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پیشنیازعملينظريواحدشماره درسنام درسرديفپیشنیازعملينظريواحدشماره درسنام درسرديف

90113129010(2)درک و بیان معماري1-110822اخالق و تربیت اسالمي 1

9010-90143129008(1)تمرين هاي معماري 2-111211(1)تربیت بدني 2

-901922آشنايي با معماري جهان3-900633(1)رياضي عمومي 3

90182119009پرسپکتیو4-900722فیزيک مکانیک4

-110933زبان فارسي 5-9010312(1)درک و بیان معماري5

9016229006(1)ايستايي6-900833ترسیم فني6

-900533زبان خارجه7-9009211هندسه ترسیمي7
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پیشنیازعملينظريواحدشماره درسنام درسرديفپیشنیازعملينظريواحدشماره درسنام درسرديف

9012-9015-9024449016طراحي فني ساختمان1-1110722انديشه اسالمي1

-9022413(1)طراحي معماري 90272290052زبان فني2

90252119012متره و برآورد901531290143(2)تمرين هاي معماري3

90262119015(1)روستا 4-9021321کاربرد نرم افزارهاي رايانه در معماري4

-902822اصول سرپرستي90115-90202119008(1)آشنايي با معماري اسالمي 5

-902922کار آموزي901221190086(1)عناصر و جزئیات ساختماني6

-903322آشنايي با مقررات ملي ساختمان90167-9017229006(2)ايستايي 7

-903622کارآفريني901321190088(1)تنظیم شرايط محیطي8

90232119008نقشه برداري9

2020

مرتبطجدول دروس پیشنیازعملينظريواحدشماره درسنام درسرديف

11عمومي-900122شناخت مواد و مصالح1

15پايه-900222مباني هنر هاي تجسمي2

26(الزامي)اصلي -900422طراحي3

20تخصصي4

2اختیاري5

0جبراني6

0(غیر مرتبط)جبراني 7

74جمع کل واحد ها6
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( ديپلم هاي کارو دانش"دروس جبراني دانشجويان غیرمرتبط  ")

جمع واحدها

غیر مرتبط
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78
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94ورودی مهر -  پیوسته علمی کاربردی رشته نقشه کشی معماریکاردانیسیالبس دروس 

(دانشجویان فنی و حرفه ای  با دیپلم نقشه کشی معماری  )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
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. واحد اخذ نمايند 24ويا ترم آخر حداکثر مي توانند 17دانشجويان با معدل 

.را در ترم پنجم انتخاب نمايد ضمنآدر صورت عدم اتمام پروژه نهايي دانشجو موظف به اخذ واحد پروژه در ترم بعدي مي باشد  (1)دانشجويان مدرک غیر مرتبط مي توانندطراحي معماري

.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 باشد 6در ترم تابستان سقف 
.  الزامي مي باشد جمعیت و دانش خانواده، (ره)وصیت نامه امام ،قرآنگذراندن دروس 

.را در ترم اول باید بگذرانند  (غیر مرتبط)الزاماً دروس جبرانی  "دیپلمه های کار و دانش"دانشجویان غیر مرتبط


