
کارشناسی: مقطعمعماری: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعتتاریخ امتحانمکانساعت روز(دکتر)مدرس عملی

596/10/299آتلیه  11-9پنجشنبهنجفی11انسان طبیعت معماری1250502501کارشناسیمعماری

596/11/049آتلیه 13-11پنجشنبهثابت فرد111بیان معماری 1250528701کارشناسیمعماری

596/11/059آتلیه 20-14پنجشنبهنجفی-کسرایی105مقدمات طراحی معماری 1250501301کارشناسیمعماری

896/11/049آتلیه 13-11جمعهثابت فرد111بیان معماری 1250528701کارشناسیمعماری

896/11/059آتلیه 20-14جمعهنجفی-کسرایی105مقدمات طراحی معماری 1250501301کارشناسیمعماری

896/10/249آتلیه 11-9جمعهوکیلی20مصالح ساختمانی1250501101کارشناسیمعماری

1009مهارت زندگی 1252002701کارشناسیمعماری

2021996/10/309-18چهارشنبهاسکویی20ریاضیات معماری1250519401کارشناسیمعماری

1122096/11/019-8.30شنبهدانشور کیان30زبان فارسی1252001601کارشناسیمعماری

1322096/11/039-11چهارشنبهعلیدادی20اخالق اسالمی1252000601و3و4کارشناسیمعماری

496/11/049آتلیه 11-9پنجشنبهثابت فرد302بیان 3250535101کارشناسیمعماری

496/11/059آتلیه 16-11پنجشنبهکسرایی-ناصر نصیر305مقدمات طراحی معماری 3250535201کارشناسیمعماری

496/10/249آتلیه 18-16پنجشنبهمیر رحیمی20تنظیم شرایط محیطی3250504201کارشناسیمعماری

1096/10/289آتلیه 11-9جمعهشمس30مقاومت مصالح و سازه های فلزی3250535801کارشناسیمعماری

496/11/049آتلیه 13-11جمعهثابت فرد302بیان 3250535101کارشناسیمعماری

496/11/059آتلیه 16-13جمعهکسرایی-ناصر نصیر305مقدمات طراحی معماری 3250535201کارشناسیمعماری

1721796/10/279-14چهارشنبهکبیر صابر121معماری اسالمی 3250535401کارشناسیمعماری

1096/11/059آتلیه 13-9پنجشنبهصبری لقایی-هاشمی105طراحی معماری 4250535701کارشناسیمعماری

1096/11/059آتلیه 20-14پنجشنبهصبری لقایی-هاشمی105طراحی معماری 4250535701کارشناسیمعماری

1122096/10/249-9جمعهکسرایی20مبانی معماری داخلی4250535001کارشناسیمعماری

 96-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



1322096/10/289-11جمعهشمس30مقاومت مصالح و سازه های فلزی4250535801کارشناسیمعماری

496/10/309آتلیه 20-14جمعهشوهانی101اسکیس4250502401کارشناسیمعماری

2021796/10/279-17چهارشنبهکبیر صابر121معماری اسالمی 4250535401کارشناسیمعماری

1622096/11/019-14چهارشنبهدانشور کیان30زبان فارسی4252001601و5کارشناسیمعماری

1822096/11/039-16چهارشنبهعلیدادی220اندیشه اسالمی 5252000201کارشناسیمعماری

1121796/10/279-9چهارشنبهکبیر صابر220معماری اسالمی 5250535501کارشناسیمعماری

1323896/10/249-11پنجشنبهمفاخر20سیستم های ساختمانی5250503501کارشناسیمعماری

1296/11/059آتلیه 20-14پنجشنبهگروه کسرایی214طرح معماری 52505037کارشناسیمعماری

496/10/309آتلیه 11-9جمعهناصر نصیر20فرآیند طراحی5250503901کارشناسیمعماری

1096/10/289آتلیه20-11جمعهشوهانی201اسکیس5250503801کارشناسیمعماری

396/11/059آتلیه 20-14پنجشنبهگروه کسرایی214طرح معماری 52505037کارشناسیمعماری

496/10/309آتلیه 11-9جمعهناصر نصیر20فرآیند طراحی5250503901کارشناسیمعماری

496/10/289آتلیه 20-11جمعهشوهانی201اسکیس5250503801کارشناسیمعماری



کارشناسی ارشد: مقطعمهندسی معماری: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

