
آتلیه4آتلیه3آتلیه2آتلیه1کالس5

مدیریت مالی پروژه-دکتر نورزاد 8-10
فناوري معماري داخلی-

دکتر فرضیان

10-12
کاربرد کامپیوتر در مدیریت 

آسیب شناسی و فن شناسی بناهاي تاریخی مراتب اجرایی-دکتر فرضیان  -مهندس اطهاري
دکتر رضازاده-دکترصابري

سیستم و روشهاي سنجش
ممیزي- دکتر کاري

14-16
سمینار و روش تحقیق -

کارگاه -طالبیانحکمت معماري-دکترمهدي حجت     دکتر طوسی
طراحی معمار ي و انرژي 2

دکترحریري-دکترمثنوي

فناوریهاي نوین ساخت-8-10
شناخت بیان و منظر -دکتر فرزین  دکتر تقی زاده

طراحی میان افزا  -سعید ایزدي
ساعت11-13

قوانین و مدیریت پیمان -10-12
دکتر پرچمی

- طرح منظر 2
دکتر ثقفی- دکتر منصوري

آشنایی با فناوریهاي نوین -
دکتر پرهام پهلوانی

مطالعات تطبیقی ایران و مشرق14-16
سمینار معماري داخلی -مظاهریان   زمین-دکتر بلخاري

طرح باززنده سازي مرمت
دکتر فدایی- دکتر خادم زاده

پروژه تکنولوژي معماري(2)-
دکتر تقی زاده -دکتر اندجی

مبانی مهندسی زلزله-دکتر حسینیطراحی فنی منظر  -دکتر ثقفی  8-10

منظر معاصر -دکتر منصوري    10-12
فناوریهاي دیجیتال در تکنولوژي

معماري-دکتر تقی زاده

منظره پردازي در هنر ایران14-16
و جهان-دکتر جوادي

سیر تحول قوانین و
تشکیالت میراث فرهنگی-دکتر حناجی

طراحی معمار ي و انرژي 2
دکترحریري-دکترمثنوي

انسان و  محیط  -دکتر عینی فر8-10
معماري اقلیم آسایش-

مبانی معماري بیونیک -دکتر امامیدکتر بهرامی پناه
کاربرد پیشرفته کامپیوتر 

در معماري داخلی-دکتر یحیی 

سازه معاصر-دکتر گالبچی10-12
روش پژوهش و رساله نگاري

دکتر حیدري
طرحها و مهارتها در هنرهاي

سنتی-دکتر قریب پور

طرح معماري داخلی (خاستگاه معماري-دکتر حقیر)14-16
2-دکتر غروي-دکتر کلینی

طرح باززنده سازي مرمت
دکتر فدایی- دکتر خادم زاده

تاریخ و مبانی منظر جهان-دکتر 8-10
متدین

10-12- طرح منظر 2
دکتر ثقفی- دکتر منصوري

پروژه تکنولوژي معماري(2)-14-16
دکتر تقی زاده -دکتر اندجی

مبانی تاریخ نگاري معماري
-دکتر خاقانی

طراحی معماري ارشد 2-
دکتر مطلبی-دکتر اندرودي

طرح معماري داخلی 2-
دکتر غروي-دکتر کلینی

طراحی معماري ارشد 2-
دکتر مطلبی-دکتر اندرودي

کارگاه پژوهش معماري دوره اسالمی
دکتر خادمزاده- دکتر معماریان

مطالعات تطبیقی معماري ایران
و جهان- دکتر حقیر
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