
هم نیاز/ دروس پیش نیاز ساعت عملیساعت نظریجمع واحدنام درسنوع درسترم بندی

----232ریاضی پیشجبرانی

----232فیزیک پیشجبرانی

----232اخالق اسالمی/ آشنایی با دفاع مقدس عمومی

---21632آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آنپایه

----232محیط زیست و بهداشتاصلی

----232مبانی معماریاصلی

---21648رسم فنی و نقشه کشیاصلی

----232جغرافیای شهریاصلی

---21648ترافیک شهریتخصصی

---32-1کاربینیبازدید

----348زبان خارجیعمومی

----232گزارش نویسیمهارت مشترک

----348ریاضی و مقدمات آمارپایه 

----232تاریخ و تحول شهرنشینیاصلی

جغرافیای شهری-232طراحی شهری و منطقه ایاصلی

آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن21632کاربرد کامپیوتر در شهرسازیاصلی

جغرافیای شهری-232برنامه ریزی شهری و منطقه ایتخصصی

---21632تأسیسات شهریتخصصی

----348فارسیعمومی

---32-1تربیت بدنی عمومی

----232ایمنی و بهداشت محیط کارمهارت مشترک

ریاضی و مقدمات آمار33248کاربرد نقشه برداری در شهرسازیاصلی

---21632زبان تخصصیتخصصی

طراحی شهری و منطقه ای96-2کارگاه طراحی شهری و منطقه ایتخصصی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای96-2کارگاه برنامه ریزی شهریتخصصی

طراحی شهری و منطقه ای- رسم فنی و نقشه کشی 33232طراحی معماریتخصصی

----232دانش خانواده و جمعیتعمومی

----1232اندیشه اسالمی عمومی

----232کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمهارت مشترک

----232کارآفرینیمهارت مشترک

----232جمعیت شناسیاصلی

----232اقتصاد عمومیاصلی

----232حقوق شهریتخصصی

ایمنی و بهداشت محیط کار21632مبانی و روش های طراحی فضای سبزتخصصی

---21632مدیریت حوادث غیر مترقبهتخصصی

---240-12کارورزی 1کار در محیط پایان نیمسال دوم

1کارورزی 240-22کارورزی 2کار در محیط پایان دوره

نکته اول 

نکته دوم 

نکته سوم 

نکته چهارم

(دروسی که دارای واحد عملی باشند، اخذ این دروس بصورت معرفی به استاد مجاز نمی باشد)

( واحد همراه با کارورزی می باشد14 در نیمسال عادی، دانشجو فقط مجاز به اخذ 2 و 1در صورت انتخاب دروس کارورزی  ) 
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رعایت پیش نیاز و هم نیاز به عهده دانشجو بوده و عدم رعایت آن موجب حذف دروس مربوطه  شده و عواقب آن با شخص دانشجو می باشد) )

در صورتیکه دانشجو درسی که پیش نیازش را یک بار افتاده باشد می تواند آن درس را با پیش نیازش که قبال افتاده است همزمان به صورت هم نیاز اخذ نماید) )


