
 
 

 موسسه آموزش عالی شهریار آستارا
 ترم بندی رشته کارشناسی ارشد معماری

 ایي هَسسِرباسالم ٍ عزض تبزیک بِ هٌاسبت پذیزفتِ شذى د
 ًکات ضزٍری را بِ اطالع هی رساًین:

 .ذیٍاحذ اخذ ًوا 14ٍاحذ ٍ حذاکثز  8حذاقل  یدر ّز تزم ػاد ستیبا یداًطجَ ه -1

 کوتز باضذ. 14اس  ذیًبا وسالیًوزات در ّز ً يیاًگیباضذ ٍ ه یه 12در ّز درس ًوزُ  یحذاقل ًوزُ قبَل -2

 ًاهِ بِ اتوام بزسذ. اىیقبل اس اخذ پا ذیبا قیدرس رٍش تحق -3

 باضذ. یاس تزم دٍم بِ بؼذ قابل اخذ ه یدرٍس تخصص -4

 باضذ. یه 14حذاقل هؼذل کل دٍرُ ٍ داضتي  یدرس یٍاحذّا یًاهِ هٌَط بِ گذراًذى تواه اىیپا ذیتوذ -5
 باضذ. یسال( ه2) وسالیً 4 َستِیارضذ ًاپ یدر دٍرُ کارضٌاس لیحذاکثز هذت هجاس تحص  -6

 باضذ. یتزم هجاس ًو کیدر  یدرس طزح هؼوار کیاس  صیاخذ ب -7

 باضذ. یهجاس ه یطزح هؼوار کیّوزاُ با  ییاخذ ٍاحذ طزح ًْا -8

 بزگِ را بگذراًٌذ. يیدر ا ییطبق جذٍل اًتْا یدرٍس جبزاً ذیبا یهؼوار زیغ یبا هذرک کارضٌاس اىیداًطجَ -9

قبل اس  ذیًگذراًذُ اًذ، با یکِ در هقطغ قبل یًاهِ اهام )رُ( درصَرت تیٍاحذ( ٍ ٍص2) یٍاحذ( ٍ سباى تخصص2) َتزیبا کاهپ ییدرٍس آضٌا -11

 درٍس را بگذراًٌذ. يیاخذ رسالِ، ا

 

 

 

 

 

 

ل
تزم اٍ

 

 هالحظات پیص ًیاس تؼذاد ٍاحذ ػولی تؼذاد ٍاحذ ًظزی ًَع درس ٍاحذتؼذاد  ًام درس کذ

   3 0 تخصصی 4  (0) طزح هعواری 10
   1 0 پایِ 0 پیشزفتِ قیرٍش تحق 10
   1 0 پایِ 0   سیز اًذیشِ ّای هعواری 13
   0 0 جبزاًی 0 کاربزد کاهپیَتز در هعواری 14

 ٍاحذ 01 جوع

تزم دٍم
 

 هالحظات پیص ًیاس تؼذاد ٍاحذ ػولی تؼذاد ٍاحذ ًظزی ًَع درس تؼذاد ٍاحذ ًام درس کذ

   3 0 تخصصی 4  (0) طزح هعواری 15
   1 0 تخصصی 0 اًساى ٍ هحیط 16
   0 0 تخصصی 0 بزًاهِ ریشی کالبذی هعواری 17
   1 0 اختیاری 0 ّای پیشزفتِ ساخت/ساسُ ّای ًَرٍش 18

   1 0 جبزاًی 0 سباى تخصصی 19

 ٍاحذ 00 جوع

سَم
تزم 

 

 هالحظات پیص ًیاس تؼذاد ٍاحذ ػولی تؼذاد ٍاحذ ًظزی ًَع درس تؼذاد ٍاحذ ًام درس کذ

   0 0 تخصصی 0 هعواری ّوساس با اقلین 01

   1 0 تخصصی 0 حقَق هعواری 00

   1 0 پایِ 0 حکوت ٍ ٌّز اسالهی 00

   1 0 پایِ 0 ًظزیِ ٍ رٍش ّای طزاحی 03

 ٍاحذ 8 جوع

تزم چْارم
 هالحظات پیص ًیاس تؼذاد ٍاحذ ػولی تؼذاد ٍاحذ ًظزی ًَع درس تؼذاد ٍاحذ ًام درس کذ 

   6 1 تخصصی 6 رسالِ ٍ طزح ًْایی 04
 

 جوع

 

 ٍاحذ 6

درٍس 
 جبزاًی

ًَع  پیطٌیاس تؼذاد ٍاحذ ًام درس
 درس

 عولی ًظزی کذ درس

 
 - - 5 1 (0طزاحی هعواری )هقذهات  16815

 - - 5 1 (5طزاحی هعواری ) 16851

 - - 1 0 آشٌایی با هعواری هعاصز 16843

 یلیتحص تیٍضع

 
 ٍاحذ 8 تؼذاد درٍس تخصصی

 ٍاحذ 8 تؼذاد درٍس پایِ

 ٍاحذ 14 پزٍژُ طزاحی ٍ پایاى ًاهِ

 ٍاحذ 0 تؼذاد درٍس اختیاری

 ٍاحذ 32 جوغ کل دٍرُ


