
روز تشکیلاستاد نام درسگروه
ساعت

 شروع

ساعت 

پایان

تعداد 

واحد

11:3015:303شنبهسمیرا حسین زادهتمرین های معماری

17:0019:002شنبهحسین طاهریتنظیم شرایط محیطی

08:0012:002یکشنبهالهه هاشمی زادهطراحی فنی ساختمان

13:0017:002یکشنبهمنوچهر عبدی2کاربرد نرم افزارهای ترسیمی 

15:3017:002یکشنبهنگین لطفیدرک رفتار سازه ساختمان

08:0009:302چهارشنبهزهرا بخشی(اختیاری)آشنایی با معماری داخلی 

12:3014:453چهارشنبهسمانه حیدریزبان خارجی

09:4511:152چهارشنبهعباس برغانیدانش خانواده و جمعیت

15:3017:001شنبهاعظم رمضان خانیتربیت بدنی

19

استاد نام درسگروه
روز

 تشکیل

ساعت 

شروع

ساعت

 پایان

تعداد

 واحد

11:3015:303شنبهشبنم انصاریتمرین های معماری

17:0019:002شنبهحسین طاهریتنظیم شرایط محیطی

13:0017:002یکشنبهالهه هاشمی زادهطراحی فنی ساختمان

08:0012:002یکشنبهمنوچهر عبدی2کاربرد نرم افزارهای ترسیمی 

15:3017:002یکشنبهنگین لطفیدرک رفتار سازه ساختمان

08:0009:302چهارشنبهزهرا بخشی(اختیاری)آشنایی با معماری داخلی 

12:3014:453چهارشنبهسمانه حیدریزبان خارجی

09:4511:152چهارشنبهعباس برغانیدانش خانواده و جمعیت

15:3017:001شنبهاعظم رمضان خانیتربیت بدنی

19

99کاردانی پیوسته معماری ورودی نیمسال اول 
. را جهت اخذ دروس انتخاب کندD یا C,B,A از گروههای  فقط یکیهر دانشجو موظف است :1تذکر

لذا درصورتیکه .  در طول تحصیل خود میباشند درس اختیاری3 دانشجویان مذکور موظف به اخذ :2تذکر

ترمهای گذشته موفق به اخذ درس اختیاری نامبرده در جدول نشدند، باید از دیگر دروس اختیاری که در 

. اخذ نمایندپاس نکرده اند

(شناخت و تحلیل روستا- تعمیر و نگهداری ساختمان- آشنایی با معماری داخلی: دروس اختیاری شامل)

 نشده اند، میتوانند در این ترم در روز نقشه برداریدانشجویانی که در ترم گذشته موفق به اخذ درس : 3تذکر

.سه شنبه یا پنجشنبه اخذ نمایند

A

 نفر15ظرفیت 

B

 نفر15ظرفیت 

جمع

جمع

ادامه در صفحه بعدی



استاد نام درسگروه
روز

 تشکیل

ساعت

 شروع

ساعت

 پایان

تعداد

 واحد

08:0012:003دوشنبهسمیرا حسین زادهتمرین های معماری

14:3016:302دوشنبهحسین طاهریتنظیم شرایط محیطی

17:0018:302سه شنبهنگین لطفیدرک رفتار سازه ساختمان

08:0012:002سه شنبهحسین حسین زادهطراحی فنی ساختمان

13:0017:002سه شنبهوجیهه هنرور2کاربرد نرم افزارهای ترسیمی 

10:0011:302چهارشنبهزهرا بخشی(اختیاری)آشنایی با معماری داخلی 

15:0017:153چهارشنبهشیما یوسفیزبان خارجی

08:0009:302چهارشنبهعباس برغانیدانش خانواده و جمعیت

13:0014:301دوشنبهاعظم رمضان خانیتربیت بدنی

19

استاد نام درسگروه
روز

 تشکیل

ساعت

شروع

ساعت

 پایان

تعداد 

واحد

08:0012:003دوشنبهوجیهه هنرورتمرین های معماری

14:3016:302دوشنبهحسین طاهریتنظیم شرایط محیطی

17:0018:302سه شنبهنگین لطفیدرک رفتار سازه ساختمان

13:0017:002سه شنبهحسین حسین زادهطراحی فنی ساختمان

08:0012:002سه شنبهوجیهه هنرور2کاربرد نرم افزارهای ترسیمی 

10:0011:302چهارشنبهزهرا بخشی(اختیاری)آشنایی با معماری داخلی 

15:0017:153چهارشنبهشیما یوسفیزبان خارجی

08:0009:302چهارشنبهعباس برغانیدانش خانواده و جمعیت

13:0014:301دوشنبهاعظم رمضان خانیتربیت بدنی

19

C

 نفر15ظرفیت 

D

 نفر15ظرفیت 

جمع

جمع


