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  برنامه درسي  لمغايرت هاي جدول و سرفص اصالح

  كارشناسي ارشد ناپيوسته معماري و انرژي رشته 

(نسخه بازنگري شده مصوبه هشتصد و دوازدهمين جلسه شوراي 

  برنامه ريزي آموزش عالي 

  )12/09/1391وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورخ 

  

  

  

  

  كميته تخصصي معماري دانشگاه آزاد اسالمي

  1395خردادماه 
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  يژو انركارشناسي ارشد معماري  رشتهدروس الزامي (اصلي) و سرفصل  جدولاصالح مغايرت هاي 

  عنوان صحيح (اصالحات)  شرح مغايرت  نوع درس  نام درس  رديف

1  

طراحي 

معماري و 

  2انرژي 

الزامي 

  (اصلي)

در جدول دروس ستون مربوط به پيش 

درس، نيازي لحاظ نشده ولي در شرح 

  شده است.مشخص دروس  پيش نيازي 

 "1طراحي معماري و انرژي "افزودن درس  •

  پيش نياز.درس به عنوان 

2  

طراحي 

شهري و 

  انرژي

الزامي 

   (اصلي)

در جدول دروس ستون مربوط به پيش 

نيازي لحاظ نشده است، ولي در شرح 

درس، دروس  پيش نيازي ارائه شده 

 است.

 1طراحي معماري و انرژي "افزودن درس  •

 پيش نياز.درس به عنوان  "2و 

  

3  

  

سيستم هاي 

فعال و 

  غيرفعال

الزامي 

  (اصلي)

در شرح درس روش ارزيابي فقط پروژه 

در نظر گرفته شده كه با توجه به اين كه 

درس فقط نظري مي باشد نياز به آزمون 

 نهايي نيز دارد.

با توجه به اين كه درس فقط نظري مي  •

در شرح  باشد نياز به آزمون نهايي نيز دارد.

آزمون نهايي اضافه  ،در روش ارزيابي ،درس

 شود.

4  
(پروژه  رساله

  نهايي)

الزامي 

  (اصلي)

پايان "در جدول دروس عنوان درس 

ذكر شده است و عنوان درس در  "نامه

جدول دروس اختياري آمده است ولي در 

رساله (پروژه "شرح درس، عنوان درس 

آمده و جزو دروس الزامي مي  "نهايي)

  .باشد

صحيح  رساله (پروژه نهايي)عنوان درس  •

 .مي باشد

عنوان درس  به رساله (پروژه نهايي)درس  •

  الزامي مي بايست ارائه گردد.
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  يژو انركارشناسي ارشد معماري  رشته  اختياريدروس و سرفصل  جدولاصالح مغايرت هاي 

  عنوان صحيح (اصالحات)  شرح مغايرت  نوع درس  نام درس  رديف

1  

سيستم ها و 

روش هاي 

سنجش و 

  مميزي بنا

  اختياري

در جدول دروس، دروس پيش نيازي ذكر 

نشده است ولي در شرح درس، دروس 

 پيش نيازي معرفي شده اند.

سيستم هاي فعال و غيرفعال، شبيه سازي  •

انرژي در ساختمان و كاربرد نرم افزار به عنوان 

 مالك عمل مي باشند.دروس پيش نياز 

  اختياري  انتقال حرارت  2

در جدول دروس، دروس پيش نيازي ذكر 

نشده است ولي در شرح درس دروس 

ولي به شماره  پيش نيازي معرفي شده اند

انرژي  در درس طراحي معماري و 2و 1

  .اشاره نشده است

و  "1طراحي معماري و انرژي "دروس  •

س ودربه عنوان  "2طراحي معماري و انرژي "

  .مالك عمل مي باشند پيش نياز

3  

روش 

پژوهش و 

  رساله نگاري

  اختياري

در جدول دروس، دروس پيش نيازي ذكر 

نشده است ولي در شرح درس دروس 

ولي به شماره  پيش نيازي معرفي شده اند

در درس طراحي معماري و انرژي  2و 1

  .اشاره نشده است

و  "1طراحي معماري و انرژي "دروس  •

دروس به عنوان  "2طراحي معماري و انرژي "

  .مالك عمل مي باشند پيش نياز

  اختياري  تحليل انرژي  4
بند مربوط به پيش نيازي در شرح درس 

  .خالي مي باشد
  درس پيش نياز ندارد. •
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