
تعداد واحدها  درسي :
۲۶ ۴ جبراني
۲۰ ۱۲ عمومي
۲ ۱۳ پايه
۷۷

هم نياز پيش نياز
واحد
عملي

واحد
نظر 

نوع درس نام درس کد

۲ جبراني رياضي پيش دانشگاهي ۱۲۰۱
۲ جبراني زبان پيش دانشگاهي ۱۱۱۲

۲ ۱ پايه درك و بيان معمار  ۱ ۱۷۰۵
۳ پايه ترسيم فني ۱۷۰۳
۱ ۱ پايه هندسه ترسيمي ۱۷۰۴

۳ عمومي فارسي عمومي ۱۱۰۳
۲ عمومي انديشه اسالمي ۱ ۱۱۰۱

۱ عمومي تربيت بدني ۱ ۱۱۰۵
۷ ۱۱
۱۸ مجموع

هم نياز پيش نياز
واحد
عملي

واحد
نظر 

نوع درس نام درس کد

۳ پايه رياضي عمومي ۱ ۱۷۰۱
۲ پايه فيزيک مکانيک ۱۷۰۲

درك و بيان معمار  ۱ ۲ ۱ اصلي درك و بيان معمار  ۲ ۱۷۰۶
درك و بيان معمار  ۱ 

ترسيم فني
۲ ۱ اصلي تمرينها  معمار  ۱ ۱۷۰۹

هندسه ترسيمي ۱ ۱ اصلي پرسپكتيو ۱۷۱۳
۲ اصلي آشنايي با معمار  جهان ۱۷۱۴
۳ عمومي زبان خارجي ۱۱۰۴
۲ عمومي اخالق اسالمي ۱۱۰۲

۵ ۱۵
۲۰ مجموع

9- 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 : کارداني پيوسته نقشه كشي معمار - معمار 

ترم ۲

ترم ۱

اصلي
تخصصي
اختيار 

(ويرايش : شهريور ۱۳۹۱)

* نکات ضروري :

2- دانشجو می بایست در هر ترم عادي حداقل 14 واحد و حداکثر 20 واحد را اخذ نماید.
3- 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.)

1- دانشجویان داراي دیپلم کار و دانش ملزم به گذراندن دروس جبرانی (شناخت مواد و مصالح - مبانی هنرهاي تجسمی) می باشند.

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

7- دانشجو می تواند در ترم تابستان حداکثر 6 واحد از دروس ارائه شده را اخذ نماید.
8- 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 و مدیر گروه می شود.

4- چنانچه دانشجوي کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته در دو ترم مشروط شود، اخراج می شود.



مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر
ترم بند  رشته : کارداني پيوسته نقشه كشي معمار - معمار 

هم نياز پيش نياز
واحد
عملي

واحد
نظر 

نوع درس نام درس کد

رياضي عمومي ۱ ۲ اصلي ايستايي ۱ ۱۷۱۱
تمرينها  معمار  ۱ ۲ ۱ اصلي تمرينها  معمار  ۲ ۱۷۱۰

۲ ۱ اصلي كاربرد نرم افزارها  رايانه ا  در 
معمار 

۱۷۱۶

ترسيم فني
درك و بيان معمار  ۲

۱ ۱ اصلي آشنايي با معمار  اسالمي ۱ ۱۷۱۵

ترسيم فني ۱ ۱ اصلي عناصر و جزئيات ساختماني ۱ ۱۷۰۷
ترسيم فني ۱ ۱ اصلي تنظيم شرايط محيطي ۱ ۱۷۰۸
ترسيم فني ۱ ۱ تخصصي نقشه بردار  ۱۷۱۸
زبان خارجي ۲ تخصصي زبان فني ۱۷۲۲

۸ ۱۰
۱۸ مجموع

هم نياز پيش نياز
واحد
عملي

واحد
نظر 

نوع درس نام درس کد

ايستايي ۱ ۲ اصلي ايستايي ۲ ۱۷۱۲

ايستايي ۲
ايستايي ۱

تمرينها  معمار  ۲
عناصر و جزئيات ... ۱

۴ تخصصي طراحي فني ساختمان ۱۷۱۹

طراحي فني ساختمان ۲ ۲ اصلي طراحي معمار  ۱ ۱۷۱۷
عناصر و جزئيات ... ۱ ۱ ۱ تخصصي متره و برآورد ۱۷۲۰
تمرينها  معمار  ۲ ۱ ۱ تخصصي روستا ۱ ۱۷۲۱

۲ تخصصي اصول سرپرستي ۱۷۲۳
۰ ۲ اختيار  آشنايي به مقررات ملي ساختمان ۱۷۲۸

۱ عمومي جمعيت و تنظيم خانواده ۱۱۰۶
۸ ۱۱
۱۹ مجموع

هم نياز پيش نياز
واحد
عملي

واحد
نظر 

نوع درس نام درس کد

طراحي فني ساختمان ۲ تخصصي کارآموز  ۱۷۲۴

ترم تابستان

ترم ۳

ترم ۴


