
تعداد واحدها  درسي :
۲۲ جبراني
۲۹ ۹ عمومي
۲ ۸ پايه
۷۰

هم نياز پيش نياز
واحد
عملي

واحد
نظر 

نوع درس نام درس کد

۲ ۱ پايه كاربرد نرم افزارها  ترسيمي ۳۶۰۲
۲ جبراني رياضي جبراني ۳۶۹۰
۲ پايه انسان، طبيعت، معمار  ۳۶۰۳

۳ ۱ تخصصي طراحي معمار  ۲ ۳۶۱۶
۱ ۱ اصلي عناصر جزئيات ساختماني ۲ ۳۶۰۷

۲ تخصصي زبان تخصصي ۳۶۱۵
۲ عمومي انديشه اسالمي ۲ ۱۱۰۷

۶ ۱۱
۱۷ مجموع

هم نياز پيش نياز
واحد
عملي

واحد
نظر 

نوع درس نام درس کد

۳ پايه رياضي عمومي ۲ ۳۶۰۱
طراحي معمار  ۲ ۳ ۱ تخصصي طراحي معمار  ۳ ۳۶۱۷

عناصر جزئيات ساختماني ۲ ۲ اصلي تأسيسات مكانيكي و الکتريکي ۳۶۱۴
۲ اصلي آشنايي با معمار  اسالمي ۲ ۳۶۱۲

عناصر جزئيات ساختماني ۲ ۲ اصلي سازه ها  فلز  ۳۶۰۸
۲ اختيار  تحليل فضاها  شهر  ۳۶۲۶
۲ عمومي انقالب اسالمي ايران ۱۱۰۸

۱ عمومي تربيت بدني ۲ ۱۱۱۱
۴ ۱۴
۱۸ مجموع

مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر
ترم بند  رشته : کارشناسي ناپيوسته علمي - کاربرد  معمار 

(ويرايش : شهريور ۹۱)

* نکات ضروري :
1- دانشجویان داراي مدرك کاردانی پیوسته غیر مرتبط، می بایست با مراجعه به مدیر گروه، دروس جبرانی بگذرانند.

6- چنانچه معدل نیمسال دانشجو باالي 17 باشد، در نیمسال بعد می تواند تا 24 واحد به شرط تأیید مدیر گروه اخذ نماید.
7- در صورتی که دانشجو با اخذ حداکثر 24 واحد درسی فارغ التحصیل می شود، اخذ تا حداکثر 24 واحد بالمانع است.

اصلي
تخصصي
اختيار 

3- دانشجو می بایست در هر ترم عادي حداقل 14 واحد و حداکثر 20 واحد را اخذ نماید.
4- چنانچه معدل نیمسال دانشجو در یک ترم کمتر از 12 شود، "مشروط" به حساب آمده و در ترم بعد می بایست حداقل 12 واحد و حداکثر 14 واحد را 

انتخاب نماید. (تبصره: این قانون شامل دانشجویان ترم آخر نمی شود.)
5- چنانچه دانشجوي کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته مشروط شود، اخراج می شود.

8- دانشجو می تواند در ترم تابستان حداکثر 6 واحد از دروس ارائه شده را اخذ نماید.
9- رعایت پیش نیازي و هم نیازي دروس و حداقل و حداکثر انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد و عدم رعایت آن باعث حذف دروس توسط آموزش 

ترم ۲

10- رعایت پیش نیاز درس الزامی می باشد. در مواردي که یک بار درس توسط دانشجو اخذ و نمره مردودي کسب کرده باشد، می تواند این درس را به 
همراه درس پس نیاز آن اخذ نماید.



مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر
ترم بند  رشته : کارشناسي ناپيوسته علمي - کاربرد  معمار 

(ويرايش : شهريور ۹۱)

هم نياز پيش نياز
واحد
عملي

واحد
نظر 

نوع درس نام درس کد

طراحي معمار  ۳ ۳ ۱ تخصصي طراحي معمار  ۴ ۳۶۱۸
۱ ۱ اصلي شناخت و طراحي معمار  روستا ۳۶۰۴

سازه ها  فلز  ۲ اصلي سازه ها  بتني ۳۶۰۹
تأسيسات الكتريكي و مكانيكي ۲ اصلي تنظيم شرايط محيطي ۲ ۳۶۱۳

۲ اصلي آشنايي با معمار  معاصر ۳۶۰۶
عناصر جزئيات ساختماني ۲ ۱ ۱ اصلي مديريت و تشكيالت كارگاهي ۳۶۱۰

۲ عمومي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران ۱۱۰۹
۵ ۱۱
۱۶ مجموع

هم نياز پيش نياز
واحد
عملي

واحد
نظر 

نوع درس نام درس کد

طراحي معمار  ۴ ۳ ۱ تخصصي طراحي معمار  ۵ ۳۶۱۹
گذراندن حداقل  ۴۰ واحد ۱ ۲ تخصصي آشنايي با مرمت ابنيه ۳۶۲۱

طراحي معمار  ۴ - سازه ها  
فلز  - سازه ها  بتوني ۶ تخصصي طراحي نهايي (پروژه) ۳۶۲۰
عناصر جزئيات ساختماني ۲ ۲ اصلي روشها  طراحي و توليد صنعتي ۳۶۱۱
گذراندن حداقل  ۴۰ واحد ۲ اصلي مباني نظر  معمار  ۳۶۰۵

۲ عمومي تفسير موضوعي قرآن ۱۱۱۰
۱۰ ۹
۱۹ مجموع :

هم نياز پيش نياز
واحد
عملي

واحد
نظر 

نوع درس نام درس کد

۲ تخصصي کارآموز  ۳۶۲۲

ترم تابستان

ترم ۴

ترم ۳


