
  

  نیمسال دوم  نیمسال اول
تعدادواحد  نام و شماره درس

س   
کد در

نوع   
  واحد

تعدادواحد  نام و شماره درس  پیشنیاز
س   

کد در
نوع   

  واحد
  پیشنیاز

  --   پایه   9014010  3  ترسیم مقدماتی  --   پایه  9014001  2  مبانی شهر شناسی 
  --   پایه 9014002  2  درك و بیان محیط شهري   --   پایه  9014003  3  بیان معماري 

تاریخ شهر و شهرسازي در   --   پایه  9014009  3  ویهندسه احجام و پرسپکت
  جهان

  --   تخصصی 9014018  2

  --   پایه 9014015  2  جامعه شناسی شهري   --   پایه  9014006  2  ریاضیات
  --   پایه 9014017  2  اقتصاد شهري  --   اختیاري 9014051  2  کاربرد رایانه در شهرسازي

  --   پایه 9014016  2  جغرافیاي شهري  --   عمومی  1036002  3  زبان عمومی
  9014006  پایه   9014008  2  معادالت دیفرانسیل  --   عمومی 1036001  3  فارسی

  --   عمومی    2  عمومی          
        17  جمع        18  جمع 

  نیمسال چهارم  نیمسال سوم
تعدادواحد  نام و شماره درس

س   
کد در

نوع   
  واحد

تعدادواحد  سنام و شماره در  پیشنیاز
س   

کد در
نوع   

  واحد
  پیشنیاز

  9014011  تخصصی   9014010  5  )1شهرسازي( کارگاه   9014010  پایه   9014011  3  ترسیم پیشرفته
  مبانی و روشهاي 

  برنامه ریزي شهري 
  9014016  تخصصی   9014020  3

  
مبانی و روشهاي طراحی 

  شهري
  9014011  تخصصی   9014021  3

-تاریخ شهرهاي ایرانی
  میاسال

مبانی برنامه ریزي شبکه   9014018  تخصصی   9014019  2
  حمل و نقل درون شهري

  --   تخصصی  9014028  2

اصول سیستمهاي اطالعات   --   پایه    2  فیزیک
  مکانی

  --   پایه   9014012  2

  9014005  تخصصی  9014023  2  مدلهاي کمی در شهرسازي  --   پایه  9014005  2  آمار در شهرسازي
ریزي  بوم شناسی و برنامه

  و طراحی محیطی
کاربرد نقشه برداري در   --   اختیاري  9014052  2

  شهرسازي
  --   پایه   9014013  3

  --   عمومی    2  عمومی  --   اختیاري  9014041  2  گرافیک رایانه اي
            --   عمومی  1036003  1  )1تربیت بدنی (

        19  جمع        17  جمع 



 

 

 

  نیمسال ششم  نیمسال پنجم
تعدادواحد  نام و شماره درس

س   
کد در

نوع   
  واحد

تعدادواحد  نام و شماره درس  پیشنیاز
س   

کد در
نوع   

  واحد
  پیشنیاز

  9014010  تخصصی   9014026  5  2شهرسازي کارگاه 
9014020  
9014021  

  9014026  تخصصی   9014027  5  ) 3شهرسازي( کارگاه
9014031  
9014029  

شناخت و تحلیل فضاي 
  شهري

ریزي بافتهاي  برنامه  --   تخصصی   9014022  3
  فرسوده و تاریخی

  9014020  تخصصی  9014034  3
9014021  
9014022  

تاسیسات و زیرساختهاي 
  شهري

  --   اختیاري  9014054  2  آشنایی با معماري معاصر  --   تخصصی  9014031  3

  --   اختیاري  9014042  2  حقوق و قوانین شهري  --   تخصصی  9014024  3  روش تحقیق در شهرسازي
که حمل و مبانی طراحی شب

  نقل درون شهري
  --   اختیاري   9014038  2  مدیریت شهريمبانی   --   تخصصی  9014029  2

  --   عمومی    2  عمومی  --   عمومی    2  عمومی
  --   عمومی    1  2تربیت بدنی           

        17          18  جمع

  نیمسال هشتم  نیمسال هفتم
تعدادواحد  نام و شماره درس

س   
کد در

نوع   
  واحد

تعدادواحد  درس نام و شماره  پیشنیاز
س   

کد در
نوع   

  واحد
  پیشنیاز

  9014027  تخصصی  9014035  5  4کارگاه شهرسازي 
9014022  
9014034  

  9014035  تخصصی   9014036  5  5کارگاه شهرسازي 
9014030  
9014028  

  --   اختیاري   9014046  2  علم و هنر در شهرسازي  --   تخصصی  9014033  2  برنامه ریزي منطقه اي 
مبانی مهندسی معماري و   --   تخصصی  9014030  2  مسکن 

  ساختمان
  --   اختیاري  9014040  2

  --   عمومی    2  عمومی  --   پایه   9014014  2  زبان تخصصی
  --   تخصصی  9014037  6  طرح نهایی   --  اختیاري   9014044  2  سمینار مسائل شهري

            --  عمومی    2  عمومی
            --   عمومی    2  عمومی
        17  جمع        17  جمع 


