یکشنبه

کالس9
کالس*10
کالس*11

8:00-8:45

9:45-10:30

8:45-9:30

11:30-12:15

10:30-11:15

پرسپکتیو(ک.پ)خانم گلشن

مقدمات طراحی معماری(2م)آقای شرافتی

پرسپکتیو(ک.پ)خانم گلشن

کارگاه مصالح و ساخت(م)آقای سیفی
مقدمات طراحی معماری داخلی(م.د) آقای قدرت
روستا(ک.پ)خانم رضایی فرید

استاتیک(ع) آقای دماوندی

اصول (1ح)آقای باقرزاده
مدیریت استراتژیک(م)خانم اوجی

متون عمومی(ز)آقای صمیم

مبانی نظری معماری(م)آقای شهسواری

اصول (1ح)آقای باقرزاده

آیین نگارش،خانم کمالی سروستانی
آیین نگارش،خانم کمالی سروستانی
تاریخ ادبیات(3ا)خانم کمالی سروستانی
متره برآورد (م )آقای صادقپور

سیری در تاریخ(ز)آقای کازرونی

ریاضی(1ح)آقای کالنتری

ریاضی (ح)خانم نورافشان

سیستم (ح)آقای پزشکیان
آشنایی با معماری معاصر(م)آقای انقیاد

اقتصاد کالن(م)خانم عابدی

دولتی(2ح)آقای تاجداران

واژه شناسی(ز)آقای بردویی

مهندسی
اداری گلستان سعدی(ا)آقای کمالی سروستانی
روش تحقیق آقای کمالی
اندیشه2آقای کشاورز
گلستانه

آمار(2م)آقای شفیعی

مرمت و نگهداری (م.د) خانم حساس

صنعتی(2ح)خانم محمودی

زبان فنی (ح)خانم کاظمی

زبان پیش(ک.پ)خانم نازنین کمالی

بودجه (ح)خانم عابدی

زبان پیش(ح)خانم نازنین کمالی

معماری اسالمی(ک.پ)آقای پارسایی

انسان طبیعت معماری(ک)آقای پارسایی

تاریخ ادبیات(2ا)خانم کمالی سروستانی
آشنایی با معماری جهان(م)آقای انقیاد سازه های بتنی(ع)آقای دماوندی

اخالق آقای کشاورز

کاربرد نرم افزار ترسیمی(ک)آقای محبوبی
کاربرد کامپیوتر(ح)خانم اسکندری

ریاضی کاربردی(م.د)آقای شفیعی

زبان عمومی خانم حسینی
زبان پیش(ک.پ)خانم حسینی

زبان فنی(ک.پ)خانم بدیعی معماری جهان(ک.پ)خانم بدیعی

ریاضی (ح)خانم نورافشان

فنون وصناعات ادبی(ز)آقای کازرونی

آشنایی با مرمت ابنیه(ک)خانم حساس

دولتی(2ح)آقای تاجداران

معماری جهان اسالم(م.د)خانم حساس
زبان پیش(م)خانم حسینی تاریخ معماری جهان(م.د)خانم حساس

معماری اسالمی(ک.پ)آقای پارسایی

ترجمه متون عمومی(ز)آقای بردوییترجمه متون مطبوعاتی(ز)آقای بردویی

حسابداری مالی(ح)آقای صابری

دولتی(2ح)آقای تاجداران

مبانی هنر(ک.پ)خانم رضایی فرید مبانی هنر(ک.پ)خانم نظربلند

اداری

ایستایی(2ک.پ)خانم انصاری

تجارت الکترونیک(م)آقای زیرک جا
مباحث (ح)خانم خداپناه
مباحث (ح)خانم خداپناه
پیشرفته(1ح)خانم خداپناه
مقاومت سازه های فلزی(م)آقای صادقپور
شناخت مواد(ک.پ)خانم بدیعی شناخت مواد(ک.پ)خانم بدیعی
صنعتی(2ح)خانم محمودی
اندیشه 2آقای کشاورز
زبان فنی (ح)خانم کاظمی
آمار کاربردی(2ح)آقای کالنتری
اندیشه 1آقای کشاورز
خواندن ودرک(1ز)آقای صمیم

کالس16

کارگاه B

ترسیم فنی (ک) آقای اوجی

خواندن و درک(1ز)خانم امینی

کالس14

کارگاه A

کارگاه مصالح و ساخت(م)آقای ارزاقی

ایستایی(1ک.پ)خانم انصاری

کالس*15

گلستانه*

طراحی معماری (4ک) آقای عطاران

مبانی هنرهای تجسمی(م.د)خانم برهمند

کالس*13

کالس*18

عناصر مدوالر پیش ساخته (م.د)آقای جمالی

تمرین معماری(1ک.پ)خانم رحیمی

مبانی رفتار سازمانی(م)خانم اوجی

کالس*12

کالس17

12:15-13:00

طرح معماری داخلی(1م.د)آقای دیده روشن

نقشه برداری(ک.پ)آقای روغنیان

علوم انسانی

کالس*8

طرح معماری( 5ک) آقای عزیزی

طراحی معماری  ( 2م) خانم زنگنه نژاد

کالس*3

کالس*7

14:45-15:30

طرح معماری(رولوه)(م.د)خانم نیری

ریاضی(2ع)آقای زاهدانی

کالس1

17:30-18:15

ان
تم
اخ
س

مهندسی

کالس2
کالس*4
کالس*5
کالس6

طرح پایه ( 1م.د ) خانم کاشف

مقدمات طراحی( 1م) آقای قدرت

آتلیه*12
آتلیه13

13:00-14:00

بیان معماری(2م)خانم کاشف

روستا(ک.پ)آقای شایانی

پرسپکتیو (ک) آقای دیده روشن

بیان معماری داخلی(2م.د)خانم کبیریان

اداری

آتلیه*11

15:45-16:30

طراحی معماری ( 3ک)خانم قنبری

آشنایی با برنامه ریزی کالبدی(م)آقای فهیمی زاده

طرح و معماری 1آقای عزیزی-خانم زارع

آتلیه*9

16:30-17:15

درک و بیان محیط (م) خانم رحمانی

طرح معماری( 2ک) خانم رحمانی

آتلیه*8

آتلیه*10

طراحی معماری ( 3ک)آقای اشعری

طرح معماری( 2ک) آقای عطاران

آتلیه میرمیران*

18:15-19:00

کال

آتلیه*6
آتلیه*7

فنی و مهندسی

آتلیه*4
آتلیه*5

19:00-19:45

ها
س

آتلیه*1
آتلیه*2
آتلیه*3

14:00-14:45

طراحی دست آزاد(ک)آقای اشعری

19:45-20:30

مکان

مبانی کامپیوتر(ح)خانم اسکندری

اخالق آقای کشاورز
( ETABSع) آقای دماوندی

روش تحقیق آقای کمالی

اندیشه 1آقای کشاورز

نرم افزارهای کامپیوتر در معماری(ک.پ)خانم رحیمی

کاربرد کامپیوتر(3ح)خانم رسول زاده

