
  

 (و مابعد 1400ورودی) کارشناسیمقطع  شهرسازیچارت درسی مهندسی                    

 

 

 
 

 

 واحد 140مجموع تعداد واحد:                    واحد 41دروس اختیاری:            واحد 22دروس عمومی:            واحد 78:تخصصیدروس            واحد 26دروس پایه:    

جمع کل  نیمسال اول

 پیش نیاز تعداد واحد نوع واحد درس ردیف واحد

  ________ 3 پایه بیان تصویری برای شهرسازان 1

 

 

 

 

 

18 

 واحد
 

 

 

 

 2عملی:  1نظری: 

 ________ 2 پایه مقدمه ای بر شهرسازی 2

 -عملی:  2نظری: 

 ________ 4 پایه مهارتهای ترسیمی برای شهرسازان 3

 3عملی:  1نظری: 

 ________ 2 پایه جغرافیاییمحیط وهای انسانیسکونتگاه 4

 -عملی:  2نظری: 

 ________ 2 پایه ریاضیات 5

 -عملی:  2نظری: 

 ________ 3 عمومی عمومیفارسی  6

 -عملی:  3نظری: 

 ________ 2 عمومی مهارت های زندگی دانشجویی 7

 -عملی:  2نظری: 

جمع کل  دومنیمسال 

 پیش نیاز واحدتعداد  نوع واحد درس ردیف واحد

  3و1 4 پایه 1مبانی طراحی  8

 

 

 

18 

 واحد

 3عملی:  1نظری: 

 1 3 پایه شهریدرک و بیان محیط  9
 1عملی:  2نظری: 

 ____ 2 اختیاری درس اختیاری 10
 -عملی:  2نظری: 

 ____ 2 اختیاری درس اختیاری 11
 -عملی:  2نظری: 

 5 2 پایه کاربرد آمار در شهرسازی 12
 -عملی:  2نظری: 

 ____ 3 عمومی عمومیزبان خارجه  13
 - عملی: 3نظری: 

 ____ 2 عمومی دانش خانواده و جمعیت 14
 -عملی:  2نظری: 

جمع کل  سومنیمسال 

 پیش نیاز واحدتعداد  نوع واحد درس ردیف واحد

  8 4 پایه 2مبانی طراحی  15

 

 

 

18 

 واحد
 

 3عملی:  1نظری: 

 ______ 2 تخصصی تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 16
 -عملی:  2نظری: 

 4 3 تخصصی شهریریزی روشهای برنامه ومبانی 17
 1عملی:  2نظری: 

های اطالعات مکانی کاربرد سیستم 18

 در شهرسازی

 ______ 3 تخصصی
 2عملی:  1نظری: 

 ______ 2 تخصصی مباحث اقتصادی در شهرسازی 19
 -عملی:  2نظری: 

 ________ 2 تخصصی شهر و محیط زیست 20

 -عملی:  2نظری: 

 ________ 2 عمومی )مبدا و معاد( 1-اندیشه اسالمی 21

 -عملی:  2نظری: 

جمع کل  چهارمنیمسال 

 پیش نیاز واحدتعداد  نوع واحد درس ردیف واحد

  15 5 تخصصی 1کارگاه شهرسازی  22

 

 

 

17 

 واحد
 

 4عملی:  1نظری: 

 ______ 2 تخصصی اجتماعی در شهرسازی مباحث 23
 -عملی:  2نظری: 

فضایی در  -مدل های کمی 24

 شهرسازی

 12 2 تخصصی
 -عملی:  2نظری: 

 16 3 تخصصی شناخت و تحلیل فضاهای شهری 25
 1عملی:  2نظری: 

 ______ 2 اختیاری درس اختیاری 26
 -عملی:  2نظری: 

 21 2 عمومی )نبوت و امامت( 2-اسالمی اندیشه 27
-عملی:  2نظری:   

 ______ 1 عمومی 1تربیت بدنی  28
 1عملی:  -نظری: 

جمع کل  پنجمنیمسال 

 پیش نیاز واحدتعداد  نوع واحد درس ردیف واحد

  17و 22 5 تخصصی 2کارگاه شهرسازی  29

 

 

18 

 واحد

 

 4عملی:  1نظری: 

 23 2 تخصصی مشارکت در شهرسازی 30
 -عملی:  2نظری: 

 ______ 3 تخصصی های شهریتاسیسات و زیرساخت 31
 1عملی:  2نظری: 

 ______ 3 تخصصی شهرینقلوهای حملریزی شبکهبرنامه 32
 1عملی:  2نظری: 

 15 3 تخصصی های طراحی شهریمبانی و روش 33
 1عملی:  2نظری: 

 ________ 2 عمومی انقالب اسالمی 34

 -عملی:  2نظری: 

جمع کل  نیمسال ششم

 پیش نیاز واحدتعداد  نوع واحد درس ردیف واحد

  33و  29 5 تخصصی 3کارگاه شهرسازی  35

 

 

 

17 

 واحد
 

 4عملی:  1نظری: 

 ______ 3 تخصصی های فرسوده شهریبافت 36
 1عملی:  2نظری: 

 16 2 تخصصی تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران 37
 -عملی:  2نظری: 

 ______ 2 تخصصی مسکن شهری 38
 -عملی:  2نظری: 

 32 3 تخصصی شهرینقلوهای حملطراحی شبکه 39
 1عملی:  2نظری: 

 ______ 2 تخصصی سازیزبان تخصصی شهر 40
-عملی:  2نظری:   

جمع کل  نیمسال هفتم

 پیش نیاز واحدتعداد  نوع واحد درس ردیف واحد

  35 5 تخصصی 4کارگاه شهرسازی  41

 

 

 

 

19 

 واحد

 

 4عملی:  1نظری: 

 ______ 2 تخصصی مدیریت و سیاست گذاری شهری 42
 -عملی:  2نظری: 

 17 2 تخصصی برنامه ریزی منطقه ای 43
 -عملی:  2نظری: 

 ______ 2 تخصصی شهرسازیوپژوهش در روشهای مطالعه 44
 -عملی:  2نظری: 

 37 2 تخصصی شهرسازی معاصر ایران 45
 -عملی:  2نظری: 

آشنایی با اسناد، نهادها و قوانین  46

 شهری

 ______ 3 تخصصی
 -: عملی 3نظری: 

 ______ 2 عمومی تفسیر موضوعی قرآن 47
 -عملی:  2نظری: 

 ______ 1 عمومی 1ورزش  48
 1عملی:  -نظری: 

جمع کل  نیمسال هشتم

 پیش نیاز واحدتعداد  نوع واحد درس ردیف واحد

 تمامی 5 تخصصی پروژه نهایی 49
 هایکارگاه

 شهرسازی

 

 

 

15 

 واحد
 

 4عملی:  1نظری: 

 41 4 اختیاری کارآموزی 50
 4عملی:  -نظری: 

 ______ 2 اختیاری مهارتهای حرفه ای در شهرسازی 51
 -عملی:  2نظری: 

 ______ 2 اختیاری درس اختیاری 52
 -عملی:  2نظری: 

 ______ 2 عمومی تاریخ تحلیلی صدر اسالم 53
 -عملی:  2نظری: 


