
شهرسازيترم کارشناسی رشته  8برنامه   

 نیمسال اول واحد نیمسال دوم واحد نیمسال سوم واحد
)پایه( تخصصی زبان -1 2 درك و بیان محیط شهري (پایه )  -1 2   مبانی شهرشناسی(پایه)  -1 2   
مدیریت شهري (اختیاري )  مبانی -2 2 بیان معماري (پایه )  -2 3   )پایه(جامعه شناسی شهري  -2 2   

)یتخصص(شهريفضاهاي وتحلیلشناخت-3 3 جغرافیاي شهري(پایه)  -3 2  آمار در شهرسازي (پایه )  -3 2   

)تخصصیروش تحقیق در شهرسازي ( -4 3   ) پایه(هندسه و احجام پرسپکتیو  -4 3   )پایه(اقتصاد شهري  -4 2 

تاریخ شهر و شهرسازي در جهان  -5 2
)تخصصی(  

پایه) (کاربرد رایانه در شهرسازي  -5 2  ترسیم مقدماتی(پایه )  -5 3  

(پایه )  ترسیم پیشرفته -6 3 معادالت و دیفرانسیل (پایه) -6 2  ریاضیات  (پایه ) -6 2   

 کاربرد مصالح ساختمانی در شهرسازي -7 2
  )(اختیاري

عمومی (تفسیر موضوعی قران) -7 2   )زبان فارسی(عمومی  -7 3 

)2عمومی (اندیشه اسالمی  -8 2 عمومی (زبان خارجی)  -8 3    ) 1 اندیشه اسالمی( عمومی -8 2 

    ) 1تربیت بدنی (عمومی  -9 1  

91 جمع واحد 19  جمع واحد 19 جمع واحد 

 نیمسال چهارم واحد نیمسال پنجم واحد نیمسال ششم واحد
تخصصی)( 3 شهرسازي کارگاه -1 5 ) تخصصی( 2شهرسازي کارگاه  -1 5  )تخصصی( 1 شهرسازي کارگاه -1 5   

 مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون -2 2
 شهري (تخصصی) 

 مبانی برنامه ریزي شبکه حمل ونقل -2 2
) تخصصیشهري (  

)تخصصی(اي برنامه ریزي منطقه -2 2  

طراحی و کاربرد نظام اطالعات شهري  -3 2
اختیاري)(  

اختیاري)(ارزیابی توان محیط زیست  2  
 

ایه)برداري در شهرسازي (پکاربرد نقشه -3 3  

تخصصی)( مسکن -4 2 یه)مکانی (پااطالعات اصول سیستم هاي  -4 2     مبانی و روشهاي برنامه ریزي شهري -4 3 
)تخصصی(  

ی)تخصص( تاریخی و فرسوده بافتهاي -5 3 - 5 روانشناسی محیطی (اختیاري) 2   شهري طراحی هاي روش و مبانی -5 3 
)تخصصی(  

عمومی (تاریخ تحلیل اسالم)  -6 2  
 

ریزي و طراحی بوم شناسی، برنامه -6 2
(اختیاري)محیطی   

)تخصصیمدلهاي کمی در شهرسازي ( -6 2  

آیین زندگی)( عمومی -7 2 عمومی (آشنایی با قانون اساسی)   -7 2     

71 جمع واحد 18 واحدجمع  18 جمع واحد   

 نیمسال هفتم واحد نیمسال هشتم واحد *توضیحات*
واحد الزم است گذرانده  18از دروس اختیاري  -1

  شود.
واحد  22از دروس عمومی طبق جدول مصوب  -2

  الزم است گذرانیده شود.
تعداد واحدهایی که در این دوره ارائه می شود  -3

  .واحد است 140
غیر از عناوین  واحدي که دانشجویان هر ورودي -4

، تحت هر عنوان اعم از اختیاري و ... انتخاب فوق
 نمایند حتماً با مدیریت گروه هماهنگ شوند.

(تخصصی)  5کارگاه شهرسازي -1 5 (تخصصی)  4کارگاه شهرسازي  -1 5   

پروژه نهایی (تخصصی) -2 6 حقوق و قوانین شهري (اختیاري)  -2 2   

(اختیاري) سمینارمسایل شهري -3 2  شهري زیرساختهاي و تاسیسات -3 3 
تخصصی)(  

 اسالمی ایرانی هاي شهر تاریخ -4 2  تفسیر عکسهاي هوایی (اختیاري) -4 2
)تخصصی(  

  )2تربیت بدنی(عمومی  -5 1  

عمومی (دانش خانواده و جمعیت) -6 2    

51 جمع واحد 15  جمع واحد 

 


