
 982 - )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال         
کاردانیمقطع :  معماري داخلینام رشته :    

2ترم :  98مهرنیمسال ورودي :    
 

 Aگروه  

 پیش نیاز
 استاد

تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 کد گروه
 درسی

 40 سه شنبه 10-12 خالقیت در هنر 2 سارا نوري 

مشترك با گروه  
 دیگرهاي 

2 
 اندیشه اسالمی

 مشترك با گروه هاي دیگر
 
- 

 1 نوروزي -
حجم شناسی و ماکت 

 سازي
 40 سه شنبه 17-14

 40 سه شنبه 17-19 مبانی معماري داخلی 2 یوسفی مبانی معماري

 1 شیخ الحکمایی -
کاربرد رایانه در معماري 

 داخلی پایه
 40 چهارشنبه 11-8

 40 چهار شنبه 11-14 بیان معماري 2 کارگرعبدالهی -

 40 چهار شنبه 14-16 اصول فنی ساختمان پایه 2 کارگرعبدالهی -

 40 چهارشنبه 17-20 هندسه مناظر ومرایا 1 پاك سرشت هندسه کاربردي

 40 پنجشنبه 8-11 طرح معماري (رلوه) 2 کارگرعبدالهی -

 امی 
2 

کاربرد فناوري اطالعات و 
 ارتباطات

 40 پنجشنبه 13-11

 40 پنجشنبه 13-15 مقررات معماري داخلی 2 فتحی -

 40 پنجشنبه 15-18 فرم وفضا 1 فتحی -

 

 

 

 

 

 توضیحات : 
 (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرمائید)

دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را (طبق زمانبندي  -1

 انتخاب واحد نمایند. سامانه آموزشی هم آوا)، در  11اعالم شده در سایت واحد 

 

 واحد 20 جمع کل تعداد واحد :



 982 - )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال         
کاردانیمقطع :  معماري داخلینام رشته :    

2ترم :  98مهرنیمسال ورودي :    
 

 Bگروه  
 پیش نیاز

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 کد گروه
 درسی

 2 مشترك با گروه هاي دیگر 
 مشترك با گروه هاي دیگر اندیشه اسالمی

 
- 

 41 یکشنبه 11-13 مقررات معماري داخلی 2 یوسفی -

 41 یکشنبه 13-15 خالقیت در هنر 2 سارا نوري -

 41 یکشنبه 15-17 اصول فنی ساختمان پایه 2 نژاد کیوانی -

 41 یکشنبه 17-20 بیان معماري 2 یوسفی -

 1 یوسفی -
کاربرد رایانه در معماري داخلی 

 پایه
17-14 

 41 سه شنبه

 41 سه شنبه 17-20 حجم شناسی و ماکت سازي 1 نوروزي -

 41 پنجشنبه 8-10 مبانی معماري داخلی 2 فتحی مبانی معماري

 41 پنجشنبه 10-13 طرح معماري (رلوه) 2 فتحی -

 امی -
2 

کاربرد فناوري اطالعات و 
 ارتباطات

 41 پنجشنبه 15-13

 41 پنجشنبه 15-17 هندسه مناظر ومرایا 1 زهتابیان هندسه کاربردي

 41 پنجشنبه 17-20 فرم وفضا 1 نوروزي -

 

 

 

 

 توضیحات : 
 گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرمائید) (دانشجوي

دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را (طبق زمانبندي  -1

 انتخاب واحد نمایند. سامانه آموزشی هم آوا)، در  11اعالم شده در سایت واحد 

 واحد 20 جمع کل تعداد واحد :


