
 

 پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران 97-98  سال تحصیلی دوم  نیمسال 96 یورود معماری رشته  دانشجویان  کارشناسی   و برنامه امتحانی برنامه هفتگی
 برنامه امتحانی واحدهای ارائه شده  

ایام هفته 
   

 صبح

 

 بعد از ظهر

 برنامه امتحانی سدرو نام

 روز، تاریخ و ساعت

 تحویل  امتحان 

شنبه
 

، کد، نام 

 تعدادواحد و

 ساعت درس

 9101556              فرایند طراحی

 2تعداد وادحد 
10-8 

  1معماری معاصر ( 9101003) 1اسکیس

 

 25/3/98شنبه 
 ) سالن امتحانات (

 10-12ساعت

 

 نام استاد

 
 

 (  40)  علیپور دکتر 
 25/3/98شنبه  تنظیم شرایط محیطی  (  10)  (  و مهندس طایفه   10مهندس کسرایی ) 

 ) سالن امتحانات ( 
 8-10ساعت

 

 3و 4آتلیه  مرکزی1 محل کالس

ک 
ی

ش
نبه

 

، کد، نام 

 تعدادواحد و

 ساعت درس

 2معماری اسالمی   

9101553 

 2تعداد واحد : 
12-10      

 1معماری اسالمی 

(9101552 ) 

 3تعداد واحد : 
12-10      

اری یک                                           طرح معم
9101604           

                                                     5تعداد واحد : 

18 -14 

طرح معماری یک                                          
9101604           

                                                     5تعداد واحد : 
18 -14 

 فرایند طراحی 

  

 28/3/98سه شنبه 
 ) سالن امتحانات (

 10-12ساعت

 

 نام استاد

 
   

 (  40دکتر خاقانی  ) 

 
 ( 40دکتر مظاهریان  ) 

 

  کتر عیسی حجتد

 علیپور  دکتر ، دکتر انصاری
 2ر ی معاصرمعما مهندس نجفیدکتر غریب پور ، مهندس نراقی ، 

 
 01/04/98شنبه 

 ) سالن امتحانات (
 10-12ساعت

 

 محل کالس

 
   

 مرکزی  5
 مرکزی 3

 5آتلیه  6آتلیه  

 01/04/98شنبه  طراحی ساختمانهای بتنی  
 ) سالن امتحانات (

 10-12ساعت

 

شنبه
دو

 

، کد، نام 

 تعدادواحد و

 ساعت درس
 

  
   

 نام استاد

 

   

 

   

قاومت مصالح و سازه های م

 فلزی

 

 03/04/98دو شنبه  
 ) سالن امتحانات (

 8-10ساعت

 

 محل کالس

 
      

شنبه
سه 

 

   

، کد، نام 

 تعدادواحد و

 ساعت درس

مقاومت مصالح و 

سازه های 

 9101558فلزی

 3تعداد واحد : 
10-8 

ارائه معماری 
9101550 

   2تعداد واحد: 
10-8 

  

             فرایند طراحی 

9101556 
 2تعداد وادحد 

12-10 

طرح معماری یک                                           
9101604           

                                                     5تعداد واحد : 

18 -14 

طرح معماری یک                                          
9101604           

                                                     5تعداد واحد : 
18 -14 

 05/04/98چهارشنبه   1معماری اسالمی 
 ) سالن امتحانات (

 10-12ساعت

 

 نام استاد

 

 

 سید یحیی دکتر  ( 40دکتر گالبچی  ) 
 ( 40اسالمی ) 
 

دکترسید امیرسعید   
 ( 40محمودی) 

 ،    عیسی حجتکتر د

علیپور دکتر ،  دکتر انصاری

  2معماری اسالمی  مهندس نجفیدکتر غریب پور ، مهندس نراقی ، 

 

 05/04/98چهارشنبه 
 ) سالن امتحانات ( 

 10-12ساعت

 

 محل کالس

 

 
 5آتلیه  6آتلیه  مرکزی 3  5اتلیه  مرکزی 3

شنبه
چهار

 

، کد، نام 

 تعدادواحد و

  درس ساعت

تنظیم شرایط 

 9101040محیطی  
   2تعداد واحد: 

10-8  

 

  1ممعاری  معاصر 
9101530 

   2تعداد واحد: 
10-8 

 

 طراحی ساختمانی بتنی 

 9101559 

   2تعداد واحد: 
12-10 
 

    2معاصر معاصر 
9101555 

   2تعداد واحد: 
12-10 

 

    طرح معماری یک                                       
9101604           

                                                     5تعداد واحد : 

18 -14 

طرح معماری یک                                          
9101604           

                                                     5تعداد واحد : 
18 -14 

   

   

 نام استاد

 
 ،   کتر عیسی حجتد ( 40دکتر حقیر )  (  40)  دکتر  کریمیان ( 40دکتر حقیر )  ( 40)    قیابکلو دکتر  

علیپور دکتر ، دکتر انصاری

 مهندس نجفیدکتر غریب پور ، مهندس نراقی ، 

 محل کالس

 
6آتلیه  مرکزی  1 مرکزی 3 مرکزی  1 مرکزی  2 5آتلیه     

 


