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شنبه
 

 واحد(                               1)  مصالح ساختماني

 مركزي                                   3                                             دكتر طوسي

 واحد(                                 1)    ایيایست 

 مركزي 3                                              طوسي دكتر 

                                                   واحد(     1)زبان تخصصي  

 مركزي 3                  دكتر اميرسعيد محمودي                              

 

 واحد(                               1)  مصالح ساختماني

 مركزي                                  4دكتر یوسفي                                              

 واحد(                                 1)    ایستایي 

 مركزي4                   دكتر یوسفي                               

 واحد ( 5)    1مقدمات معماري 

                                                                                                             6كارگاه                                                                                                  دكتر فرضيان  ،  مهندس فالح ،دكتر انصاري  ، دكتر ع.حجت
  

       

 واحد( 1)     1بيان معماري    

    6كارگاه   ، دكتر فرضيان  ،  مهندس فالح                                                                                               دكتر انصاري  ، دكتر ع.حجت

             5كارگاه                                                                                    مهندس محمدي،توتونچي  مهندس، دكتر  غریب پور 

   حاجي زاده  مهندس ، طایفه مهندس   ،مهندس كسرایي واحد                                (0                                )سكيس ا 

   حاجي زاده  مهندس طایفه ، مهندس   ،مهندس كسرایي واحد                                (0                                )اسكيس 

شنبه
یك

 

                   (واحد 3 )  اصول حفاظت و مرمت آشنایي با 

                                                               مركزي 1                                                                                                                               دكتر رضازاده           

 واحد ( 5)  1مقدمات معماري  

    6كارگاه فرضيان  ،  مهندس فالح                                                                                                  ، دكتردكتر انصاري  ، دكتر ع.حجت

 5كارگاه                                                                                                             دكتر ي.اسالمي ، مهندس نجفي ندس كسرایي ، مه

 واحد( 1)     1بيان معماري   

    6كارگاه ، دكتر فرضيان  ،  مهندس فالح                                                                                                 دكتر انصاري  ، دكتر ع.حجت
 

 3  آتلیه                                                                          مطلبيدكتر         (واحد  3)        فضاي شهري طراحي 

 

    (  واحد 1)     نقشه برداري

 مركزي4       ،مهندس عبدالملكي جموردكتر 

    (  واحد 1)     نقشه برداري

                                           مرکزی 4                      ، مهندس عبدالملكي  جموردكتر 

               (واحد  5)               0طرح معماري 

  6كارگاه                                                                                                     ، دكتر عشرتي ، دكتر انصاري،دكتر فرضيان  دكتر ع.حجت

 5كارگاه                                                                                                                دكتر غریب پور ،مهندس نراقي  ،دكتر ا.محمودي 

 دكتر اندرودي                                            (واحد1)   جهانمعماري  

                               مركزي  0

                        (واحد 5)                   3طرح معماري

 دكتر خاقاني ، دكتر ادیبي ، دكتر مطلبي ،  ، دكترحقير دكتر فرزین ،دكتر نگارستان ،دكتر متدین 

                                   (واحد1)   جهانمعماري     كارگاه 

 مركزي 3دكتر كبيرصابر                                            

                (  واحد 3)    0معماري اسالميشنایي با آ

 مركزي 3                                            دكتر مظاهریان  

             (  واحد 1)   1 معماري اسالميآشنایي با 

 مركزي 5                                                   قانيخادكتر 

 

                   (واحد  5 )                5طرح  معماري 

  چمران  مهندس دكتر غروي، ، دكتر ابراهيمي ، دكتر اكرمي ، دكتر مسائلي دكتر عيني فر، 

                                                                                                                                                            4كارگاه 
 

شنبه
دو

 

 طراحي و ساخت معماري به كمک رایانه  

 ) اختياري( دكتر اسالمي 

 مركزي 5

                      (واحد 3)                        طراحي فني

 مهندس تقوایي ،   افالطونيان مهندس  ،دكتر ثقفي 

 

              (واحد 1)           صدا وتاسيسات نور

  مركزي 3                                          دكتر قيابكلو  

 انيقرغدكتر  ریاضيات  و معماري         ) اختياري (  

 مركزي  1

              (واحد 1)هريمباني برنامه ریزي فضا هاي ش

 م( 1)                           دكتر ابراهيمي                    

 

 

 

  (                واحد 1 )تاسيسات مكانيكي            

 ركزيم1                                        خاتمي مهندس 

              (واحد 1)مباني برنامه ریزي فضا هاي شهري

 م(3)           دكترمطلبي                                              
 

    

