
:معماری هنز اجتماعی می باشذ  

مؼمًال اس مؼماران اوتظار . شًوذ َا با تًجٍ بٍ ویاسَای اجتماػی طزاحی می ساسوذ، يلی بیشتز ساختمان کىىذ ي حتی می َای شخصی طزاحی می مؼماران گاٌ بىاَایی را با ایذٌ

ريد کٍ یک ساختمان مشخص را در یک مکان مشخص طزاحی کىىذ می شًوذ؛ بٍ مقذار سیادی سزمایٍ ي مىابغ ي بٍ  یک ساختمان افزاد سیادی درگیز می در ريوذ ساخت .

کىىذ َای مؼمار را محذيد می گیزی َای ساختماوی تصمیم وامٍ چىیه قًاویه ي آییه َم. َای دیگزی بٍ جش مؼمار ویاس است تخصص . 

اتفاقی مشابٍ ویش در مًرد ظاَز ي . گذاروذ َای اي اثز می َای کارفزما بز تصمیم قًاویه ي درخًاست ست؛ يلی خًاست جامؼٍ، وُایی ٔگیزوذٌ در طزاحی یک ساختمان مؼمار تصمیم

شًد، در بسیاری اس شُزَا بٍ يیژٌ شُزَای تاریخی مقزراتی يجًد دارد تا  َای جذیذ ي واآشىای ظاَزی استقبال می حتی امزيسٌ کٍ اس تجزبٍ. افتذ َا می ومای ساختمان

جذیذ در قالب شُزی جا بیافتىذ ي اس یک سبان مشتزک ظاَزی پیزيی کىىذَای  ساختمان . 

است، يلی در تاریخ مؼمارَای مُم ي  گذارد در میان بیشتز مؼماران یک ياقؼیت پذیزفتٍ شذٌ گیزی مؼمار اثز می َایی کٍ تًسط ػًامل بیزيوی بز تصمیم گزچٍ محذيدیت

وامیذٌ  معمار کاغذیاوذ؛ ایه وًع مؼماران گاٌ بٍ تمسخز  ي بذين تًجٍ بٍ ویاسَای جامؼٍ یا حتی قًاویه فیشیک کار کزدٌاوذ کٍ بز ريی کاغذ  مؼزيفی ویش يجًد داشتٍ

شًوذ می .[ 

یط طبیؼی یک مسیز َىزی َا بٍ ػىًان شزا تز مؼمارَا بٍ ایه درخًاست بیش. مؼمار وگزیست ٔیک ماوغ در بزابز اَذاف َىزمىذاوٍ ٔبا ایه َمٍ وبایذ خًاست اجتماع را بٍ دیذٌ

کىىذ وگاٌ می . 

 

 

 

 



 دريس مزبًط بٍ رشتٍ کارداوی مؼماری در طًل تحصیل

 جذٍل تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى درٍس ردیف

 الف 17 درٍس عوَهی 1

 ب 13 درٍس پایه 2

 ج 32 درٍس اصلی 3

 د 16 درٍس تخصصی 4

 ٍاحذ 78  جوع 

 

 

 جذول دروس عمومی دوره کاردانی معماری:الف 

 واحذ عملی واحذ نظزی تعذاد واحذ نام درس ردیف

 کارگاهی

دروس 

 پیشنیاس

 - - 34 2 1اوذیشٍ  1

 - - 34 2 آییه سوذگی 2

 - - 51 3 فارسی 3

 - - 51 3 سبان خارجی 4

 - 34 - 1 1تزبیت بذوی 5

داوش خاوًادٌ  6

 يجمؼیت

2 34 - - 

 - - 34 2 سبان پیش 7

 - - 34 2 ریاضی پیش 8

    17 جمغ 



 جذول دروس پایه کاردانی معماری:ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذٍل درٍس اصلی دٍرُ کارداًی هؼواری:ج

