
69از سال  معماریمهندسی پیوسته رشناسی کاچارت آموزشی   
 

 عنوان درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز

1ترم      

1بیان معماری  پایه 2      

1مقدمات طراحی معماری  پایه 5   

 مصالح ساختمانی اصلی 2   

 ریاضیات در معماری اختیاری 2 

 انقالب اسالمی ایران عمومی 2 

1یشه اسالمی اند عمومی 2   

 زبان فارسی عمومی 3 

 جمع  18 

2ترم      

1بیان معماری  2بیان معماری  پایه 2   

1مقدمات طراحی معماری  2مقدمات طراحی معماری  پایه 5   

1مقدمات طراحی معماری   انسان طبیعت معماری پایه 2 

1مقدمات طراحی معماری   معماری جهان اصلی 2 

 ایستایی اصلی 2 

1ت طراحی معماری مقدما  
 مصالح ساختمانی

 کارگاه معماری و ساخت اختیاری 2

 زبان انگلیسی عمومی 3 

 جمع  18 

3ترم      

3بیان معماری  پایه 2   

  2مقدمات طراحی معماری 

1بیان معماری  

3مقدمات طراحی معماری  پایه 5  

2مقدمات طراحی معماری   اسکیس پایه 1 

ساختمانی دستگاههای اصلی 2 ایستایی  

2مقدمات طراحی معماری  1معماری اسالمی  اصلی 3   

2اندیشه اسالمی  عمومی 2   

 نقشه برداری در معماری  اختیاری 2 

 جمع  11 

4ترم      

3مقدمات طراحی معماری  1طراحی معماری  اصلی 5   

1مقدمات طراحی معماری   
 معماری جهان

1معماری معاصر  اصلی 2  

1معماری اسالمی   
 معماری جهان

2معماری اسالمی  اصلی 2  

2مقدمات طراحی معماری   فرایند طراحی در معماری اصلی 2 

 مقاومت مصالح و سازه های فلزی اصلی 2 ایستایی

3مقدمات طراحی معماری   تنظیم شرایط محیطی اصلی 2 

1تربیت بدنی  عمومی 1   

 تفسیر موضوعی قران عمومی 2 

 جمع  18 

5ترم      

3مقدمات طراحی معماری   

1طراحی معماری   

2طراحی معماری  اصلی 5  

3مقدمات طراحی معماری  1ساختمان  اصلی 2   

1طراحی معماری   مبانی و برنامه ریزی فضاهای شهری  اصلی 2 

1طراحی معماری   معماری بومی اصلی 3 



1معماری معاصر  2معماری معاصر  اصلی 2   

3مقدمات طراحی معماری  یاریاخت 2   زبان تخصصی 

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم عمومی 2 

 جمع  18 

6ترم      

1طراحی معماری   

2طراحی معماری   

3طراحی معماری  اصلی 5  

2طراحی معماری   مبانی نظری معماری اصلی 2 

 تاسیسات مکانیکی  اصلی 2 تنظیم شرایط محیطی

1ساختمان  2ساختمان  اصلی 2   

2طراحی معماری  اریاختی 2   مبانی معماری منظر 

 طراحی ساختمانهای بتنی  2 مقاومت مصالح و سازه های فلزی

1ورزش  عمومی 1   

 دانش خانواده و جمعیت  عمومی 2 

 جمع  18 

1ترم      

2طراحی معماری   
3طراحی معماری   

4طراحی معماری  اصلی 5  

 تاسیسات الکتریکی  اصلی 2 تنظیم شرایط محیطی

2ساختمان   مدیریت تشکیالت کارگاهی اصلی 2 

2ساختمان   طراحی فنی  اصلی 3 

2معماری اسالمی   اصول مرمت و حفاظت  اختیاری 3 

 اخالق اسالمی)مبانی و مفاهیم( عمومی 2 

 جمع  11 

8ترم      

3طراحی معماری   

4طراحی معماری   

5طراحی معماری  اصلی 5  

 طراحی فضای شهری اصلی 3 

4-1ری کلیه طراحی معما  
 طراحی فنی

 طرح نهایی اصلی 6

2ساختمان   مقررات ملی ساختمان اصلی 2 

 جمع  16 

 


