
 
 (4ترم )95-96کاردانی حرفو ای معماری داخلی ًرًدی مير 

  

 سبعت/ًبم درص  سبعت/ًبم درص  سبعت/ًبم درص  سبعت/ًبم درص  رّس
 

 سَ ضٌجَ
-11/کبرثزد رایبًَ در هعوبری پبیَ 

8 
 14-17/هتزٍ ّ ثزآّرد 11-13/جبهعَ ضٌبسی عوْهی

-19/تٌظین ضزایظ اقلیوی

17 
  

 چِبرضٌجَ
ّ هعوبری اًسبى ،طجیعت 

 12-15/داخلی
هقدهبت طزاحی هعوبری 

 15-18/داخلی
هجبًی طزح هعوبری 

 18-21/داخلی
    

 (کلیو ترم ىا)کاردانی حرفو ای معماری داخلی-ميارت مشترک 
  

 ساعت/نام درس 
  

 هِبرت ُب ّ قْاًیي کست ّ کبر کبرآفزیٌی
کبرثزد فٌبّری اطالعبت ّ 

 ارتجبطبت
 خالقیت در ٌُز

  

 (کلیو ترم ىا)کاردانی حرفو ای معماری داخلی-عمٌمی درًس 

 ساعت/نام درس 
اًدیطَ 

 1اسالهی 
 آییي سًدگی سثبى خبرجی عوْهی فبرسی داًص خبًْادٍ ّ جوعیت 1تزثیت ثدًی 

 
 
 
 
 

 



 
 (3ترم )95-96ًرًدی بيمن  -طراحی محیط داخلی ً محیط بیرًنی  -کارشناسی حرفو ای معماری

 
 1گرًه 

   سبعت/ًبم درص  سبعت/ًبم درص  سبعت/ًبم درص  سبعت/ًبم درص  رّس  

   17-20(/2)طزح هعوبری  14-17/اصْل ًقبضی دیْاری 12-14/هسبئل حقْقی ّ اخالقی 10-12/هدیزیت کبرگبٍ سَ ضٌجَ

 چِبرضٌجَ

فقظ هحیظ )8-10/آرایَ ّ چیدهبى

                                     ( داخلی
فقظ )هحْطَ سبسی ّ طزاحی ثدًَ 

 (   هحیظ ثیزًّی

 10-12/ارگًْْهی ّ طزاحی هحصْل 

فضبی            ( فقظ هحیظ داخلی)

فقظ هحیظ )سش ّ ثبغ آرایی 

 (   ثیزًّی

   14-16/هعوبری تشئیٌی 12-14/ًوبدضٌبسی

     2گرًه   

   سبعت/ًبم درص  سبعت/ًبم درص  سبعت/درص ًبم  سبعت/ًبم درص  رّس

   17-20/اصْل ًقبضی دیْاری 14-17(/2)طزح هعوبری  12-14/هسبئل حقْقی ّ اخالقی 10-12/هدیزیت کبرگبٍ سَ ضٌجَ

 چِبرضٌجَ

فقظ هحیظ )8-10/آرایَ ّ چیدهبى

                                     ( داخلی
فقظ )هحْطَ سبسی ّ طزاحی ثدًَ 

 (   هحیظ ثیزًّی

 10-12/ارگًْْهی ّ طزاحی هحصْل 

فضبی            ( فقظ هحیظ داخلی)

فقظ هحیظ )سش ّ ثبغ آرایی 

 (   ثیزًّی

   14-16/هعوبری تشئیٌی 12-14/ًوبدضٌبسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (4ترم )95-96ًرًدی مير  -طراحی محیط داخلی ً محیط بیرًنی  -کارشناسی حرفو ای معماری

 1گرًه 
   سبعت/ًبم درص  سبعت/ًبم درص  سبعت/ًبم درص  سبعت/ًبم درص  رّس 

 سَ ضٌجَ

-11/طزاحی فضبی داخلی آهْسضی

8 
طزاحی فضبی داخلی ثِداضتی ّ 

 11-14/درهبًی
طزاحی فضبی داخلی 

 14-17/ّرسضی
    

 پٌج ضٌجَ

فضبی داخلی تجبری ّ طزاحی 

 8-11/اداری
طزاحی فضبی داخلی هذُجی ّ 

 11-14/فزٌُگی
   16-18/ًوبدضٌبسی 14-16/هعوبری تشئیٌی

 2گرًه 
   سبعت/ًبم درص  سبعت/ًبم درص  سبعت/ًبم درص  سبعت/ًبم درص  رّس   

 سَ ضٌجَ

-14/طزاحی فضبی داخلی ّرسضی

11 
طزاحی فضبی داخلی ثِداضتی ّ 

 14-17/درهبًی
طزاحی فضبی داخلی 

 17-20/آهْسضی
    

 پٌج ضٌجَ

طزاحی فضبی داخلی هذُجی ّ 

 8-11/فزٌُگی
طزاحی فضبی داخلی تجبری ّ 

 11-14/اداری
   16-18/ًوبدضٌبسی 14-16/هعوبری تشئیٌی

 (کلیو ترم ىا)کارشناسی معماری محیط  داخلی ًبیرًنی-ميارت مشترک 
  

   نام درس
 

اصْل ّ 

فٌْى 

 هذاکزٍ

هدیزیت هزاکش ّ سبسهبى ُبی 

 فزٌُگی
هدیزیت کست ّ کبر ثِزٍ 

 (   فقظ هحیظ داخلی)ّری

هِبرت ُبی هسئلَ یبثی ّ 

فقظ هحیظ )تصوین گیزی

   (   ثیزًّی
 

 (کلیو ترم ىا)کارشناسی حرفو ای معماری داخلی-درًس عمٌمی 
  

   ساعت/نام درس 
اًدیطَ 

 2اسالهی 
   اًقالة اسالهی تبریخ فزٌُگ ّ تودى اسالهی هْضْعی قزآىتفسیز  1ّرسش 

 


