
 رشته کاردانی معماری 1398-99سال تحصیلی اولبرنامه هفتگی نیمسال 

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد
تعداد 

 شماره کالس ساعت ایام هفته نام استاد ساعت

 1آتلیه  8-15 شنبه آقای مهندس نجفی  4 طراحی فنی ساختمان 1

 1001 11-13:30 شنبهیک آقای مهندس نصیرپور  2 متره و برآورد 2

 1سایت  8-11 یکشنبه  خانم مهندس صادقی  3 کاربرد کامپیوتر  3

 301 10-12 شنبه آقای مهندس سعیدی  2 آشنایی با معماری جهان 4

 102 8-10 دوشنبه آقای مهندس پزشکیان  2 2ایستایی  5

 1آتلیه  8-16 سه شنبه آقای مهندس رضا کریمی  4 طراحی معماری 6

 205 8-11 یکشنبه شفیعیخانم   3 ریاضی عمومی 7

 302 10-11:30 دوشنبه آقای مهندس یزدانی  2 1ایستایی  8

 1002 10-13:30 شنبه آقای مهندس سعیدی  2 آشنایی با معماری اسالمی 9

 301 13:30-15 شنبه آقای مهندس قربانی  2 زبان تخصصی 10

      3 2درک و بیان معماری  11

      3 1تمرین های معماری 12

      3 2نمرین های معماری  13
 

 معماری کارشناسی به کاردانی رشته 1398-99 تحصیلی سال اول نیمسال هفتگی برنامه

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

تعداد 

 ساعت
 ساعت ایام هفته نام استاد

شماره 

 کالس

 1002 8-10 شنبه آقای مهندس قربانی  2 تنظیم شرایط محیطی 1

 2آتلیه  8-16 یکشنبه آقای مهندس قربانی  4 4طرح معماری  2

 1سایت  8-11 یکشنبه خانم مهندس صادقی  3 کاربرد نرم افزارترسیمی 3

 1001 8-11 دوشنبه آقای مهندس زرنگار  2 مدیریت و تشکیالت کارگاهی 4

 1001 15-17 دوشنبه آقای مهندس پزشکیان  2 سازه های بتونی 5

 2آتلیه  14-17 شنبه  سعیدی آقای مهندس  4 5طرح معماری  6

      2 روش های طراحی وتولید 7

 1002 13-15 دوشنبه آقای مهندس پزشکیان  2 سازه های فلزی 8

 301 13-17 یکشنبه مشترک با کارشناسی  2 2روستا  9



 رشته کارشناسی معماری 1396-97 امه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلیبرن

 اول ترم -98 مهر ورودی

 ردیف
 نام درس

تعداد 

 واحد

تعداد 

 ساعت
 نام استاد

 شماره کالس ساعت ایام هفته

1 
 شنبه خانم میرزایی  4 فیزیک پیش

12- 8 
1001 

2 
 شنبه نامشخص  4 زبان پیش

17- 13 
1001 

3 
 یکشنبه خانم بابایی  4 ریاضی پیش

12-8 
1002 

4 
 یکشنبه آقای مهندس رضاکریمی  3 هندسه کاربردی

17:30-13 
2 آتلیه  

5 
 چهارشنبه آقای مهندس ابراهیمی  3 درک و بیان محیط

13-8 
1 آتلیه  

6 
 چهارشنبه آقای مهندس محمد محمدی  2 1بیان معماری

17-14 
1 آتلیه  

 سوم                                                ترم  -97کارشناسی معماری ورودی مهر 

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد
تعداد 

 شماره کالس ساعت ایام هفته نام استاد ساعت

 301 8 -10 شنبه آقای مهندس دوستی  2 آشنایی با معماری جهان 

 10 -12 شنبه آقای مهندس  دوستی  2 1ساختمان  
301 

 8-10 دوشنبه آقای مهندس قربانی  2 زبان فنی 
301 

 10 -17 دوشنبه آقای مهندس قربانی  5 2مقدمات طراحی  
1آتلیه   

 خانم مهندس نیک خواه  3 مبانی نظری معماری 3

 یکشنبه
11- 8 

302 

 خانم مهندس نیک خواه  2 انسان طبیعت معماری 4
 یکشنبه

14- 11 
302 

 15- 17 یکشنبه آقای مهندس یزدانی  2 ایستایی 5
302 

 



 نفر 13پنجم                               ترم  -96کارشناسی معماری ورودی مهر 

 1002 8 -10 شنبه آقای مهندس قربانی  2 تنظیم شرایط محیطی 1

 1002 10-14 شنبه آقای مهندس قربانی  4 آشنایی با معماری اسالمی 2

 1001 11-13:30 یکشنبه آقای مهندس نصیر پور  2 متره و برآورد 3

 1سایت  8-11 یکشنبه خانم مهندس رویا صادقی  2 کاربرد کامپیوتر 4

 301 13:30-17:30 یکشنبه خانم مهندس فالح  3 2روستا  5

 1آتلیه  8 -15:30 دوشنبه خنم مهندس هدایتی  5 2طراحی معماری  6

 1001 15:30-17:30 دوشنبه آقای مهندس پزشکیان  2 سازه بتونی 7

 

                                مهفت ترم -95 مهر ورودی معماری کارشناسی

 1آتلیه  8-15 شنبه آقای مهندس نجفی  3 طراحی فنی  1

 301 15-17:30 شنبه آقای مهندس دوستی  3 2ساختمان 2

 2آتلیه  8-16 یکشنبه آقای مهندس قربانی  5 4طرح معماری  3

 1001 8-11 دوشنبه آقای مهندس زرنگار  2 مدیریت و تشکیالت کارگاهی 4

 1001 11-13 دوشنبه آقای مهندس زرنگار  2 مصالح ساختمانی 5

 1001 15:30-17:30 دوشنبه مشترک با باال  2 سازه بتونی 6

 ........ 13-15 دوشنبه    دروس عمومی 7

 
 


