
 5959 -59ویمسبل ايل سبل تحصیلی  -59يريدی  بزوبمٍ دريس ارائٍ ضذٌ گزيٌ کبرضىبسی ارضذ مُىذسی معمبری

 51-8 51-51 51-51 59-51 

 

58-59 

 زبان تخصصی  چُبرضىبٍ
 آلای دکتر مهاجری

12- 10330 
(82/01/59  

 (5-00ساعت 

های  سیر انذیشه

 معماری
 آلای دکتر صذر

13330- 12 
(85/01/59  

 (5-00ساعت 

  

روش تحمیك   پىجطىبٍ

 در معماری
 آلای دکتر رازلی

11315- 9345 
(82/01/59 

 (5-00ساعت 

های  نظریه و روش

 طراحی
 آلای دکتر عسگری

13- 11330 
(21/01/59  

 (5-00ساعت 

 یابی های مکان نظریه 
 خانم دکتر اسفنذیاری

16315- 14 
 

(88/01/59  

 (5-00ساعت 
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 (5-00ساعت  7/00/59) 9330 -17آلای دکتر رازلی       D1گروه  2طرح معماری   چُبرضىبٍ

 (5-00ساعت  7/00/59) 9330 -17پی   خانم دکتر صادق D2گروه  2طرح معماری  

 (5-00ساعت  7/00/59) 9330 -17آلای دکتر عسگری   D3گروه  2طرح معماری  

 حکمت هنر اسالمی    پىجطىبٍ

 Aگروه 

 خانم دکتر رشونذ

15315- 13345 
(21/01/59  

 (5-00ساعت 

 حکمت هنر اسالمی

 Bگروه 

 خانم دکتر رشونذ

16345- 15315 
(21/01/59  

 (5-00ساعت 

 نوهای  سازه   

 Bگروه 
 آلای دکتر بختیاری

15315- 13 
(82/01/59  

 (5-00ساعت 

 های نو سازه

 Aگروه 
 آلای دکتر بختیاری

17330- 15315 
(82/01/59  

 (5-00ساعت 



 

 لطفبً در َىگبم اوتخبة ياحذ بٍ وکبت سیز تًجٍ فزمبییذ:

تکزار ضذٌ است، مطخصبً اس گزيٌ ي یب گزایص تخصصی خًد َز داوطجً دقت ومبیذ، در اوتخبة دريسی کٍ بب وبم مطببٍ در چىذ گزيٌ  (5

َب بزای داوطجًیبن َمبن رضتٍ یب گزایص، چىبوچٍ اوتخبة  بیىی ضذٌ بزای َز یک اس درس اوتخبة ياحذ ومبیذ. بب تًجٍ بٍ ظزفیت پیص

ئًلیت آن بز عُذٌ داوطجً آمًسش حذف ي مستًسط  َب اس دیگز رضتٍ یب گزایص ياحذ اس جذيل دیگزی اوجبم ضًد، درس اوتخببی

 خًاَذ بًد.

اوذ. در اوتخبة ایه دريس دقت ضًد چىبوچٍ داوطجًیی گزيٌ  ارائٍ ضذٌ Bي  Aَبی کذ بزای َز رضتٍ در دي گزيٌ بب َب بزخی اس درس (1

A  ٌویش الشامبً ببیستی گزيٌ در آن ريس را اوتخبة می کىذ در َمٍ دريس ارائٍ ضذٌ دیگز آن گزيA ذ ي چبوچٍ گزيٌ را اوتخبة ومبیB  را

  اوتخبة ومبیذ. Bاوتخبة ومبیذ، ببیستی دیگز دريس ارائٍ ضذٌ را ویش در گزيٌ 

 D3ي  D2ي  D1بب کذبىذی بىذی درس طزاحی معمبری داوطجًیبن کبرضىبسی ارضذ مُىذسی معمبری )در ريسَبی جُبرضىبٍ(  گزيٌ (9

ایه صفحٍ( ارتببطی وذارد. بىببزایه داوطجًیبن کبرضىبسی ارضذ  1)مًضًع تًضیح ارائٍ ضذٌ در بىذ  B  ي Aبىذی  بًدٌ ي بٍ گزيٌ

ضذٌ در ريس پىجطىبٍ رعبیت ومًدٌ ي در ريس چُبرضىبٍ را مطخصبً ببیستی بزای دريس ارائٍ  Bي  Aبىذی  مُىذسی معمبری مًضًع گزيٌ

 اس تکمیل ظزفیت گزيٌ مزبًطٍ اوتخبة ومبیىذ.یکی اس سٍ گزيٌ ارائٍ ضذٌ را بٍ دلخًاٌ ي تب پیص 

اوذ محذيد بًدٌ ي پس اس تکمیل ظزفیت درس، امکبن اوتخبة ياحذ در آن گزيٌ میسز  ظزفیت دريسی کٍ در چىذ گزيٌ ارائٍ ضذٌ (1

 وخًاَذ بًد.


