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 برنامه دوره تخصصی تکمیلی معماری

 
-های مهم و تاثیرگذار در جوامع و نیز از رشته های پرطرفدار در میان دانشجویان محسوب میمهندسی معماری یکی از تخصص

ای معماری از آن رو که ارتباط در این رشته می باشند. ماهیت میان رشته گردد و ساالنه دانشجویان بسیاری متقاضی تحصیل

مستقیم با کیفیت زندگی فردی و اجتماعی دارد و رابطه این رشته با سایر علوم چه علوم انسانی نظیر فلسفه، ادبیات، حقوق، 

اهمیت تاریخی و فرهنگی معماری ایران، از های فنی مانند عمران، سازه و تاسیسات و همچنین سابقه و اقتصاد، هنر و چه رشته

ای معماری، دوره تخصصی تکمیلی  جمله دالیل اهمیت و جذاب بودن این رشته می باشد. با توجه به این ماهیت میان رشته

 ردند.های معماری آشنا گ ها و مهارت نماید تا در حد امکان با برخی دیدگاه معماری فرصت مناسبی را برای دانشجویان ایجاد می

در این میان ذکر این نکته حائز اهمیت است که مهندسین معمار پس از فارغ التحصیلی در شرکت های مشاور ساختمانی با 

گروهی از مهندسین فنی همکاری مینمایند که بیش از هر چیز در دوران تحصیل، دروس فنی و محاسباتی گذرانده اند، لذا عموما 

خصوصا مبانی نظری و هنری طراحی ندارند، لذا آشنایی با مبانی اولیه طراحی و نیازهای  ،یآشنایی چندانی  با مفاهیم معمار

انسان به عنوان استفاده کننده از فضای خلق شده در جریان طراحی معماری میتواند کمک شایان در ایجاد زبان مشترک میان 

 رشته های گوناگون درگیر در جریان ساخت باشد.

اثیر معماری در جامعه و همچنین چالش های پیش روی دنیای امروز در زمینه های مختلف زیست محیطی، با توجه به اهمیت و ت

های معماری در سراسر  ریزی شهری و تاثیر هر یک بر زندگی اجتماعی و شهری، بسیاری از دانشکدهمصرف انرژی، اقتصاد، برنامه

های مختلف، برای دانشجویان سایر  دوره های تکمیلی معماری در زمینه ای اقدام به برگزاریدنیا با هدف بسط مفاهیم میان رشته

 نموده اند. رشته ها

همانطور که اشاره شد، از آن رو که هدف معماری ارتقاء کیفیت زندگی انسان می باشد لذا آشنایی با دید معماری هرچند اندک 

های تخصصی تکمیلی تنها محدود به دانشجویان رشته ر دوهبرای تمامی دانشجویان عالقه مند امکان پذیر خواهد بود و شرکت د

 های مرتبط با هنر و یا صنعت ساختمان نخواهد بود.

نامه آموزش دانشگاه به شرح جدول پیوست است.  واحد است، در چارچوب آیین 42برنامه دوره فرعی طراحی معماری که شامل 

است دروس را به نحوی اخذ نماید که تحصیل در دوره فرعی  معماری تا  البته دانشجو در عین رعایت پیشنیازی و همنیازی ممکن

پایان دوره کارشناسی او خاتمه یابد و در صورت لزوم یک نیمسال به سنوات تحصیلی دانشجو برای اتمام دوره تخصصی تکمیلی 

 اضافه می شود.

ر موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس هسـتند بدین ترتیب دانشجویانی که مایل به ورود به دوره تخصصی تکمیلی معماری د

توانند به مسئول آموزش  هـا در آدرس سایت دانشگاه و پـس از اطمینان از احراز شرایط ورود، می نامه این دوره بـا مطالعه آیین

ررسی اولیـه نسبت به دوره های تخصصی تکمیلی مراجعه و تمایـل خـود برای ورود به دوره اعالم نمایند. شورای آموزش پس از ب

 نماید. شدگان در دوره اقدام می اعالم اسامی پذیرفته 

 

در ادامه واحد های درسی دوره به تفکیک دروس اجباری و اختیاری آمده است، دانشجویان با توجه به رشته ی تحصیلی در دو 

 تقسیم بندی شده اند.   Bو  Aگروه 
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  معماری داخلی، شهرسازی، مرمت بناهای تاریخی عمران،:  Aگروه 

 جواهر و ساخت  طراحیطراحی لباس، نقاشی، ، تصویریطراحی صنعتی، ارتباط  :(غیر مرتبط)B گروه

 

 

 Aگروه  -دروس اصلی دوره تخصصی تکمیلی معماری

 ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز

- 
5 

 و هندسی کاربردی درک و بیان محیط

 (برای دانشجویان عمران)

1 

 4 1بیان معماری  4 -

 3 1مقدمات طراحی  5 1بیان معماری 

 2 1معماری طرح  5 1مقدمات طراحی 

 5 سیستم های ساختمانی 4 -

 6 1ساختمان  4 1مقدمات طراحی 

 

 

 

 Bگروه  -دروس اصلی دوره تخصصی تکمیلی معماری

 ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز

 1 1مقدمات طراحی  5 1بیان معماری 

 4 1بیان معماری  4 -

 3 1 طرح معماری 5 1مقدمات طراحی 

 2 سیستم های ساختمانی 4 -

 5 معماری مبانی نظری 3 -

مصالحمقاومت   6 ایستایی 4 

 

 

 دروس اختیاری دوره تخصصی تکمیلی معماری

 ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز

 1 و هندسه کاربردی درک و بیان محیط 5 -

 4 هندسه مناظر و مرایا 4 -
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 3 آشنایی با معماری جهان 4 -

 2 آشنایی با معماری اسالمی 2 -

 5 معماری مبانی نظری 3 -

 6 آشنایی با مبانی کالبدی معماری 4 -

 7 4ساختمان  4 1ساختمان 

 8 انسان، طبیعت و معماری 4 -

 9 مصالحمقاومت  4 -

و ایستایی مصالحمقاومت   11 ای بتنیه سازه 4 

مصالحمقاومت   11 ایستایی 4 

 

 واحد درسی را به شرح ذیل می گذرانند: 42مجموعا در دوره تخصصی تکمیلی معماری

 واحد از میان دروس اختیاری 3واحد اجباری و  A-  41گروه 

 واحد از میان دروس اختیاری 5واحد اجباری و  B- 19گروه 

 زمان و شرایط پذیرش و گذراندن دوره تخصصی تکمیلی معماری

 

 تعداد پذیرش در دروس هر نیمسال، محدود به ظرفیت کالس ها خواهد بود. ●

 می باشد، ضمنا درخواست ها با اولویت معدل کل بررسی می گردد. 12حداقل معدل کل برای پذیرش  ●

طراحی جواهر، عمران، طراحی صنعتی، امکان ورود در دوره تخصصی تکمیلی معماری برای دانشجویان رشته های  ●

 ، نقاشی و دانشجویان کارشناسی ارشدارتباط تصویری، معماری داخلی، شهرسازی و مرمت بناهای تاریخی

 می باشد.

 

 

 

 


