجزییات ساختمانی  اصلی  --   1  1  مدیریت و تشکیالت کارگاهی  4
  2عناصرجزییات ساختمانی  یاصل  --   1  1  تاسیسات مکانیکی و الکتریکی  5
  -----   اصلی  --   --   2  مبانی نظري معماري  6

 تحلیل فضاي شهري    7
  -----   اختیاري  --   --   2  

وم
ل س

مسا
نی

  

  نام درس  ردیف
  تعداد واحد

  پیش نیاز  نوع واحد
جمع واحد 

  درتخصصی 
  کارگاهی  عملی  نظري  نیمسال سوم

  3ی معماريطراح  تخصصی  3  --   1  4طراحی معماري  1

  واحد 15

  سازه هاي فلزي  اصلی  --   --   2  سازه هاي یتنی  2
  تاسیسات مکانیکی و الکتریکی  اصلی  --   --   2  2تنظیم شرایط محیطی  3
  -----   تخصصی  --   1  2  آشنایی با مرمت ابنیه  4
  -----   اصلی  --   --   2  آشنایی با معماري معاصر  5
  -----   تخصصی  --   --   2  زبان تخصصی  6

سال
نیم

 
رم

چها
  

  نام درس  ردیف
  تعداد واحد

  پیش نیاز  نوع واحد
جمع 

  در تخصصیواحد
  کارگاهی  عملی  نظري  نیمسال چهارم

  4طراحی معماري  تخصصی  3  --   1  5طراحی معماري  1

  واحد 12
  2عناصرجزییات ساختمانی  اصلی  --   --   2  آشنایی با طراحی و تولید صنعتی  2
  ، سازه هاي فلزي، سازه هاي بتنی4طراحی معماري  تخصصی  --   6  --  طرح نهایی  3
  واحد 60پس از گذراندن     --   2  --   کارآموزي  4



 

 

  نکات مهم از از آیین نامه آموزشی
  ی آیین نامه آموزشی غیبت دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس در طول نیمسال موجب حذف آن درس م 32به استناد ماده

 شود. 
  آیین نامه آموزشی: رعایت پیش نیاز و هم نیاز دروس الزامی است. 14ماده  4و  3به استناد بندهاي  
  باشد، مشروط به حساب می آید و اجازه ندارد  12آیین نامه آموزشی دانشجویی که میانگین نمراتش در یک نیمسال کمتر از  45به استناد ماده

  انتخاب کند. واحد درسی 14در ترم بعد بیش از 
  آیین نامه آموزشی، دانشجویان دوره کارشناسی که در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شوند، اخراجی تلقی  46به استناد ماده

  می گردند. 
  آیین نامه آموزشی، حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوي تمام وقت کارشناسی پیوسته شش سال است. 28به استناد ماده  
  آیین نامه آموزشی، نمره امتحانی پس از اعالم نهایی به اداره آموزش، مطلقا قابل تغییر نیست. 42ماده 2به استناد تبصره 
  آیین نامه آموزشی: در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیش نیاز نمره قبولی کسب نکند و یا برابر مقررات در کالس  23به استناد ماده

پیش نیاز شرکت اما سرانجام آن را حذف نموده باشدمی تواند بانظر گروه آموزشی مربوطه ،آن درس یا دروس را با درس یا هاي درس یا دروس 
خر آنها دروس وابسته در یکئ از نیمسالهاي بعدي انتخاب و بگذراند،ولی چنانچه نتواند در دروس پیش نیازنمره قبولی کسب کندو یا در پایان ترم آ

نمره درس یا دروس وابسته(اعم از قبولی یا ردي)حذف نمی گردد ولیکن بایستی در نیمسال بعد حتما درس پیش نیاز را انتخاب را حذف نماید. 
  نماید.
  واحد درسی باقیمانده داشته باشد،حتی  24آیین نامه آموزشی،در مواردي که دانشجو براي فراغت از تحصیل حداکثر 19ماده  2به استناد تبصره

قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی می تواند تمام واحدهاي درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیش نیاز وجود  اگر در ترم
  داشته باشد در یک نیمسال انتخاب کند.

  
  دروس عمومی

به بعد در یک نیمسال تحصیلی فقط یک عنوان  1388ورودي سازمان مرکزي دانشگاه، دانشجویان  23/10/87مورخ  356474/36توجه: به استناد بخشنامه شماره 
واحد) می توانند  4(درسی (دو واحد) از دروس معارف اسالمی را می توانند انتخاب نمایند، در صورت ضرورت و با نظر مساعد گروه معارف اسالمی حداکثر دو درس 

  انتخاب نمایند.
  نام درس  ردیف

  الحظاتم  تعداد واحد
  عملی  نظري

  --  2  )1اندیشه اسالمی (  1
  یکی از این دو درس باید انتخاب شود

  --  2  )2اندیشه اسالمی (  2
  تفسیر موضوعی قرآن  3

 یکی از این دو درس باید انتخاب شود.  --  2
  تفسیر موضوعی نهج البالغه  4
  تاریخ تحلیلی صدر اسالم  5

  مامتتاریخ ا  6 یکی از این سه درس باید انتخاب شود.  --  2
  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی  7
  اجباري فبل آن اختیاري 91براي ورودي   --  2  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  8
    --  2  انقالب اسالمی ایران  9
  --   1  --  )2تربیت بدنی (  10

  واحد 11  جمع واحد هاي عمومی
  نگذرانده باشند چنانچه در دوره کاردانی  --  1  وصیت نامه حضرت امام (ره)  *
 چنانچه در دوره کاردانی نگذرانده باشند -- 1 روخوانی قران کریم  *
  چنانچه در دوره کاردانی نگذرانده باشند  --  2  خانواده و جمعیت دانش  *


