
 (111)معماری کاربردی -علمی  رشته: کارشناسی                                                          1011 -1 اول نیمسال  گروه ساختمان و معماریبرنامه هفتگی 

 روز

 
 (+؟32)ترم چهارم (11)ترم سوم (13)ترم دوم (01)ترم اول ساعات 

شن
ــ

ــ
ـ

به
 

 2321 -طرح نهایی)پروژه( 2388 -(0طـــــرح  )  2321 -طبیعت و  معماری انسان ،  11/8 - 01/8 1

 اکبرزاده  استاد:   لطفی استاد:  10111 -بدری اصل استاد:  01/8 -- 01/2 3

1 01/11- 01/2  
 2321 -طرح نهایی)پروژه( //    //    // 

     2321 -(   3ریاضی عمومی ) 01/11 -11/11 0
 

 احمدی  استاد: ///    //    /

 صدری دکتر  استاد: 01/11 -11/13 0
 

 2321 -طرح نهایی)پروژه( 12311

   استاد:             18313 11/13 -31/11 2

2 11/10- 11/10  
 

 2321 -رح نهایی)پروژه(ط 

8 01/10- 11/10 
  

   استاد: 

 2321 -ه(طرح نهایی)پروژ 2320 -مبانی نظری  معماری    11/12 -01/12 2

11 01/12- 01/12  
 

   استاد:  12111 - اکبرزاده استاد:

یك
به

ــ
ــ

نـ
ش

 

1 01/8 - 11/8 
 2321 -طرح نهایی)پروژه( 2388 -(0طـــــرح  ) 2328 -سازه  فلزی  

3 01/2 -- 01/8  
   استاد:   لطفی استاد: 10132 - خانم  قاسمپور استاد: 

     2322 - معماری معاصر 01/2 -01/11 1
 2321 -طرح نهایی)پروژه( //    //    // 

 لطفی  استاد: //    //    // 2381 -مدیریت  و  تشكیالت کارگاهی 18313 - نیا جلیلی استاد : 01/11 -11/11 0

 2321 -طرح نهایی)پروژه( 12311 زارعیاستاد:   01/11 -11/13 0

2 31/11- 11/13  10311 
 

   استاد:

 2112 -تفسیر موضوعی قرآن    11/10 -11/10 2

8 01/10- 11/10    
 10311 -هدایی استاد:

 2321 -طرح نهایی)پروژه(          2322 -سازه های  بتنی        2322 -تحلیل فضاهای  شهری   11/12 -01/12 2

   استاد: 10313 - بهروزی: استاد 10313 - دخیلی استاد:  01/12 -01/12 11

 دو
ــ

نـ
ش

به
ــ

 

1 
   2322 -(3عناصر و جزئیات ) 11/8 - 01/8

   

 2321 -(پروژهطرح نهایی)  

   استاد:              12310 -         استاد:      01/8 -- 01/2 3

1 01/11- 01/2            //       // 

  
 2321 -طرح نهایی)پروژه(  

0 11/11- 01/11            //       // 

 

   استاد:  

 2321 -طرح نهایی)پروژه(  2320 - روستاشناخت طراحی   2380 -ی زبان  تخصص 01/11 -11/13 0

   استاد:  ذاکریاستاد:  12111 -اکبرزاده استاد: 11/13 -31/11 2

    2111 -انقالب  اسالمی  2110 -تاریخ  تحلیلی اسالم  Aگروه     11/10 -11/10 2

 10311 -زمانی استاد: 10112 -حسینی سید علی سید استاد:  10131  11/10 -01/10 8

2 01/12- 11/12    
 2321 -طرح نهایی)پروژه( 2383 -(3معماری اسالمی  ) 2111 -(3اندیشه )  

   استاد:  12111- اکبرزاده استاد: 10110 - جوادیفام استاد:  01/12 -01/12 11

ه 
س

به
ــ

ــ
نـ

ش
 

 (0رح  )ــط (0رح  )ــط       (3ـرح  )طــ 11/8 - 01/8 1

 فرخی استاد: اکبرزاده استاد:    محمدی نژاد   استاد: 01/8 -- 01/2 3

1 01/11- 01/2 2382    2382 2382 

  2321 -آشنایی با مرمت ابنیه   //    // 01/11 -11/11 0
//    //    // //    //    // 

0 11/13- 01/11 //    //  
   نیا  جلیلی استاد:

//    //    // //    //    // 

2 31/11- 11/13 //    //  //    //    //  //    //    // //    //    // 

 //    //    // //    //    // 2381 -روشهای طراحی و تولید  صنعتی 10311 //    // 11/10 -11/10 2

 //    //    // //    //    //  10311- شاطری  استاد: //    //   // 12310 11/10 -01/10 8

2 
01/12- 11/12 

           //       // 
تاسیسات  مكانیكی و 

 الكتریكی
 2381-( 3تنظیم شرایط محیطی ) تاسیسات  مكانیكی و الكتریكی

   
12311 12312 

 //    //    // //    //    //   12111-دخیلی :استاد امین لو –حامدی  امین لو –حامدی  //       //            01/12 -01/12 11

11 01/18- 01/12 
 

/ کارگاه  Aگروه 

 مكانیک 
 / کارگاه مكانیک  Bگروه 

 
 

ر 
ها

چ
به

ــ
ــ

ــ
شن

 

  2323 -کاربرد  نرم افزار ( 1طـــرح  )   11/8 - 01/8 1

   آدیگوزلی استاد:   زاده علیقلی استاد:  01/8 -- 01/2 3

1 01/11- 01/2 
  

A - 2382 2323  

0 11/11- 01/11 
              D  سایت //    //    //  

0 11/13- 01/11 
  //   //    // //              // 

  

2 31/11- 11/13   //   //    // //               // 
  

2 11/10- 11/10 
  //   //    // //               //   

8 01/10- 11/10  12111   

2 01/12- 11/12  //   //    //   

11 01/12- 01/12   //   //    //    

 


