
69از سال  معماریمهندسی پیوسته رشناسی کاچارت آموزشی   
 

 ػنواى درس نوع درس تؼذاد واحذ پیطنیاز

1ترم      

1بیاى هؼواری  پایه 2      

1هقذهات طراحی هؼواری  پایه 5   

 هصالح ساختوانی اصلی 2   

 ریاضیات در هؼواری اختیاری 2 

 انقالب اسالهی ایراى ػووهی 2 

1یطه اسالهی انذ ػووهی 2   

 زباى فارسی ػووهی 3 

 جوغ  18 

2ترم      

1بیاى هؼواری  2بیاى هؼواری  پایه 2   

1هقذهات طراحی هؼواری  2هقذهات طراحی هؼواری  پایه 5   

1هقذهات طراحی هؼواری   انساى طبیؼت هؼواری پایه 2 

1هقذهات طراحی هؼواری   هؼواری جهاى اصلی 2 

 ایستایی اصلی 2 

1ت طراحی هؼواری هقذها  
 هصالح ساختوانی

 کارگاه هؼواری و ساخت اختیاری 2

 زباى انگلیسی ػووهی 3 

 جوغ  18 

3ترم      

3بیاى هؼواری  پایه 2   

  2هقذهات طراحی هؼواری 

1بیاى هؼواری  

3هقذهات طراحی هؼواری  پایه 5  

2هقذهات طراحی هؼواری   اسکیس پایه 1 

ساختوانی دستگاههای اصلی 2 ایستایی  

2هقذهات طراحی هؼواری  1هؼواری اسالهی  اصلی 3   

2انذیطه اسالهی  ػووهی 2   

 نقطه برداری در هؼواری  اختیاری 2 

 جوغ  17 

4ترم      

3هقذهات طراحی هؼواری  1طراحی هؼواری  اصلی 5   

1هقذهات طراحی هؼواری   
 هؼواری جهاى

1هؼواری هؼاصر  اصلی 2  

1هؼواری اسالهی   
 هؼواری جهاى

2هؼواری اسالهی  اصلی 2  

2هقذهات طراحی هؼواری   فراینذ طراحی در هؼواری اصلی 2 

 هقاوهت هصالح و سازه های فلسی اصلی 2 ایستایی

3هقذهات طراحی هؼواری   تنظین ضرایط هحیطی اصلی 2 

1تربیت بذنی  ػووهی 1   

 تفسیر هوضوػی قراى ػووهی 2 

 جوغ  18 

5ترم      

3هقذهات طراحی هؼواری   

1طراحی هؼواری   

2طراحی هؼواری  اصلی 5  

3هقذهات طراحی هؼواری  1ساختواى  اصلی 2   

1طراحی هؼواری   هبانی و برناهه ریسی فضاهای ضهری  اصلی 2 

1طراحی هؼواری   هؼواری بوهی اصلی 3 



1هؼواری هؼاصر  2هؼواری هؼاصر  اصلی 2   

3هقذهات طراحی هؼواری  یاریاخت 2   زباى تخصصی 

 تاریخ تحلیلی صذر اسالم ػووهی 2 

 جوغ  18 

6ترم      

1طراحی هؼواری   

2طراحی هؼواری   

3طراحی هؼواری  اصلی 5  

2طراحی هؼواری   هبانی نظری هؼواری اصلی 2 

 تاسیسات هکانیکی  اصلی 2 تنظین ضرایط هحیطی

1ساختواى  2ساختواى  اصلی 2   

2طراحی هؼواری  اریاختی 2   هبانی هؼواری هنظر 

 طراحی ساختوانهای بتنی اصلی 2 هقاوهت هصالح و سازه های فلسی

1ورزش  ػووهی 1   

 دانص خانواده و جوؼیت  ػووهی 2 

 جوغ  18 

7ترم      

2طراحی هؼواری   
3طراحی هؼواری   

4طراحی هؼواری  اصلی 5  

 تاسیسات الکتریکی  اصلی 2 تنظین ضرایط هحیطی

2ساختواى   هذیریت تطکیالت کارگاهی اصلی 2 

2ساختواى   طراحی فنی  اصلی 3 

2هؼواری اسالهی   اصول هرهت و حفاظت  اختیاری 3 

 اخالق اسالهی)هبانی و هفاهین( ػووهی 2 

 جوغ  17 

8ترم      

3طراحی هؼواری   

4طراحی هؼواری   

5طراحی هؼواری  اصلی 5  

 طراحی فضای ضهری اصلی 3 

4-1ری کلیه طراحی هؼوا  
 طراحی فنی

 طرح نهایی اصلی 6

2ساختواى   هقررات هلی ساختواى اصلی 2 

 جوغ  16 

 