 درٍس پیشٌیاز ٍاحذ ػولی کارگاّی ٍاحذ ًظری تؼذاد ٍاحذ ًام درس ردیف

 2ساخت ٍارائه  153 - 3 3ساخت ٍارائه  1

 - 34 17 2 شٌاخت ٍهَاد هصالح 2

 شٌاخت ٍهَاد هصالح 34 17 2 1عٌاصز ٍجشئیات ساختواًی  3

عٌاصز ٍجشئیات  34 17 2 2عٌاصز ٍجشئیات ساختواًی 4

 1ساختواًی 

 ریاضیات - 34 2 1ایستائی  5

 1ایستائی  - 34 2 2ایستائی  6

 - - 34 2 1تٌظین شزایط هحیطی 7

 1تٌظین شزایط هحیطی - 34 2 2تٌظین شزایط هحیطی  8

 - - 34 2 آشٌایی با هعواری جهاى 9

ٍاحذ 30بعذ اس گذراًذى  68 17 2 رٍستا 10

ٍاحذ عولی  ٍاحذ ًظزی تعذاد ٍاحذ ًام درس ردیف

 کارگاهی

 درٍس پیشٌیاس

 - 153 - 3 1ترسین فٌی  1

 - - 34 2 1ٌّذسِ  2

 - - 34 2 ریاضیات 3

 - 153 - 3 1ساخت ٍارائِ 4

 1ساخت ٍارائِ 153 - 3 2ساخت ٍارائِ  5

 -   13 جوغ 



 اصلی

تزسین -1ساخت ٍارائه  68 - 2 توزیي های هعواری 11

 2هٌذسه-2فٌی 

 1تزسین فٌی  153 - 3 2تزسین فٌی  12

 1هٌذسه  - 34 2 2هٌذسه  13

 توزیي های هعواری 136 - 4 آشٌایی با طزاحی هعواری  14

    32 جوع 

 

 

 

 

 جذول دروس تخصصی دوره کاردانی معماری:د

 ٍاحذ تؼذاد ٍاحذ ًام درس ردیف

 ًظری

ٍاحذ ػولی 

 کارگاّی

 درٍس پیشٌیاز

 2تزسین فٌی 68 17 3 ًقشه بزداری 1

 2عٌاصز ٍجشئیات  - 34 2 تعویز ًٍگهذاری 2

-2تٌظین ٍشزایط 136 - 4 طزاحی فٌی ساختواى 3

عٌاصز -2ایستائی 

 2ٍجشئیات

 2عٌاصز ٍجشئیات  34 17 2 هذیزیت ٍتشکیالت کارگاهی 4

 2ٍجشئیات عٌاصز  34 17 2 بزآٍرد 5

 طزاحی فٌی ساختواى 153 - 3 کارآهَسی 6

 -   16 جوع 

 



 :تزم بنذی

 

 ترم چْارم ترم سَم ترم دٍم ترم اٍل

کذ 

 درس

تؼذاد  ًام درس

 ٍاحذ

پیش 

 ًیاز

کذ  ًَع درس

 درس

تؼذاد  ًام درس

 ٍاحذ

پیش 

 ًیاز

کذ  ًَع درس

 درس

تؼذا ًام درس

د 

ٍاح

 د

پیش 

 ًیاز

کذ  ًَع درس

 درس

تؼذ ًام درس

اد 

ٍاح

 د

پیش 

 ًیاز

 ًَع درس

 تخصصی 28 2 تؼویر ًٍگْذاری 40 اصلی 24 3 3ساخت ٍارائِ  25 پایِ  2 ریاضیات 22 ػوَهی  2 ریاضی پیش  333

ساخت ٍارائِ  24 ػوَهی  2 زباى پیش 111

2 

ػٌاصر ٍجسئیات  28 پایِ 23 3

2 

 32  4 طراحی فٌی 41 اصلی 27 2

30 28 

 تخصصی

هذیریت  42 اصلی 22 2 1ایستایی 29 اصلی 20 3 2ترسین فٌی  36 پایِ  3 1ترسین فٌی  20

 ٍتشکیالت 

 تخصصی 28 2

 تخصصی 28 2 هترٍ برآٍرد 43 اصلی 31 2 2تٌظین شرایط  32 اصلی 21 2 2ٌّذسِ  37 پایِ  2 1ٌّذسِ  21

تٌظین شرایط  31 پایِ  3 1ساخت ٍارائِ  23

 1هحیطی 

توریي ّای  35 اصلی  2

 هؼواری

2 23 

36 

37 

 

 اصلی 29 2 2ایستایی  30 اصلی

آشٌایی باطراحی  38 تخصصی 36 3 ًقشِ برداری 39 ػوَهی  3 زباى خارجی 9 ػوَهی  3 فارسی ػوَهی 8

 هؼواری

 اصلی 35 4

شٌاخت هَاد  26

 ٍهصالح

ػٌاصر  27 اصلی  2

 1جسئیات 

 اصلی 41 3 کارآهَزی 70 اصلی  2 رٍستا      34 اصلی 26 2

آشٌایی با  33 ػوَهی  1 1تربیت بذًی  10 ػوَهی  2 آییي زًذگی 7

 هؼواری جْاى

      اصلی  2

داًش خاًَادُ  17 ػوَهی  2 1اًذیشِ  6     

 ٍجوؼیت

      ػوَهی  2

 19 جوغ کل تؼذاد ٍاحذ 20 جوغ کل تؼذاد ٍاحذ 20 جوغ کل تؼذاد ٍاحذ 19 جوغ کل تؼذاد ٍاحذ


