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تعداد 
  واحد

 ٢ ١اندیشھ اسالمی   ١٠٠٠١    ٣  عموميفارسي   ١٠٠٠٧    ٢  اخالق اسالمی (مبانی و مفاھیم)  ١٠٠٠٣
١تربیت بدني  ١٠٠٠٩

  ٢  )١عناصر و جزدیات ساختمانی (  ١٣٠٠٧    ٣  زبان خارجی عمومی  ١٠٠٣٠    ١  
تاریخ فرھنگ و تمدن اسالم و   ١٠٠٢١

  ٢  )١تنظیم شرایط محیطی(  ١٣٠٠٨    ٣  )١ریاضی عمومی (  ١٣٠٠١    ٢  ایران
  ٣  )٢تمرین ھای معماری (  ١٣٠١٠   ٣ )٢درک و بیان معماری(  ١٣٠٠٦    ٢  انشگاھي)دریاضی مقدماتی(پیش   ١٠٠١٣
١٠٠١٤  

  
  زبان مقد ماتی(پیش دانشگاھي)

  
٢  
  

  ٢  )١ایستایی(  ١٣٠١١    ٣  )١تمرین ھای معماری (  ١٣٠٠٩  

  ٢  )١آشنایی با معماری اسالمی (  ١٣٠١٥    ٢  پرسپکتیو  ١٣٠١٣   ٢ فیزیک مکانیک   ١٣٠٠٢
کاربرد نرم افزار ھاي رایانھ اي در   ١٣٠١٦    ٢  آشنایی با معماری جھان  ١٣٠١٤    ٣  ترسیم فنی  ١٣٠٠٣

  ٣  معماري
    ٢  ھندسھ ترسیمی  ١٣٠٠٤

      
  ٢  نفشھ برداری  ١٣٠١٨  

  ٢  زبان فنی  ١٣٠٢٢     ٣ )١درک و بیان معماری (  ١٣٠٠٥
            ١٩                                       جمع

    ١٩  جمع    ٢٠      جمع                                       
  
  
  
  
  
 

شماره 
تعداد   نام درس  درس

  واحد
  ٢  )٢ایستایی (  ١٣٠١٢
 ۴ )١طراحی معماری(  ١٣٠١٧
  ۴  طراحی فنی ساختمان  ١٣٠١٩
  ٢  متره و برآورد  ١٣٠٢٠
  ٢  )١روستا(  ١٣٠٢١
  ٢  اصول سرپرستی  ١٣٠٢٣
  ٢  کارآموزی  ١٣٠٢٤

  ٢  انتخابي  
                        ٢٠                                 جمع                            

 سومترم  دومترم  ترم اول

 اربر ديک –: کاردانی پیوسته علمیمعماري  مقطع  -نقشه کشی  :آرایش ترمی  رشته

  چھارمترم 

  برخي از نكات مھم آئین نامھ آموزشي
  كلي ارائھ واحدھا را مشخص مي كند.تغییرات ارائھ واحدھاي درسي در آرایش ترمي توسط مدیران گروه انجام خواھد شدو آرایش ترمي فوق صرفا جھت  - ١

  واحد مي باشدكھ بانظر گروه آموزشي مربوطھ ارائھ خواھد شد.٢٠و حداكثر  ١٢تعداد واحدھاي انتخابي ھر ترم حداقل  - ٢

  واحد درس انتخاب نمایند. ١۴شود در ترم بعد از آن نمي توانند بیش از  ١٢دانشجویانیكھ معدل ترمي آن ھا كمتر از  - ٣

  ر فعال دانشجویان در كلیھ جلسات درس الزامي و جزء موارد ارزشیابي اساتید قرار مي گیرد.حضو - ۴

  ساعت ھردرس موجب نمره صفردر آن درس مي شود. ١۶/٣ساعت ھر درس مي باشد.تشخیص موجھ بودن غیبت با دانشگاه است.غیبت غیر موجھ بیش از  ١۶/٣غیبت غیرموجھ دانشجو در ھر درس  - ۵

  واحد درس انتخاب نمایند. ٢۴و باالتر داشتھ باشند درصورت ارائھ درس و تایید گروه آموزشي مي توانندتا سقف  ١٧انیكھ معدل ترمي حداقل دانشجوی - ۶

  اید ( طبق برنامھ حذف تكدرس در تقویم آموزشي)ھفتھ مانده بھ پایان ترم حذف نم ۵ھر دانشجو میتواند با موافقت استاد درس و تائید گروه آموزشي یك درس نظري از دروس انتخابي خود را تا - ٧

  ھر دانشجو موظف است طبق برنامھ ایكھ از طرف دانشگاه اعالم مي شودبراي انتخاب واحد و حذف اضافھ اقدام نماید. - ٨

  اخراج محسوب شده و حق ادامھ تحصیل از آنھا سلب مي شود.بشود)  ١٢ترم مشروط شوند (معدل ترمي آنھا كمتراز  ٢دانشجویان دوره كارداني و ھمچنین كارشناسي ناپیوستھ كھ  - ٩

  تلفن ھمراه و ......‘جزوه‘دانشجوموظف است در كلیھ جلسات امتحاني از ھمراه داشتن ھرگونھ نوشتھاعم از كتاب  -١٠

  خودداري نماید درغیر اینصورت مطابق آئین نامھ تخلفات امتحاني با او رفتار خواھد شد.

  امتحان پایان ترم بھ منزلھ نمره صفر در آن درس مي باشد و بھ ھیچ وجھ امتحان مجدد پایان ترم برگزار نخواھد شد. غیبت در جلسات-١١

جزء سنوات تحصیلي آنھا محسوب ده كنند ولي این مدت دانشجویان دوره ھاي كارداني و كارشناسي ناپیوستھ مي توانند بر حسب ضرورت و یا موافقت دانشگاه حداكثر یك ترم از مرخصي تحصیلي استفا -١٢

  خواھد شد. 

  سال مي باشد. ٣سال و حداكثر  ٢مدت تحصیل در دوره كارداني و كارشناسي ناپیوستھ حداقل  -١٣

  براي دانشجویاني كھ از معافیت تحصیلي استفاده مي كنند  امكان افزایش سنوات تحصیلي وجود ندارد. -١۴

  در غیر اوقات ھفتگي درس ھا ، ھمانند برنامھ ھفتگي ، الزامي است . حضور دانشجویان در كالس ھاي جبراني-١۵

 بھ دانشجویان محترم تاكید مي شود حتما اطالعیھ ھاي امور آموزشي و  دانشجویي را مطالعھ نمایند. -١۶
 


