
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )واحد 8(دروس پایه جدول 
  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس

  عملی  نظري

    --  -  2  انسان، طبیعت و معماري
    --  -  3   2ریاضی عمومی

    --  2  1  کاربرد نرم افزارهاي ترسیمی

  
  آموزشی دوره واحدهاي جمع جدول

  تعداد واحد  نوع درس
  واحد 14تا  11  عمومی

  8  پایه
  22  اصلی

  29  تخصصی
  2  اختیاري
  4  جبرانی

  76  واحدهاي دوره جمع

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

  )بعد و 65ورودي ( معماريپیوسته ناکارشناسی  وس رشتهدر لیست

  
 

  ) واحد 22(جدول دروس اصلی 
  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس

  عملی  نظري

    --  1  1  2عناصرجزییات ساختمانی 
    --  1  1  شناخت و طراحی روستا
    --  -  2  2آشنایی با معماري اسالمی 

    2عناصرجزییات ساختمانی  -  2  سازه هاي فلزي
    2عناصرجزییات ساختمانی  1  1  مدیریت و تشکیالت کارگاهی
    2عناصرجزییات ساختمانی  1  1  تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

    --  -  2  مبانی نظري معماري
    سازه هاي فلزي  -  2  سازه هاي یتنی

تاسیسات مکانیکی و   -  2  2تنظیم شرایط محیطی
    الکتریکی

    --  -  2  آشنایی با معماري معاصر
    2عناصرجزییات ساختمانی  -  2  طراحی و تولید صنعتی روشهاي

 

  )واحد 29(جدول دروس تخصصی  
  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس

  عملی  نظري

    --  3  1  2طراحی معماري 
    2طراحی معماري  3  1  3طراحی معماري 
    3طراحی معماري  3  1  4طراحی معماري 
    4طراحی معماري  3  1  5طراحی معماري 

    --  1  2  آشنایی با مرمت ابنیه
    --  -  2  زبان تخصصی

، سازه هاي 4طراحی معماري  6  -- طرح نهایی
    فلزي، سازه هاي بتنی

    واحد 57پس از گذراندن   2  --   کارآموزي
 

  )واحد از دروس زیر بایستی گذرانده شود  2(جدول دروس اختیاري 
  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس

  عملی  نظري

    --  -  2  تحلیل سازه ها
    --  -  2  معماري جهان اسالم

    --  -  2  فرایند و روشهاي معماري
    --  -  2  تحلیل فضاهاي شهري

    --  -  2  بارگذاري
    --  -  2  جامعه شناسی معماري

 

  )واحد 11(جدول دروس عمومی 
  عملی  نظري  مالحظات  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس
      -  2  )2(اندیشه اسالمی

  تفسیر موضوعی قرآن
  یا

  تفسیر موضوعی نهج البالغه
  یکی از این دو درس   ---  -  2

  .باید انتخاب شود

  تاریخ تحلیلی صدر اسالم
  یا

  تاریخ امامت
  یکی از این دو درس   ---  -  2

  .انتخاب شودباید 

  ---  ---  -  2  انقالب اسالمی ایران

تربیت   1  -  )1(ورزش 
  ---  بدنی

ها و وصایاي حضرت  اندیشه
در صورتی که در کاردانی   ---  -  1  )ره(امام 

  گذرانده نشده باشد
آشنایی با قرائت و روانخوانی 

در صورتی که در کاردانی   ---  -  1  قرآن کریم
  گذرانده نشده باشد

در صورتی که در کاردانی   ---  -  2  خانواده و جمعیتدانش 
  گذرانده نشده باشد

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم 
  ---  ---  -  2  و ایران

 

سازمان مرکزي  23/10/87مورخ  356474/36به استناد بخشنامه شماره  :مهم  نکته 
به بعد، در یک نیمسال تحصیلی فقط یک عنوان  1388دانشگاه، دانشجویان ورودي 

توانند انتخاب نمایند؛ و در صورت  از دروس معارف اسالمی را می) دو واحد(درسی 
توانند  می) واحد 4(درس ضرورت و با نظر مساعد گروه معارف اسالمی حداکثر دو 

 .انتخاب نمایند
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