
 

 به بعد( 49غیر دولتی مقدس اردبیلی  ورودی   –)آرایش دروس نقشه کشی معماری  موسسه غیر انتفاعی 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم دوم تـــــــــــــــــــــــــــــرم اول

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 همنیاز

 

 نام درس
 نوع درس

 

 پیشنیاز تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری همنیاز

                   2 عوْهی اخالق ّ تربیت اسالهی

---- 

 1درک ّ بیاى هعواری  2 1 اصلی 2ّ بیاى هعواری درک 

 ترسین فٌی -1درک ّ بیاى هعواری  2 1 اصلی 1توریي ُای هعواری  ------------  2 عوْهی 1هعارف اسالهی 

 --------------  2 اصلی اشٌایی با هعواری جِاى --------------  3 پایَ 1ریاضی عوْهی 

 ٌُذسَ ترسیوی 1 1 اصلی پرسپکتیْ --------------  2 پایَ فیسیک هکاًیک

 ------------  3 عوْهی زباى فارسی --------------- 2 1 پایَ 1درک ّ بیاى هعواری 

 1ریاضی عوْهی   2 پایَ 1ایستایی  ---------------- 3  پایَ ترسین فٌی

 ------------  3 عوْهی زباى خارجی --------------- 1 1 پایَ ٌُذسَ ترسیوی

   2 برای کاردانش جبرانی هباًی ٌُرُای تجسوی   2 برای کاردانش جبرانی شٌاخت هْاد ّ هصالح ساختواًی

   2 عوْهی داًش خاًْادٍ  1  عوْهی تربیت بذًی

          

  جوع 22 جوع

 22+2 

 تـــــــرم چهــــــــــــــــــــــــارم تـــــــــــــــــــــــــــــرم سىم

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس م درسنا

 همنیاز

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 عملی نظری عملی نظری همنیاز

توریي ُای  -1عٌاصرّجسییات ساختواًی 4  تخصصی طراحی فٌی ساختواى زباى خارجی  2 تخصصی زباى فٌی

 1ایستایی -2هعواری 
 طراحی فنی ساختمان 2 2 تخصصی 1طراحی هعواری  1ی هعواری توریي ُا 2 1 اصلی 2توریي ُای هعواری 

 1عٌاصر ّ جسییات ساختواًی  1 1 تخصصی هترٍ ّ براّرد ------------- 2 1 اصلی کاربرد ًرم افسارُای رایاًَ ای در هعواری

درک ّ بیاى هعواری  1 1 اصلی 1اشٌایی با هعواری اسالهی 

 ترسین فٌی -2

 2توریي ُای هعواری  1 1 تخصصی 1رّستا 

 -------------  2 تخصصی اصْل سرپرستی ترسین فٌی 1 1 اصلی 1عٌاصر ّ جسییات ساختواًی 

فیسیک  -1ایستایی   2 اصلی 2ایستایی 

 هکاًیک

 ------------ 2  تخصصی کاراهْزی

 --------------  2 برای کارداش جبرانی طراحی ترسین فٌی 1 1 اصلی 1تٌظین شرایط هحیطی  
  1 2 تخصصی فریٌیکارآ ترسین فٌی 1 1  ًقشَ برداری

  1      2 عوْهی هِارت ُای زًذگی داًشجْیی 

 

 

 

        

     

 2+11 جوع 11 جوع



 

 

 

 

 

 

 

 نکات ههن:

 .ر، دروس جبزانی هستنذ وفقط دانشجویاى هلشم به گذرانذى آنها هستنذ که دیپلن آنها کار ودانش استدروس ستاره دا -1

 .رعایت آرایش دروس الشاهی است -2

پاس رعایت دروس پیشنیاس وهونیاس الشاهی است در غیز اینصورت درهز هزحله اس تحصیل که هشخص شود درسی بذوى رعایت پیشنیاس وهونیاس انتخاب و -3

  .شذ ت نسبت به حذف آى اقذام خواهذشذه اس

 .رعایت پیشنیاس وهونیاس به عهذه دانشجو است -4

 .واحذ را درهز تزم نذارد 14دانشجوی هشزوط حق انتخاب بیش اس  -5

 .واحذ انتخاب نواینذ 24باالتز هی تواننذ درهزتزم حذاکثز  و 17هعذل  دانشجویاى تزم آخز و -6

   هذیز گزوه                                                                                                                                                                                           

 سیذ هجتبی اطهز


