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ساعات
پیش نیازنوع درس

پایه304114011164864بیان معماری داخلی1
تخصصی30411432032032تاریخ هنر و طراحی داخلی در جهان2
(بیان معماری داخلی)همنیازپایه304114211163248انسان، معماری داخلی و منظر3
پایه130411380206464کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در معماری داخلی4
پایه304113611164864کاربرد مصالح ساختمان5
تخصصی304115511164864برداشت و رولوه طرح معماری6
پایه30411390104848ترسیم فنی7
(ترسیم فنی)همنیازپایه304113711163248پرسپکتیو8
عمومی91220103232تربیت بدنی9

عمومی91082032032(اخالق کاربردی )آیین زندگی10

9918
(بیان معماری داخلی)پیشنیازپایه30411410206464مقدمات طراحی معماری داخلی1
(کاربرد مصالح ساختمان)پیشنیازتخصصی130411470209696کارگاه فناوری و ساخت 2
(ترسیم فنی/ کاربرد مصالح ساختمان)پیشنیازتخصصی304114911163248عناصر و جزئیات ساختمان3

(تاریخ هنر و طراحی داخلی در جهان)پیشنیازتخصصی30411442032032تاریخ هنر و طراحی داخلی در ایران4

(1کاربرد نرم افزار)پیشنیازتخصصی230411460206464کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در معماری داخلی5
(بیان معماری داخلی/ پرسپکتیو)پیشنیازتخصصی304114511163248طراحی مبلمان داخلی6
اختیاری30421990206464اسکیس7
عمومی91183048048زبان فارسی8
عمومی91282032032دانش خانواده9

91019
(مقدمات طراحی معماری داخلی)پیشنیازتخصصی1304114312166480طراحی معماری داخلی1

 (عناصر و جزئیات/ 1کارگاه فناوری)پیشنیازتخصصی230411480209696کارگاه فناوری و ساخت 2

(عناصر و جزئیات/ 1کارگاه فناوری )پیشنیازتخصصی30411562032032سرپرستی اجرای طرح های معماری داخلی3

(تاریخ هنر و طراحی/ طراحی مبلمان)پیشنیازتخصصی304219811163248هندسه نقوش ایرانی و الگوهای معاصر4

(عناصر و جزئیات/ طراحی مبلمان)پیشنیازتخصصی30411502032032تاسیسات مکانیکی، نور و صدا5

(طراحی مبلمان/ 1کاربرد نرم افزار)پیشنیازاختیاری304116111163248عکاسی6

عمومی91013048048زبان خارجی7
عمومی191022032032اندیشه اسالمی 8

12618
(1طراحی معماری داخلی )پیشنیازتخصصی2304115412166480طراحی معماری داخلی1
(انسان، معماری/تاسیسات مکانیکی)پیشنیازتخصصی30411512032032تنظیم شرایط محیطی2

(2کارگاه فناوری و ساخت )پیشنیازتخصصی304115711163248متره و برآورد3
(زبان خارجی)پیشنیازتخصصی30411522032032زبان فنی4
(2کارگاه فناوری و ساخت )پیشنیازاختیاری304116411163248تعمیر و نگهداری ساختمان5
اختصاصی304115811164864کارآفرینی6

تخصصی3041159020240240کارآموزی7
سرپرستی / 2کارگاه فناوری و ساخت)پیشنیاز

(اجرای طرح های معماری داخلی

مهارت عمومی99910352032032بهداشت و صیانت از محیط زیست8

10717

72

.درس کارآموزی بعد از انتخاب واحد، می بایست تا آخر همان ترم گذرانده و نمره آن ارائه شود: 1نکته
.رعایت پیش نیاز و همنیاز الزامی می باشد: 2نکته

: تعداد کل واحد های این دوره

سوم

:تعداد واحد در نیمسال دوم:جمع

چهارم

:تعداد واحد در نیمسال دوم :جمع

( به بعد981)-1دانشکده فنی و حرفه ای پسران تبریز -جدول ترم بندی دروس دوره کاردانی پیوسته رشته معماری داخلی، استاندارد ساختمان و معماری

اول

:تعداد واحد در نیمسال اول:جمع

دوم

:تعداد واحد در نیمسال دوم:جمع


