
ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس روز

12-14/مقررات معماری داخلی10-12/ هندسه مناظر و مرایا8-10/ هندسه مناظر و مرایا10-12/مبانی معماری داخلی 10-8/مبانی معماری داخلی یکشنبه

14-16/اصول فنی ساختمان پایه11-14/بیان معماری8-11/بیان معماری11-14/(رلوه)طرح معماری 8-11/(رلوه)طرح معماری دوشنبه

ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس روز

11-13/اصول فنی ساختمان پیشرفته8-11/مبانی بیان معماری داخلی یکشنبه

16-18/تنظیم شرایط محیطی14-16/فرم و فضا11-14/کاربرد رایانه در معماری پایه8-11/مقدمات طراحی معماریدوشنبه

ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس روز

17-20/متره و برآورد14-17/مقدمات طراحی معماری داخلی11-14/مبانی طرح معماری داخلی8-11/انسان ،طبیعت و معماری داخلییکشنبه

ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس روز

17-20/مقدمات طراحی معماری داخلی14-17/متره و برآورد8-11/انسان ،طبیعت و معماری داخلی8-11/مبانی طرح معماری داخلییکشنبه

ساعت/نام درس 

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمهارت ها و قوانین کسب و کارکارآفرینیخالقیت و هنر

آیین زندگیزبان خارجی عمومیفارسیدانش خانواده و جمعیت1تربیت بدنی 1اندیشه اسالمی 

ساعت/نام درس ساعت/نام درس روز

17-20/طراحی معماری14-17/متره و برآوردیکشنبه

16-18/(نور وصدا)تنظیم شرایط محیطی8-11/تمرین های معماریدوشنبه

ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس روز

19-20/کاربینی15-19/معماری جهان اسالمی13-15/(قبل وبعد از اسالم)تاریخ هنر ایران 11-13/تاریخ مبلمان8-11/کاربرد رایانه در معماری پیشرفتهیکشنبه

17-20/عناصر مدالر و پیش ساخته14-17/مرمت ونگهداری معماری داخلی11-14/عکاسی پیشرفته8-11/بیان معماری پیشرفتهدوشنبه

ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس روز

1ترم - طراحی محیط داخلی وبیرونی- جبرانی کارشناسی حرفه ای معماری

(کلیه ترم ها)کاردانی حرفه ای معماری داخلی-دروس عمومی 

(کلیه ترم ها)کاردانی حرفه ای معماری داخلی-مهارت مشترک 

(1ترم )95-96ورودی بهمن - طراحی محیط داخلی و محیط بیرونی - کارشناسی حرفه ای معماری

(2ترم )95-96کاردانی حرفه ای معماری داخلی ورودی مهر 

(4ترم )94-95کاردانی حرفه ای معماری داخلی ورودی مهر 

1گروه 

(2ترم )95-96ورودی مهر -طراحی محیط داخلی و محیط بیرونی - کارشناسی حرفه ای معماری

(3ترم )94-95کاردانی حرفه ای معماری داخلی ورودی بهمن 

2گروه 

1گروه 

ساعت/نام درس 



18-21/گرافیک معماری15-18/(1)طرح معماری12-15/انسان، طبیعت و ارگونومی10-12/هنرهای سنتی ایران8-10/جامعه شناسی معماریدوشنبه

ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس روز

18-21/گرافیک معماری15-18/انسان، طبیعت و ارگونومی12-15/(1)طرح معماری10-12/هنرهای سنتی ایران8-10/جامعه شناسی معماریدوشنبه

ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس روز

17-20/(2)طرح معماری 14-17/اصول نقاشی دیواری12-14/مدیریت کارگاه10-12/نماد شناسییکشنبه

دوشنبه
          (فقط محیط داخلی) 8-10/ارگونومی و طراحی محصول 

(فقط محیط بیرونی) 8-10/ فضای سز و باغ آرایی 

           (فقط محیط داخلی) 10-12/           آرایه و چیدمان

(فقط محیط بیرونی)10-12/        محوطه سازی 
12-14/مسائل حقوقی و اخالقی

ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس روز

17-20/اصول نقاشی دیواری14-17/(2)طرح معماری 12-14/مدیریت کارگاه10-12/نماد شناسییکشنبه

دوشنبه

          (فقط محیط داخلی) 8-10/ارگونومی و طراحی محصول 

(فقط محیط بیرونی) 8-10/ فضای سز و باغ آرایی 

           (فقط محیط داخلی) 10-12/           آرایه و چیدمان

(فقط محیط بیرونی)10-12/        محوطه سازی 
12-14/مسائل حقوقی و اخالقی

ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس روز

11-14/طراحی فضای داخلی مذهبی و فرهنگی8-11/طراحی فضای داخلی تجاری و ادارییک شنبه

14-17/طراحی فضای داخلی ورزشی11-14/طراحی فضای داخلی آموزشی8-11/طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانیپنج شنبه

ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس روز

14-17/طراحی فضای داخلی تجاری و اداری8-11/طراحی فضای داخلی مذهبی و فرهنگییک شنبه

14-17/طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی11-14/طراحی فضای داخلی ورزشی8-11/طراحی فضای داخلی آموزشیپنج شنبه

ساعت/نام درس ساعت/نام درس ساعت/نام درس روز

17-20/طراحی فضای داخلی مذهبی و فرهنگی14-17/طراحی فضای داخلی تجاری و ادارییک شنبه
14-17/طراحی فضای داخلی آموزشی11-14/طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی8-11/طراحی فضای داخلی ورزشیپنج شنبه

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیریمدیریت کسب و کار بهره وریمدیریت مراکز و سازمان های فرهنگیاصول و فنون مذاکره

انقالب اسالمیتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیتفسیر موضوعی قرآن1ورزش 2اندیشه اسالمی 

(کلیه ترم ها)کارشناسی حرفه ای معماری -دروس عمومی 

ساعت/نام درس 

1گروه 

2گروه 

1گروه 

نام درس

(کلیه ترم ها)کارشناسی معماری محیط  داخلی وبیرونی-مهارت مشترک 

(3ترم )94-95ورودی بهمن - طراحی محیط داخلی و محیط بیرونی - کارشناسی حرفه ای معماری

(4ترم )94-95ورودی مهر - طراحی محیط داخلی و محیط بیرونی - کارشناسی حرفه ای معماری

2گروه 

3گروه 

2گروه 


