
اتتعداد نفر تاریخ امتحان ساعت امتحان  نام درس نام استاد 

01-03:1 10/1:/0:31  آشنایی با معماری جهان طائفی اقدم 01 

00-0:3:1 10/1:/0:31  آشنایی با معماری معاصر دادخواه :1 

013:1-00 10/1:/0:31 ) گروه معماری(هندسه مناظر و مرایا اسعدی 74   

013:1-00 10/1:/0:31  01 
 -منصوری راد

 باشتنی
 عناصر مدالر پیش ساخته

013:1-00 10/1:/0:31 1اصول فنی ساختمان  خاتمی 10   

013:1-00 10/1:/0:31  انسان طبیعت معماری داخلی حسینی 10 

00-0:3:1 10/1:/0:31  اسعدی 00 
)گروه معماری  هندسه مناظر و مرایا

 داخلی(

01-03:1 10/1:/0:31 محسنی -افشار 30   تحلیل فضاهای شهری 

01-03:1 10/1:/0:31  مبانی برنامه ریزی و مدیریت محیطی ژند 01 

013:1-00 10/1:/0:31  افشار 00 
طراحی شبکه های حمل و نقل 

 شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 تاریخ امتحان ساعت امتحان
تعداد 

 نفرات
 نام درس نام استاد

 یغمایی 10 0:31/:11/1 01-03:1
آشنایی با معماری 

 اسالمی)پیوسته(

 طراحی فنی)پیوسته( زراعتی 10 0:31/:11/1 013:1-00

 تاسیسات مکانیکی)پیوسته( امراللهی 74 0:31/:11/1 013:1-00

01-03:1  معماری جهان اسالم یغمایی 00 0:31/:11/1 

01-03:1  آمار در شهرسازی گازرانی 10 0:31/:11/1 

01-03:1  محمدی 01 0:31/:11/1 
تفسیر عکسهای هوایی و 

 ماهواره ای

01-03:1  درک و بیان محیط شهری مهماندوست 70 0:31/:11/1 

01-03:1  تاریخ مبلمان شفاعی 0: 0:31/:11/1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نام استاد نام درس
تعداد 

 نفرات
 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 0:3:1-00 0:31/:1/:1 74 خاتمی -دماوندی 0ساختمان 

 00-013:1 0:31/:1/:1 01 جاللی -خاتمی ایستایی

 0:3:1-00 0:31/:1/:1 01 میرزاجانی -شفاعی معماری داخلیمقررات 

آشنایی با تاریخ معماری تزئینی ایران 

 و جهان
 03:1-01 0:31/:1/:1 1: مرتضوی

 00-013:1 0:31/:1/:1 1: گذریان نمادشناسی

 مبانی نظری معماری
 -افشار نادری  -عمرانی

 کیانی
011 1:/1:/0:31 01-03:1 

 00-013:1 0:31/:1/:1 00 ملک زاده -صادقی زبان تخصصی شهرسازی

 00-013:1 0:31/:1/:1 00 مفیدی منظرسازی

 

  



 نام استاد نام درس
تعداد 

 نفرات
 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 0:3:1-00 0:31/:17/1 1: برمایه ور و گزارش کارگاه 1ساختمان 

 03:1-01 0:31/:17/1 71 جعفرپور تاسیسات الکتریکی

 0:3:1-00 0:31/:17/1  شفیع زاده مبانی معماری داخلی

 00-013:1 0:31/:17/1 10 میرزاجانی نگهداریمرمت و 

 03:1-01 0:31/:17/1 011 منصوری راد –حافظی  روش های طراحی و تولید صنعتی

GIS 00-013:1 0:31/:17/1 00 محمدی و اصول سیستم های مکانی 

تاسیسات و زیرساخت های 

 شهری
 00-013:1 0:31/:17/1 00 شکوهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ساعت امتحان تاریخ امتحان تعداد نفرات استادنام  نام درس

 00-0:3:1 0:31/:10/1 17 باغی سازه بتنی )پیوسته(

0:31/:10/1 01 آقایی فر مدیریت و تشکیالت کارگاهی  00-0:3:1 

0:31/:10/1 74 پورحسینی مصالح ساختمانی  00-0:3:1 

0:31/:10/1 01 جاللی متره و برآورد  00-0:3:1 

معماری تزئینی ایران و آشنایی با 

 جهان
0:31/:10/1 71 نعیمی  01-03:1 

0:31/:10/1 1: خاجی 0اصول فنی ساختمان   00-0:3:1 

 سازه فلزی
-بحرالعلومی-تهرانی

 خاتمی
001 10/1:/0:31  01-03:1 

0:31/:10/1 01 خبیری روش تحقیق در شهرسازی  013:1-00 

0:31/:10/1 00 نوری امیری برنامه ریزی و جمل و نقل شهری  013:1-00 

0:31/:10/1 01 ربیعی فیزیک  0:3:1-00 

0:31/:10/1 00 تهرانی سازه بتنی)ناپیوسته(  013:1-00 

 

  



 ساعت امتحان تاریخ امتحان تعداد نفرات نام استاد نام درس

 00-013:1 0:31/:13/1 11 تهرانی مقاومت سازه فلزی

0:31/:13/1 01 تهرانی ریاضیات و آمار  01-03:1 

0:31/:13/1 000 امراللهی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی  013:1-00 

0:31/:13/1 10 کسرایی مبانی مهندسی معماری و ساختمانی  01-03:1 

0:31/:13/1 00 مرتضوی تئوری معماری داخلی  01-03:1 

0:31/:13/1 1: امراللهی تنظیم شرایط اقلیمی  01-03:1 

 

  



 ساعت امتحان تاریخ امتحان تعداد نفرات نام استاد نام درس

 03:1-01 0:31/:1/1: 00 راد -نوروز تنظیم شرایط محیطی پیوسته

0:31/:1/1: 01 منصوری راد مدیریت کارگاه  013:1-00 

0:31/:1/1: 00 حسینی انسان طبیعت ارگونومی  013:1-00 

0:31/:1/1: 00 بزاززاده طراحی و کاربرد نظام اطالعات شهری  013:1-00 

0:31/:1/1: 01 مفیدی -موسوی  هندسه احجام و پرسپکتیو  01-03:1 

0:31/:1/1: 71 رستگار مدیریت و تشکیالت کارگاهی  013:1-00 

 

  



 ساعت امتحان تاریخ امتحان تعداد نفرات نام استاد نام درس

 00-013:1 0:31/:0/1: 70 تهرانی متره و برآورد

0:31/:0/1: 10 احمدی آشنایی با طراحی صنعتی  013:1-00 

0:31/:0/1: 01 مجیدی -شفاعی آشنایی با تاریخ معماری  013:1-00 

0:31/:0/1: 071 زرین کمر -مهریار زبان تخصصی  01-03:1 

0:31/:0/1: 00 بزاززاده علم و هنر شهرسازی  013:1-00 

مبانی و روش های برنامه 

 ریزی شهری
0:31/:0/1: 10 امینیان  013:1-00 

 


