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خانه هاي زرد به معناي این است که در لیست پیشنهادي وزارت علوم به عنوان پیشن نیاز معرفی نشده اما نظر مدیرگروه این است که پیش نیاز تعریف شود

ترم هشتمترم هفتم

برنامه پیشنهادي دوره کارشناسی مهندسی شهرسازي

19 واحد 17 واحد 18 واحد 18 واحد 15 واحد18 واحد 17 واحد
ترم ششمترم پنجمترم چهارمترم سومترم دومترم اول

18 واحد

کارگاه شهرسازي 1کاربرد نقشه برداري درمعادالت دیفرانسیلفیزیک

کارگاه شهرسازي 4

پروژه نهاییمسکنتاریخ شهرهاي ایرانی -مبانی برنامه ریزي شبکه

کارگاه شهرسازي 5

مبانی برنامه ریزي شبکه حمل
و نقل درون شهري، کارگاه

کارگاه شهرسازي 3، شناخت و تحلیل فضاي شهري، 
برنامه ریزي بافتهاي فرسوده و تاریخی

کارگاه شهرسازي 2، تاسیسات
و زیرساختهاي شهري، مبانی
طراحی شبکه حمل و نقل

کارگاه شهرسازي 1، مبانی و
روش هاي برنامه ریزي شهري،

مبانی و روش هاي طراحی شهري

کارگاه شهرسازي 3کارگاه شهرسازي 2اقتصاد شهرياصول سیستم هايدرك و بیان محیط شهريمبانی شهرشناسی

- - - -

کارگاه شهرسازي 5 (هم نیاز)؛ روش تحقیق در -تاریخ شهر و شهرسازي در جهانمدل هاي کمی در شهرسازيترسیم پیشرفتهگذراندن حداقل 25 واحدریاضیات-
شهرسازي؛ سمینار مسائل شهري

اخالق اسالمیبرنامه ریزي منطقه ايبرنامه ریزي بافتهايمبانی طراحی شبکهروش تحقیق درجامعه شناسی شهريهندسه احجام و پرسپکتیو

-مبانی و روش هاي برنامه ریزي شهري

انقالب اسالمیسوانح طبیعی وکاربرد مصالحتاریخ شهر و شهرسازيمبانی و روش هايزبان تخصصیترسیم پیشرفتهبیان معماري

مبانی و روش هاي برنامه ریزي - شهري، مبانی و روش -آمار در شهرسازي---
هاي طراحی شهري، شناخت و تحلیل فضاي شهري

--

سمینار مسائل شهريمبانی مدیریت شهريتاسیسات و زیرساخت -مدل هاي کمی درمبانی و روش هاي برنامهآمار در شهرسازيترسیم مقدماتی

--ترسیم پیشرفتهزبان انگلیسیترسیم مقدماتی-

-

بوم شناسی و برنامهریزيحقوق و قوانین شهريشناخت و تحلیل فضاي شهرياندیشه اسالمی 2کاربرد رایانه در شهرسازيمبانی مهندسی و معماري ساختمانجغرافیاي شهري

--آمار در شهرسازيجغرافیاي شهري--

-

دانش خانواده و جمعیتتفسیر موضوعی قرآنتاریخ تحلیلی صدرگرافیک رایانه اي در شهرسازيزبان انگلیسیزبان فارسی

-مبانی و روش هاي طراحی شهرياندیشه اسالمی1---
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