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پیشنیازعملينظريواحدشماره درسنام درسرديفپیشنیازعملينظريواحدشماره درسنام درسرديف

-141122مباني نظري معماري1-2140733رياضي عمومي 1

1414221115سازه هاي فلزي2-1422413 2طراحي معماري 2

14202111115تاسیسات مکانیکي و الکتريکي3-110322تاريخ اسالم3

-140922انسان،طبیعت، معماري4-21413211عناصر و جزئیات ساختماني 4

314234131103طراحي معماري 5-111522تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم5

-2141822آشنايي با معماري اسالمي 6-110422متون اسالمي6

-2110511تربیت بدني 7-1406211کاربرد کامپیوتر7

-110222انقالب اسالمي و ريشه هاي آن8

14083121406کاربرد نرم افزار هاي ترسیمي9
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پیشنیازعملينظريواحدشماره درسنام درسرديفپیشنیازعملينظريواحدشماره درسنام درسرديف

1417221115روشهاي طراحي و تولید صنعتي141621111151مديريت تشکیالت کارگاهي1

142122زبان تخصصي14152214142سازه هاي بتني2

514254131424طرح معماري 214192214203تنظیم شرايط محیطي 3

-1427321آشنايي با مرمت ابنیه4-1410211شناخت و طراحي معماري روستا4

-142822کارورزي4142441314235طراحي معماري 5

1425-1415-1426661414(پروژه)طرح نهايي 6-143222تحلیل فضا هاي شهري6

-2110122معارف اسالمي 7

-111322آشنايي با ارزش هاي دفاع مقدس8

-141222آشنايي با معماري معاصر9

2019

مرتبطجدول دروس پیشنیازعملينظريواحدشماره درسنام درسرديف

13عمومي-140522(2هندسه )پرسپکتیو1

8پايه-1403211تمرين هاي معماري2

22(الزامي)اصلي -1404211طراحي با دست آزاد3

29تخصصي4

2اختیاري5

2جبراني6

0(غیر مرتبط)جبراني 7

76جمع کل واحد ها6

:تذکرات مهم 
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(دروس جبراني دانشجويان غیرمرتبط )ترم تابستان

جمع واحدها

غیر مرتبط

13

8

82

22

94ورودی مهر -  نا پیوسته علمی کاربردی رشته مهندسی معماریکارشناسیسیالبس دروس 

(دانشجویان مرتبط  )کوهدشت- موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی جویندگان علم 

نیمسال دومنیمسال اول

جمع واحدهاجمع واحدها

نیمسال چهارمنیمسال سوم

جمع واحدهاجمع واحدها

گروه معماري موسسه آموزش عالي جويندگان علم

29

2

2

6

. واحد اخذ نمايند 24ويا ترم آخر حداکثر مي توانند 17دانشجويان با معدل 

.دانشجويان مدرک غیر مرتبط مي توانند پروژه نهايي را در ترم پنجم انتخاب نمايد ضمنآدر صورت عدم اتمام پروژه نهايي دانشجو موظف به اخذ واحد پروژه در ترم بعدي مي باشد 

.در محاسبه سقف واحد محسوب نمي شوند (ره)صیت نامه  امام و ودروس قرآن  . واحد اخذ نمايد20 و حداکثر 12هردانشجو در هر ترم مي تواند حداقل 

.بوده و امکان تغییر در هرسال و ورودي وجود دارد  "جويندگان علم"اين برنامه تحصیلي پیشنهادي موسسه آموزش عالي 

. دانشجو مي تواند از نیمسال دوم به بعد با رعايت پیش نیاز و سقف مجاز و ساير موارد آموزشي واحدها ي مورد نظر خود را اخذ نمايد

مهندس مرتضي گراوند         : مدير گروه 

. واحد اخذ نمايند 14 مشروط نامیده شده و در ترم بعد حداکثر مي توانند 12دانشجويان با معدل کمتر از 

. واحد در سه عنوان درسي مي باشد6در ترم تابستان سقف 
.در غیر اين صورت گذراندن آنها الزامي مي باشد. اگر در دوره کارداني گذرانده شده باشد، نیازي به اخذ مجدد آنها نیستجمعیت و دانش خانواده، (ره)وصیت نامه امام ،دروس قرآن

.را در ترم اول باید بگذرانند (غیر مرتبط)دانشجویان غیر مرتبط الزاماً دروس جبرانی 


