
 ظرفیت: ؟               تک :گروه             103کد رشته:            کاردانی    مقطع:                1ترم:                99ورودي:مهر             داخلی     معماري رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 کاربینی 0 1 پورحسینی ... ...  ...

 مبانی معماري 1 1 مصلی نژاد چهارشنبه 10-08  ...

 هندسه کاربردي 1 1 جوادي شنبه 10-08  ...

 کاربرد رایانه در معماري داخلی پایه 0 1 پورحسینی دوشنبه 18-16  ...

 فرم و فضا 0 1  چهارشنبه 16-18 104مشترك با  ...

 حجم شناسی و ماکت سازي 0 1  دوشنبه 18-20 104مشترك با  ...

 اصول فنی ساختمان پایه 2 0 پورحسینی شنبه 16-14  ...

 بیان معماري 1 1  چهارشنبه 18-20 104مشترك با  ...

 مقررات معماري داخلی 2 0 وندایی شنبه 18-20 104مشترك با  ...

  (رلوه)طرح معماري  1 1 وندایی شنبه 16-18 104مشترك با  ...

  جمع واحدها:  16  



 +؟2ظرفیت:                تک :گروه             104کد رشته:            کاردانی    مقطع:                2ترم:                98بهمنورودي:            داخلی     معماري رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 کاربرد رایانه در معماري داخلی پایه 0 1 پورحسینی دوشنبه 16-18 103مشترك با  ...

 فرم و فضا 0 1  چهارشنبه 18-16  ...

 حجم شناسی و ماکت سازي 0 1  دوشنبه 20-18  ...

 اصول فنی ساختمان پایه 2 0 پورحسینی شنبه 14-16 103مشترك با  ...

 بیان معماري 1 1  چهارشنبه 20-18  ...

 مقررات معماري داخلی 2 0 وندایی شنبه 20-18  ...

  طرح معماري (رلوه) 1 1 وندایی شنبه 18-16  ...

  1کارورزي 0 2  وندایی  ...  ...    ...

 یک در از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

 یک درس مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  18  



 26ظرفیت:                تک :گروه             105کد رشته:            کاردانی    مقطع:                3ترم:                98مهرورودي:            داخلی     معماري رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 مقدمات طراحی معماري 1 1 پورحسینی دوشنبه 14-16  معماري داخلیمبانی 

 اصول فنی ساختمان پیشرفته 2 0 پورحسینی شنبه 16-18  اصول فنی ساختمان پایه

 مبانی بیان معماري داخلی 1 1 مصلی نژاد دوشنبه 08-10  بیان معماري

 مرایاهندسه مناظر و  0 1 جوادي شنبه 10-12  هندسه کاربردي

 حجم شناسی و ماکت سازي 0 1  دوشنبه 20-18  ...

 مقررات معماري داخلی 2 0 وندایی شنبه 16-14  ...

  1کارورزي 0 2  مصلی نژاد  ...  ...    ...

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

 یک درس از مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  16  



 16ظرفیت:                تک :گروه             106کد رشته:            کاردانی    مقطع:                4ترم:                97بهمنورودي:            داخلی     معماري تحصیلی:رشته 

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

  مقدمات طراحی معماري داخلی 1 1 وندایی شنبه 10-12  معماريمقدمات طراحی 

 مبانی طرح معماري داخلی 1 1 قاسمیه شنبه 16-18  طرح معماري (رلوه)

 متره و برآورد 1 1 پورحسینی شنبه 18-20  اصول فنی ساختمان پیشرفته

 معماري داخلیانسان، طبیعت،  1 1 کیوانی نژاد شنبه 12-14  مقدمات طراحی معماري

  2کارورزي 0 2  وندایی  ...  ...    نیمسال آخر

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

 یک درس از مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  14  
 


