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تاريخ تحليل صدر اسالم

(2) تحليل سازه ھاتنظيم شرايط محيطی

توجه (3) :      گذراندن درس دانش خانواده و جمعيت برای دانشجويانی که در دوره ی کاردانی اين درس را نگذرانده اند الزامی است .

توجه (1) :      دروس دانش خانواده و جمعيت و درس آشنايی با دفاع مقدس جزو واحدھای اختياری مازاد بر سقف واحدھای درسی می باشد و نمره ی آن در معدل ترم منظور می گردد .

توجه (2) :      گذراندن درس کاربرد کامپيوتر  قبل از درس نرم افزارھای ترسيمی برای دانشجويانی که در دوره ی کاردانی اين  درس را نگذرانده اند الزامی است .

توجه (4) :      از ميان دروس تحليل سازه ھا ، معماری جھان اسالم ، فرآيند و روشھای معماری ، تحليل فضاھای شھری ، بارگذاری و جامعه شناسی معماری دانشجويان موظف به گذراندن 2 واحد  اختياری  می باشند که دروس                          
پيشنھادی بنا بر تشخيص گروه انتخاب و ارايه خواھد گرديد .

مديرگروه معماری  -  شھرام رشيدی

تفسير موضوعی قرآنمبانی نظری معماری

روشھای طراحی و توليد صنعتی

تربيت بدنی (2)

توجه (5) :     دانش آموختگان دوره کاردانی غيرمرتبط و کاردانی پيوسته بايستی با ھماھنگی گروه معماری و مطابق چارت اختصاصی خود واحد ھای الزم را بگذرانند .

گروه معماری موسسه ی آموزش عالی کادوس


