
پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

مقدمات طراحی معماری16-14چهارشنبهشمس زاده11مقدمات طراحی معماری داخلی

(رلوه)طرح معماری  12-10چهارشنبهوندایی11مبانی طرح معماری داخلی

اصول فنی ساختمان پیشرفته 18-16چهارشنبهصابرنیا11متره و برآورد

...10-8چهارشنبهوندایی20(نور و صدا)تنظیم شرایط محیطی 

...20-18چهارشنبهصابرنیا20(تاسیسات مکانیکی)تنظیم شرایط اقلیمی 

مقدمات طراحی معماری16-14شنبهشمس زاده11انسان، طبیعت، معماری داخلی

1کارورزی......شمس زاده202کارورزی

...20یک درس از گروه معارف

...20یک درس از گروه مهارت مشترک

جمع واحدها

در سامانه هم آوا با نام .  قرار میگیردwww.uast13.ir به آدرس 13کلیه اطالعیه ها و برنامه های هفتگی بر روی سایت مرکز .  می باشد99.11.25شروع کالسها بر طبق برنامه هفتگی از 

.وارد شوید (شماره شناسنامه)و کلمه عبور  (کدملی)کاربری 
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دانش - اخالق اسالمی- 1اندیشه اسالمی: به دلخواه از بین دروس

تربیت بدنی- زبان خارجی عمومی- فارسی- خانواده و جمعیت

-کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات- کارآفرینی: به دلخواه از بین دروس

خالقیت در هنر-  مهارت ها و قوانین کسب و کار

 



پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

مبانی معماری14-12چهارشنبهشمس زاده20مبانی معماری داخلی

هندسه کاربردی 18-16چهارشنبهجوانمردی01هندسه مناظر و مرایا

... 10-8دوشنبهقاسمیه20آشنایی با تاریخ معماری

...14-12چهارشنبهخطیبی20جامعه شناسی عمومی

...16-14چهارشنبهسلیمانی01عکاسی پایه

12-10دوشنبهبدیهی20ریاضیات و آمار 

...19-17چهارشنبهخزانه20شناخت مواد و مصالح

...12-10چهارشنبهمصلی نژاد20(ایران و جهان)آشنایی با تاریخ معماری تزئینی

... ......مصلی نژاد102کارورزی 

جمع واحدها

در سامانه هم آوا با نام .  قرار میگیردwww.uast13.ir به آدرس 13کلیه اطالعیه ها و برنامه های هفتگی بر روی سایت مرکز .  می باشد99.11.25شروع کالسها بر طبق برنامه هفتگی از 

.وارد شوید (شماره شناسنامه)و کلمه عبور  (کدملی)کاربری 

        102:  کاردانی         کد رشته:             مقطع2:             ترم99مهر : معماری داخلی           ورودی-معماری: رشته تحصیلی
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پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

.........مصلی نژاد01کاربینی

...  10-8چهارشنبهمصلی نژاد11مبانی معماری

... 14-12دوشنبهبدیهی11هندسه کاربردی

... 10-8دوشنبهقاسمیه20آشنایی با تاریخ معماری

...14-12چهارشنبهخطیبی20جامعه شناسی عمومی

...16-14چهارشنبهسلیمانی01عکاسی پایه

12-10دوشنبهبدیهی20ریاضیات و آمار 

...19-17چهارشنبهخزانه20شناخت مواد و مصالح

...12-10چهارشنبهمصلی نژاد20(ایران و جهان)آشنایی با تاریخ معماری تزئینی

جمع واحدها

        103:  کاردانی          کد رشته:            مقطع1:                ترم99بهمن : معماری داخلی         ورودی-معماری:رشته تحصیلی
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در سامانه هم آوا با نام .  قرار میگیردwww.uast13.ir به آدرس 13کلیه اطالعیه ها و برنامه های هفتگی بر روی سایت مرکز .  می باشد99.11.25شروع کالسها بر طبق برنامه هفتگی از 

.وارد شوید (شماره شناسنامه)و کلمه عبور  (کدملی)کاربری 