1125996/10/279-9پنجشنبهمیر رحیمی20روش تحقیق در معماری1250530701ارشدمعماری

1325996/10/249-11پنجشنبهمیر رحیمی20معماری و اقلیم1250525701ارشدمعماری

796/10/309آتلیه 14-18 هفته فردپنجشنبهکوششگران20برنامه دهی و روش های طراحی1250528001ارشدمعماری

796/11/039آتلیه هفته فرد 13-9جمعهکوششگران20انسان و محیط 1250531001ارشدمعماری

396/11/059آتلیه 20-14جمعهوکیلی-دانشپور104طراح معماری ارشد 1250525801ارشدمعماری

996/11/059آتلیه 9-20 هفته زوجپنجشنبهحیدری304طرح معماری 01و3250530502ارشدمعماری

 9460پایان نامه  از ورودی مهر 4252003101ارشدمعماری

 60پایان نامه4250530801ارشدمعماری

 96-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطعمعماری: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

1296/10/309آتلیه 9-13هفته زوجپنجشنبهسعیدنیا30ارزیابی محیط مصنوع1250519901دکتریمعماری

796/11/039آتلیه 14-20هفته زوجپنجشنبه اعتصام30(نظریه ها و مکاتب)معماری معاصر 1250518701دکتریمعماری

1296/10/289آتلیه 9-16هفته زوججمعهآژند30هنر و معماری دوران اسالمی1250525301دکتریمعماری

 96-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری انرژی: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

22196/10/279  و8آتلیه9-11و 16-14پنجشنبهماندگاری20 ممیزی1250516601ارشدمعماری انرژی

896/10/309آتلیه 20-16پنجشنبهماندگاری20جزئیات سیستم های فعال و غیر فعال خورشیدی1250516501ارشدمعماری انرژی

396/11/049آتلیه 12-9جمعهآبروش-دانشپور103طراحی معماری و انرژی 1250516101ارشدمعماری انرژی

396/10/249آتلیه 14-12جمعهوکیلی20تحلیل انرژی1250517301ارشدمعماری انرژی

1196/10/289آتلیه 16-14جمعهشمس20انتقال حرارت1250516701ارشدمعماری انرژی

296/11/039سایت 20-16جمعهآبروش11شبیه سازی انرژی  و کاربرد نرم افزار 1250517201ارشدمعماری انرژی

896/11/049آتلیه 13-9 پنجشنبهلقایی-صبری لقایی13طراحی شهری و انرژی3250508001ارشدمعماری انرژی

1623396/10/279-14پنجشنبهمیر رحیمی20معماری، اقلیم و آسایش3250516401ارشدمعماری انرژی

 9460پایان نامه  از ورودی مهر 4252003101ارشدمعماری انرژی

60پایان نامه4250514301ارشدمعماری انرژی

 96-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری داخلی: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

396/10/249آتلیه 11-9پنجشنبهمفاخر20(پیش نیاز)1ساختمان 1250525401ارشدمعماری داخلی 

396/11/059آتلیه 20-11پنجشنبهانصاری104طرح معماری داخلی 1250518001ارشدمعماری داخلی 

596/10/279آتلیه 13-11جمعهفقیه حبیبی20تاریخ و مبانی نظری  معماری داخلی 1250526701ارشدمعماری داخلی 

596/10/309آتلیه 15-13جمعهخداداده21فن آوریهای معماری داخلی1250526601ارشدمعماری داخلی 

