
 

 

 

 

 

 

 

 54-59 دومنیمسال  مرمتبرنامه درسی دوره دکتری رشته 

   54مهر های ورودی

های بررسی نظری و عملی چالش

حفاظت و توسعه میراث معماری 

 و شهری

 دکتر پیروز حناچی 5161019

 سمیناری

 واحد تخصصی 1

 نظری   

 14-19شنبه سه 

افزا، تبدیل و انطباق توسعه میان

 5161090 شهریپذیری میراث معماری و 
دکتر محمدسعید 

 ایزدی

 واحد تخصصی 1

 نظری   

 11-14شنبه چهار

های نوین فناوری کاربرد روش

اطالعات در حفاظت و مرمت 

 میراث معماری و شهری

دکتر سعادت  5161091

 سرشت

 واحد تخصصی 1

 نظری   

 14-19شنبه چهار

 

 54-59 دومبرنامه درسی دوره دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت نیمسال 

   54مهر های ورودی

مدیریت تدارکات و     

 پشتیبانی پروژه

دکتر احسان  5161150

 اشتهاردیان

 واحد اختیاری 1

 عملی 1  -نظری 2

 11-10دوشنبه 

 یاجرا نینو یهاستمیس

 پروژه
5161180 

 دکتر محمود گالبچی

 سمیناری                                          

 واحد اختیاری 1

 عملی 1  -نظری 2

 14-19یکشنبه  

تیم سازی در مدیریت 

   پروژه  

دکتر سیدمحسن  5161159

 فاطمی

 واحد اختیاری 1

 عملی 1  -نظری 2

  8 -11یکشنبه  

 رساله نهایی

 

 ------- واحد اصلی 18 ------ 5161098



 

 

 

 54-59 دومبرنامه درسی دوره دکتری رشته معماری نیمسال 

 54ورودی مهر 

 زیبایی شناسی

 

نظری واحد  1 بهمن پازوکیدکتر  5161105

 اصلی

 14 -19شنبهچهار

 

دکتر سیدامیرسعید  5161245 مباحث نظری در آموزش معماری

 محمودی

واحد نظری  1

 اصلی

 5 -12 چهارشنبه

 

واحد نظری  1 فردکتر علیرضا عینی 5161181 تاریخ تحوالت مسکن در ایران

 اصلی

 16-11شنبه سه

 ------- واحد اصلی 18 ------- 5161095 رساله نهایی

 

 

 

 

 

 

 54-59 دومنیمسال  فناوری معماریبرنامه درسی دوره دکتری رشته 

   54مهر های ورودی

 دکتر محمود گالبچی  5161982 ای معاصرهای سازهسیستم

 سمیناری

واحد  نظری   1

 تخصصی ویژه    

 11-10شنبه سه

 کاربردهای معماری دیجیتال
5161989  

 زادهدکتر کتایون تقی

  سمیناری  

واحد  نظری  1

 تخصصی ویژه 

 11-14شنبه دو 

ها و معماری فردا نظریه

 مکاتب

واحد  نظری   1 دکتر سعید حقیر   5161985

 اصلی

 10-18شنبه سه



 

 

 54-59 دومنیمسال  معماری منظربرنامه درسی دوره دکتری رشته 

   54مهر های ورودی

 2سمینار تخصصی 

)مطالعات بین فرهنگی در 

 معماری منظر(

دکتر سید امیر  5161902

 منصوری

 واحد اصلی 1

 نظری   

 16-11دوشنبه 

 پایداری در منظر   
5161994 

دکتر محمدرضا 

  مثنوی

 واحد اختیاری 1

 نظری   

 14-19دوشنبه 

 روانشناسی محیط و منظر

  

 واحد اختیاری 1 دکتر ناصر براتی 5161996

 نظری   

 5-12شنبه سه

 


