
 

1400-99اول رشته معماري در نیمسال دروس پروژه  تحویل تاریخ  

 

  ورودي  تاریخ   نیمسال  رشته / مقطع  شماره درس درس درس استاد

  دکتر کریمانی

  دکتر وفامهر

 مهندس متولی

  شهري فضاهاي ریزي برنامه مبانی

  طراحی فنی

 4 معماري طرح

23211452  

23212024  

23212013  

  معماري / کارشناسی

  کارشناسی/  معماري

  کارشناسی/  معماري

  1400-99اول 

  1400-99اول 

 1400-99اول 

22/10/99  

7/11/99  

16/11/99 

1396 

  دکتر حسینی

  حسینی دکتر

  دکتر سرعلی

 دکتر حسینی

  1معماري معاصر

  2معماري اسالمی

  معماري بومی

  2طراحی معماري

23211292  

23211349  

23211474  

23211247  

  کارشناسی/  معماري

  کارشناسی/  معماري

  کارشناسی/  معماري

  کارشناسی/  معماري

  1400-99 اول

  1400-99 اول

  1400-99 اول

 1400-99 اول

25/10/99  

25/10/99  

11/11/99  

16/11/99  

1397 

  نیا کامل دکتر

  دکتر کامل نیا

  معماري در طراحی فرایند

  3معماري طراحی مقدمات

23211214  

23210175  

  کارشناسی/  معماري

  کارشناسی/  معماري

  1400-99 اول

 1400-99 اول

29/10/99  

16/11/99 

 

1398 

  مهندس جعفري

  دکتر طاهري

  1بیان معماري

  1مقدمات طراحی معماري

23210062  

23210120  

  کارشناسی/  معماري

  کارشناسی/  معماري

  1400-99 اول

  1400-99 اول

5/12/99  

11/12/99  

1399  

  1398 16/11/99 1400-99 اول  معماري/کارشناسی ارشد  33210058  2 معماري طرح  دکتر حقیر

 مهدیزاده دکتر

  دکتر وفامهر

  دکتر پوردیهیمی

  دکتر پوردیهیمی

 معماري طراحی در تحقیق روش

  تکنولوژي و مباحث فنی ساختمان

  انسان و نظریه طراحی

  اقلیم و پایداري محیطی

33213046 

33213079  

33213148  

33212156  

 ارشد کارشناسی/معماري

  ارشد کارشناسی/معماري

  ارشد کارشناسی/معماري

  ارشد کارشناسی/معماري

 1400-99 اول

  1400-99 اول

  1400-99 اول

  1400-99 اول

2/12/99  

30/11/99  

5/12/99  

5/12/99  

1399 



 

 

1400-99اول رشته شهرسازي در نیمسال  دروس پروژه تحویل تاریخ  

  

 

 ورودي  تاریخ  نیمسال  رشته / مقطع  شماره درس درس درس استاد

 1396 14/11/99 1400-99اول   شهرسازي / کارشناسی  23222288  )4( شهرسازي کارگاه دکتر مهدیزاده

  دکتر کریمانی

  کریمانی دکتر

 دکتر قلندریان

  شهري ساختهاي زیر و تاسیسات

  شهري فضاي تحلیل و شناخت

 )2( سازي شهر کارگاه

23222186  

23222175  

23222200  

  شهرسازي / کارشناسی

  کارشناسی/  شهرسازي

  کارشناسی/  شهرسازي

  1400-99اول 

  1400-99 اول

  1400-99اول 

12/11/99  

14/11/99  

16/11/99  

1397 

 1398  14/11/99  1400-99اول   کارشناسی/  شهرسازي  23220226 ترسیم پیشرفته دکتر قهرمانی

  مهندس انزوایی

  دکتر موسوي نیا

  بیان معماري

  هندسه احجام و پرسپکتیو

23220259  

23220248  

  کارشناسی/  شهرسازي

  کارشناسی/  شهرسازي

  1400-99 اول

  1400-99 اول

2/12/99  

25/11/99  1399  

  1398  16/11/99  1400-99 اول  شهرسازي/کارشناسی ارشد  33221066  )3(کارگاه طراحی شهري  دکتر معروفی

معروفی دکتر  

بحرینی دکتر  

بحرینی دکتر  

قهرمانیدکتر   

 شهري حیات تجدید مبانی

 شهري طراحی نظري مبانی

  1شهري طراحی فنون و ها روش

  1 شهري طراحی کارگاه

33223006 

33221033 

33221022  

33221000  

 

 ارشد کارشناسی/شهرسازي

 ارشد کارشناسی/شهرسازي

  ارشد کارشناسی/شهرسازي

  ارشد کارشناسی/شهرسازي

 1400-99 اول

 1400-99 اول

  1400-99 اول

  1400-99 اول

18/11/99 

5/12/99 

9/12/99 

13/12/99  

1399  