396/10/309آتلیه 14-18هفته فردجمعهکوششگران11شیوه های بیان معماری داخلی1250517801ارشدمعماری داخلی 

1122196/10/249-9پنجشنبهانصاری20سمینار  هنر معماری در بینش اسالمی3250519601ارشدمعماری داخلی 

296/10/279سایت 13-11پنجشنبهقلیچ نیا11کاربرد پیشرفته کامپیوتر در معماری داخلی3250519201ارشدمعماری داخلی 

1196/11/059آتلیه 20-14پنجشنبهمفاخر304طراحی معماری  داخلی 3250527501ارشدمعماری داخلی

 9460پایان نامه  از ورودی مهر 4252003101ارشدمعماری داخلی

60پایان نامه4250529001ارشدمعماری د اخلی

 96-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعبرنامه ریزی شهری: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

209روش تحقیق و تدوین پایان نامه1250518801ارشدبرنامه ریزی شهری

209برنامه کاربری زمین1250550301ارشدبرنامه ریزی شهری

209برنامه ریزی مسکن1250550601ارشدبرنامه ریزی شهری

209جامعه شناسی شهری1250551101ارشدبرنامه ریزی شهری

209تاریخ شهر و شهرسازی1250551201ارشدبرنامه ریزی شهری

209مدلهای کمی در شهرسازی1250551401ارشدبرنامه ریزی شهری

209برنامه ریزی حمل و نقل شهری1250550401و4ارشدبرنامه ریزی شهری

 9460پایان نامه  از ورودی مهر 4252003101ارشدبرنامه ریزی شهری

60پایان نامه4250531501ارشدبرنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد: مقطعبرنامه ریزی شهری: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

209روش تحقیق و تدوین پایان نامه1250518801ارشدبرنامه ریزی شهری

209برنامه کاربری زمین1250550301ارشدبرنامه ریزی شهری

209برنامه ریزی مسکن1250550601ارشدبرنامه ریزی شهری

209برنامه ریزی حمل و نقل شهری1250550401و4ارشدبرنامه ریزی شهری

 9460پایان نامه  از ورودی مهر 4252003101ارشدبرنامه ریزی شهری

60پایان نامه4250531501ارشدبرنامه ریزی شهری

 96-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 96-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعارتباط تصویری: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

29آتلیه 16-12پنجشنبهعبدی12(زبان و بیان تصویر)1کارگاه ارتباط تصویری 1250532601ارشدارتباط تصویری

99آتلیه هفته زوج16-12جمعهکوکبی02گرافیک دیجیتال 1250532901ارشدارتباط تصویری

29آتلیه 20-16پنجشنبهعبدی12اصول تخصصی طراحی گرافیک1250532501ارشدارتباط تصویری

99آتلیه 12-10جمعهخداداده20روش تحقیق در هنر101ارشدارتباط تصویری

996/10/309آتلیه هفته زوج20-16جمعهکوکبی20تجزیه و تحلیل آثار ارتباط تصویری3250532201ارشدارتباط تصویری

996/11/059آتلیه هفته زوج16-8شنبهکوکبی12(تصویر سازی در گرافیک)3/کارگاه ارتباط تصویری3250532801ارشدارتباط تصویری

996/10/249آتلیه هفته زوج20-16شنبهکوکبی20گرافیک و هنر جدید3250532401ارشدارتباط تصویری

 9460پایان نامه  از ورودی مهر 4252003101ارشدارتباط تصویری

33پایان نامه4250510801ارشدارتباط تصویری

 96-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی: مقطعطراحی صنعتی: رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
ساعتتاریخ امتحانمکانساعت روز(دکتر)مدرس عملی

19آتلیه 20-16پنجشنبهاصل فالح 21مبانی هنرهای تجسمی101کارشناسیطراحی صنعتی

19آتلیه 16-14پنجشنبهآژند20آشنایی با تاریخ هنر101کارشناسیطراحی صنعتی

19آتلیه 14-17و9-12هفته زوججمعه             آقا رفیعی                11(چوب)1کارگاه مواد  101کارشناسیطراحی صنعتی

