
1407 دیجیتال  

 

1408بیونیک  

3ترم   

 پنجشنبه جمعه

3پروژه تکنولوژی   تکنولوژی طبیعت وپایداری مبانی مهندسی زلزله 

13:30-7:30 18:30-16:15 16:15-14 

2ترم   

 پنجشنبه جمعه

3پروژه تکنولوژی  فناوری های دیجیتال در تکنولوژی  تکنولوژی طبیعت وپایداری مبانی مهندسی زلزله 
 معماری

13:30-7:30 18:30-16:15 16:15-14 12-9 

1ترم   

 پنجشنبه جمعه

مصالح و فناوری های نوین 
 ساختمانی

کاربردهای پیشرفته 
 کامپیوتردر معماری

حکمت هنر و فناوری در 
 معماری

1پروژه تکنولوژی   

17:30-14 12:30-8 15:30-13:15 12:30-8 

 

1409اسالمی  

3ترم   

 پنجشنبه جمعه

3طرح ابنیه مذهبی   روش های پیشرفته ساخت روان شناسی محیط فرم و هندسه 

12-8  12:15-10  8-10 16-14  

2ترم   

 پنجشنبه جمعه

2طرح ابنیه مذهبی  معاصر  سنتی نظریه و روش های طراحی 

11-9  16-11  18:15-16  16-14  

1ترم   

 پنجشنبه جمعه

3ترم   

 پنجشنبه جمعه

3پروژه تکنولوژی   تکنولوژی طبیعت وپایداری مبانی مهندسی زلزله 

13:30-7:30  18:30-16:15  16:15-14  

2ترم   

 چهارشنبه پنجشنبه جمعه

3پروژه تکنولوژی  فناوری های دیجیتال در  مبانی مهندسی زلزله 
 تکنولوژی معماری

 تکنولوژی طبیعت وپایداری

13:30-7:30  18:30-16:15  16-13   

1ترم   

 پنجشنبه جمعه

مصالح و فناوری های نوین 
 ساختمانی

کاربردهای پیشرفته 
 کامپیوتردر معماری

حکمت هنر و فناوری در 
 معماری

1پروژه تکنولوژی   

17:30-14  12:30-8  15:30-13:15  12:30-8  



1طرح ابنیه مذهبی روش تحقیق مکانیابی حکمت و هنر اسالمی  

11-9  11-8:30  14-11  19-14  

 

 انرژی

3ترم   

 پنجشنبه

شهری و انرژی طراحی معرفتی علوم مبانی  
 معماری اسالم

 سیستم های مکانیکی

13:15-8  18-15:30  15:30-13:30  

2ترم   

 پنجشنبه جمعه

1طرح   سیستم های مکانیکی مبانی معرفتی روش پژوهش 

12:30-8  15-13  18-15:30  15:30-13:30  

1ترم   

 پنجشنبه جمعه

1طرح  های مکانیکیسیستم  مبانی معرفتی روش پژوهش   

12:30-8  15-13  18-15:30  15:30-13:30  

 

 منظر

3ترم   

 پنجشنبه جمعه

3طرح  طراحی فنی  برنامه ریزی منظر 

12-9  16:45-13:30  12-10  

1ترم   

 پنجشنبه جمعه

1طرح  نقاشی روش تحقیق مبانی نظری مصالح و جزییات گیاه شناسی  

12-9:30  18:30-15:30  15:30-13  18:30-16:15  16-13  12:30-8  

 

 معماری

3ترم   

 پنجشنبه جمعه

3طرح   پژوهش درمباحث تخصصی مبانی مجموعه ها 

19:30-12  17-15  19-17  

1ترم   

 پنجشنبه جمعه

1طرح  معماری و اندیشه  زبان تخصصی کارگاه پژوهش 

11:30-9  19:30-12  13-10:15  15-13  

 

 

 

 



 مطالعات

3ترم   

 پنجشنبه جمعه

3پژوهش   مروری بر منابع تاریخ مبانی نظری کارگاه تدوین 

:3031-9  18:30-16:15  12-10  16-14  

2ترم   

 پنجشنبه جمعه

2پژوهش  مروری بر نظریه  روش تحقیق زبان تخصصی 
 ها

 تاریخ و فرهنگ

17:00-13:30  11-9  13:15-11  :3081-61  10:15-8  

1ترم   

 پنجشنبه جمعه

نظریه  مروری بر زبان تخصصی روش تحقیق
 ها

باستانشن
 اسی

1پژوهش  تاریخ و  
 فرهنگ

13:15-11  11-9  :3081-61  -10:30
12:45 

16-13  10:15-8  

 

 

 


