
                                                دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                                                                       

 (6931 اسفندايش ري)وپیوسته مهندسي معماری                                                                            ناکارشناسي                                                                                               واحد( 27 )جمع و گر
 ترم دوم   ترم اول                                                                             

 کددرس
 نوع درس نام درس

تعداد 
 احد  و

 نیاز دروس پیشساعت                           
 نظری     عملي

تعداد  نوع درس نام درس کد درس
 واحد

   

 

 2عناصر و جزئیات ساختمانی        -      46 2 اصلی سازه های فلزی 006414 -                           46 2 پایه انسان،طبیعت،معماری 006411

 2طراحی معماری            054     01 6 تخصصی 4طراحی معماری 006411 -                      -       46 2 اصلی 2آشنایی با معماری اسالمی 006410

 کاربرد کامپیوتر)جبرانی(        012      01 4 پایه کاربردنرم افزارهای ترسیمی 006411 -                    50       01 2 اصلی 2عناصر و جزئیات ساختمانی  006412

 2عناصر و جزئیات ساختمانی     46      01 2 اصلی تاسیسات مکانیکی والکترونیکی 006416 -                       -      50 4 پایه 2ریاضی عمومی  006414

 2یساخنمان اتیعناصر و جزئ      -      46 2 یاصل یمعمار ینظر یمبان 006404 -                  054      01 6 تخصصی 2طراحی معماری  006416

01 2 اصلی شناخت و طراحی معماری روستا 006400 -                     -       46 2 عمومی 2اندیشه  640102    50                       - 

 -                        -       46 2 عمومی آشنایی با قانون اساسی 640142 -                   46        - 0 عمومی 0ورزش 621112

  
 

 

  62دواح    جمع  61واحد    جمع 

  

 ترم چهارم ترم سوم

تعداد  نوع درس نام درس کد درس
 واحد

 

 

تعداد  نوع درس نام درس کد درس
 واحد

   

 

 6طراحی معماری    054 01  6 تخصصی 5طراحی معماری 006401 4و2طراحی معماری     054     01 6 تخصصی 6طراحی معماری 006402

روش های اجرائی طراحی  006401
 تولید صنعتی

 2 اصلی
 2 اصلی مدیریت و تشکیالت کارگاهی 006406 2عناصر و جزیات ساختمانی        -     46

 2عناصر و جزئیات ساختمانی     46     01

 زبان خارجی 46 2 تخصصی زبان تخصصی 006415 سازه های فلزی      -      46 2 اصلی سازه های بتونی 006406

 2 اصلی 2تنظیم شرایط محیطی  006405
 4 تخصصی طراحی نهائی)پروژه( 006420 نیکی تاسیسات مکانیکی و الکترو      -      46

  سازه های-6طراحی معماری    414      -  
          سازه های بتونی  -فلزی                 

 2 اصلی آشنایی با معماری معاصر  006404
-تخصصی  تحلیل فضاهای شهری 006425 -                      -      46

 اختیاری
2 46 - 

 4 تخصصی آشنایی با مرمت ابنیه 006421

 - 46 2 عمومی  تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی 640160  50 46
 

- 
 

 2 تخصصی کارآموزی 006422
- 26

1 
 

 - - 46 2 عمومی تفسیر موضوعی قرآن 640150

     
 72واحد     جمع 

 - - 46 2 عمومی دانش خانواده و جمعیت 661110
 63واحد    جمع 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 توضیحات مهم: 

 ود.نیمسال خواهد ب 5حداکثر طول دوره تحصیلی برای کلیه دانشجویان  -0

 واحد درسی را طبق جدول پشت صفحه اخذ و بگذرانند. 12تمام دانشجویان موظفند  -2

 در ترم تابستان، واحدهای تخصصی، اصلی و پایه معماری ارائه نمی شوند. -4

 واحدی در دوره کاردانی اخذ و پاس شده، نیازی به اخذ مجدد آن نیست. 2چنانچه درس دانش خانواده به صورت  -6

 ساعت، به استاد مربوطه گزارش کار ارائه شود.  11ساعته صورت پذیرد و پس از پایان هر  11دوره  4ساعت است که بایستی در  261واحد کارآموزی  -5

یمسال در ن طبق جدول زیر جدول پشت صفحه مخصوص دانشجویان دارای مدرک کاردانی معماری است و افرادی که دارای کاردانی غیرمرتبط هستند، موظفند دروس جبرانی را -4

 اول اخذ و بگذرانند:

 رشته های دوره کارداني تعداد واحد نام دروس پیش نیاز

سایر  -معماری سنتی -معماری داخلی معماری شهری 

 رشته ها

 * ----- 2 ایستایی
 * * 2 تمرین های معماری

 