19آتلیه 14-16هفته فرد جمعهصامت حقیقی11نقشه کشی صنعتی مقدماتی101کارشناسیطراحی صنعتی

19آتلیه 16-20هفته فرد جمعهصامت حقیقی02کارگاه طراحی مقدماتی101کارشناسیطراحی صنعتی

1622096/11/019-14چهار شنبهدانشور کیان30زبان فارسی101کارشناسیطراحی صنعتی

19مهارت زندگی 101کارشناسیطراحی صنعتی

1321796/11/039-11چهار شنبهعلیدادی20اخالق اسالمی101کارشناسیطراحی صنعتی

29سایت 19-16شنبهراشد11نقشه کشی صنعتی مقدماتی101کارشناسیطراحی صنعتی

17.302179-15.30سه شنبهسقط چیان20ریاضی پیش دانشگاهی101کارشناسیطراحی صنعتی

19آتلیه 20/30-17/30سه شنبهراشد02کارگاه طراحی مقدماتی101کارشناسیطراحی صنعتی

 96-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطع طراحی صنعتی: رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

1آتلیه 20/30-17/30سه شنبهراشد02کارگاه طراحی مقدماتی101ارشدطراحی صنعتی

2سایت 11-9پنجشنبهقلیچ نیا101طراحی به کمک کامپیوتر 1250541501ارشدطراحی صنعتی

11آتلیه 13-11پنجشنبهخداداده11روش شناسی طراحی صنعتی1250540601ارشدطراحی صنعتی

12آتلیه 20-16پنجشنبهاصل فالح21مبانی هنرهای تجسمی101ارشدطراحی صنعتی

9آتلیه 12-10جمعهخداداده11سمینار1250541201ارشدطراحی صنعتی

1آتلیه 14-16هفته فرد جمعهصامت حقیقی11نقشه کشی صنعتی مقدماتی101ارشدطراحی صنعتی

1آتلیه هفته فرد20-16جمعهصامت حقیقی02کارگاه طراحی مقدماتی101ارشدطراحی صنعتی

1آتلیه 14-17و9-12هفته زوججمعه             آقا رفیعی                11(چوب)1کارگاه مواد  101ارشدطراحی صنعتی

1آتلیه 19-16شنبهراشد11نقشه کشی صنعتی مقدماتی101ارشدطراحی صنعتی

14224-17هفته فردجمعهفالح11رفتار شناسی مشتری3250541101و4ارشدطراحی صنعتی

17224-19هفته فردجمعهفالح01کارآفرینی3250541901و4ارشدطراحی صنعتی

3آتلیه 17-14 شنبهخداداده212پروژه طراحی صنعتی  3250512001و4ارشدطراحی صنعتی

 9460پایان نامه  از ورودی مهر 4252003101ارشدطراحی صنعتی

33پایان نامه4250542301ارشدطراحی صنعتی

 96-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطع آهنگسازی:  رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

60پایان نامه4250534901ارشدآهنگسازی

 95-96برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع پژوهش هنر : :رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
مکانساعت روزمدرسعملی

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعت 

1296/10/249آتلیه 11-9پنجشنبهآژند20پژوهش در تاریخ نگاری هنر1250527801دکتریپژوهش هنر

196/10/299آتلیه 13-11پنجشنبهآژند20پژوهشی در مکاتب و سبکهای نگارگری ایران1250528201دکتریپژوهش هنر

1122496/10/269-9جمعه بسحاق20مبانی دینی هنر1250527701دکتریپژوهش هنر

1322496/10/289-11جمعه بسحاق20اصول فلسفه هنر و زیبائی شناسی1250527901دکتریپژوهش هنر

 95-96برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 