                                  (واحد 1)           معماري داخلي  

 كزير م  0                 اصانلو                   دكتر

شنبه
سه 

 

 واحد ( 5)  1مقدمات معماري  مركزي                                                            0                                                                               وكيلي دكتر                   (واحد  1)         0ساختمان 

    6كارگاه                                                                                                ، دكتر فرضيان  ،  مهندس فالح  دكتر انصاري  ، دكتر ع.حجت

 5كارگاه                                                                                                             دكتر ي.اسالمي ندس كسرایي ، مهندس نجفي ، مه

 مركزي   5تقوایي                                                                    مهندس واحد(                       3)         1ساختمان 

  

 واحد( 1)      1بيان معماري 

     6كارگاه                                                                           ، دكتر فرضيان  ،  مهندس فالح                       دكتر انصاري  ، دكتر ع.حجت

 دكتر نورزاد                                                                              ایتالياواحد(                       3)         1ساختمان 

          مركزي 1                                                     دكتر پرچمي                         (واحد 3)    گاهيبرآورد و مدیریت كار

                                                                 

                    (واحد  5 )           0طرح معماري 

  6كارگاه (                                                                                                       01(، دكتر انصاري)01كتر فرضيان )(،د01) دكتر ع.حجت

                                                                                                                                                                                                               مركزي4                                                               یوسفي دكتر            (واحد 3)    برآورد و مدیریت كارگاهي 5كارگاه                                                                                            ( 01) دكتر غریب پور(، 01(، مهندس نراقي )01دكتر ا.محمودي )

  ( واحد 3) مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي

 مركزي 3                 دكتر گالبچي    

                               واحد(    1)      فرایند طراحي

 خاقاني                                                    ایتاليا  دكتر 

 هاي ساختماني  پيشرفتهسيستم

 مرکزی      3(        55دکتر گالبچی  )
 

 

 

 ارائه معماري به كمک رایانه 

 دكترسيدیحيي اسالمي                                   آتليه 

                              واحد(    1)       فرایند طراحي

 مركزي  3                            اميرسعيد محموديسيد دكتر

  مركزي  1دكتر نورزاد                (واحد 3)    برآورد و مدیریت كارگاهي

 

   (واحد 1)              انسان، طبيعت، معماري 

  5آتليه                                  دكتر  كبيرصابر             

 

شنبه
چهار 

 

واحد(                 1)       هاي ساختمانيسيستم 

 مركزي 3                        

              41ظ:           (  واحد 1) سازه هاي بتني   

 مركزي 3                                           دكتر تقي زاده    

 
 

   

 قیابکلو دکتر      ( واحد 5) تنظيم شرایط محيطي

 (م  1)

 
 

 واحد ( 5)  1مقدمات معماري 

    6كارگاه ، دكتر فرضيان  ،  مهندس فالح                                                                                                 دكتر انصاري  ، دكتر ع.حجت

 5كارگاه                                                                                                             دكتر ي.اسالمي ندس كسرایي ، مهندس نجفي ، مه

   (واحد 1)              انسان، طبيعت، معماري

 مركزي  4           دكتر  عشرتي                                   

 

 واحد( 1)    1بيان معماري  

      6كارگاه ، دكتر فرضيان  ،  مهندس فالح                                                                                                 دكتر انصاري  ، دكتر ع.حجت

                          (واحد1)  0 معاصرمعماري 

 مركزي             0دكتر حقير                                                   

                          (واحد1) 1 معاصرمعماري 

 مركزي            0دكتر حقير                                                        

 

 

 

               (احد و 5)               0طرح معماري 

  6، دكتر عشرتي                                                                                                    كارگاه  ، دكتر انصاري،دكتر فرضيان  دكتر ع.حجت

 5كارگاه                                                                                                                دكتر غریب پور ،مهندس نراقي  ،دكتر ا.محمودي 

 واحد   5          1روستا   
  04دکتر ابراهیمی   ظ: 

  3اتلیه 

                        (واحد 5)                   3طرح معماري

 ، دكتر ادیبي ، دكتر مطلبي ، دكتر خاقاني  ترحقير، دك دكتر فرزین ،دكتر نگارستان ،دكتر متدین 

 كارگاه 

                   (واحد  5 )                5طرح  معماري 

 چمرانمهندس دكتر غروي، ، دكتر ابراهيمي ، دكتر اكرمي ، دكتر مسائلي دكتر عيني فر، 

                                                                                                                                                            4كارگاه 

 


