
 

 «آمل-موسسه آمل به بعد 97ورودی  گرایش معماری معماریشناسی ارشد لیست دروس رشته کار»

 نیمسال اول

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 نیازنام درس هم نام درس پیشنیاز نوع درس
 عملی نظری

 - - اصلی*  0 2 در دوران معاصر معماری نظریه خاستگاه های 5915

 - - اصلی 0 2 و تدوین پایان نامه تحقیقروش  5916

 - - اصلی 0 2 و روشهای طراحی برنامه دهی 5917

 - - اصلی 4 0 (1)ارشد طرح معماری 5918

  10 سالتعداد کل واحدهای نیم

 نیمسال دوم

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 نیازنام درس هم نام درس پیشنیاز نوع درس
 عملی نظری

 - (1طرح معماری ارشد) اصلی 0 2 معماری در ایرانحکمت  5919

 - (1طرح معماری ارشد) اصلی 0 2 انسان و محیط 5920

 - (1طرح معماری ارشد) اصلی 0 2 حقوق معماری ارشد 5923

 - (1طرح معماری ارشد) اصلی 4 0 (2طرح معماری ارشد) 5922

  10 سالتعداد کل واحدهای نیم

 نیمسال سوم

 نام درس درس کد
 تعداد واحد

 نیازنام درس هم نام درس پیشنیاز نوع درس
 عملی نظری

 - (1طرح معماری ارشد) اصلی 2 0 مراتب اجرایی ساختمان 5921

 - (1طرح معماری ارشد) اصلی 4 0 (3طرح معماری ارشد) 5924

 - (3طرح معماری ارشد) پایان نامه 6 0 پایان نامه 5925

  12 سالکل واحدهای نیم تعداد

 نیمسال چهارم

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 نیازنام درس هم نام درس پیشنیاز نوع درس
 عملی نظری

 - (3طرح معماری ارشد) پایان نامه 6 0 تمدید پایان نامه 5925

  - سالتعداد کل واحدهای نیم

 

 

 

 

 

که دانشجویان موظفند در هنگام ثبت نام و انتخاب واحد،  برای تعیین  معماری، دروس پیشنیاز )عالوه بر دروس دوره( تعیین میگردد برای دانشجویان با رشته کارشناسی غیراز -

 به مدیر گروه مربوطه مراجعه فرمایند. جبرانی و اخذ آندروس 

 

دروس 

 جبرانی

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 نیازنام درس هم نام درس پیشنیاز نوع درس
 عملی نظری

 (1طرح معماری ارشد) - جبرانی 5 0 (3) مقدمات طراحي معماري 59009

 (1طرح معماری ارشد) - جبرانی 2 0 3بيان معماري  59019

 (1طرح معماری ارشد) - جبرانی 0 2 1 معماري معاصر 59029

 واحد از دروس این جدول با نظرمدیرگروه برای دانشجویان دارای مدرک کارشناسی رشته غیرمعماری الزامی می باشد. 6 کثرگذرانیدن حدا

 


