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 ارشدتخصصی تکمیلی ی دورهبرنامه 

 داخلی معماری

 

 و زاس ناسنا یاهاضف رد هدش یرپس نامز تیفیک ءاقترا و ناسنا یگدنز یاضف اب میقتسم طابترا هب هجوت اب یلخاد یرامعم هتشر

 نایوجشناد .دراد نوگانوگ یاه هتشر نایم رد زین یرایسب نادنم هقالع و دشاب یم یرامعم تاشیارگ نیرتمهم ءزج هدیشوپرس

-تراهم زا یلخاد یرامعم دشرا یسانشراک یلیمکت یصصخت یاههرود لوط رد دنناوتیم نامتخاس و یحارط اب طبترم یاههتشر

 .دنریگب هرهب اضف مسجت رد یرگن هدنیآ و یحارط رد رتشیب ینیبزیر تهج رد شیارگ نیا یا هتشر نایم یاه

، معماری، عمران، مرمت بناهای تاریخیبرای رشته های تحصیلی  یلخاد یرامعمدوره تخصصی تکمیلی ارشد آشنایی با 

 .باشد امکان پذیر می ، و فناوری معماریو انرژی معماری ،مدیریت پروژه و ساخت، طراحی شهری

 :اختیاری آمده استدر ادامه واحد های درسی دوره به تفکیک دروس اجباری و 

 

 داخلی معماری -ارشددروس اصلی دوره تخصصی تکمیلی 

 ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز

 1 1طرح معماری داخلی  4 

 2 شیوه های بیان معماری داخلی 2 

 3 فن آوری های معماری داخلی 3 

    
 

 

 معماری داخلی –ارشد  دروس اختیاری دوره تخصصی تکمیلی

 پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

  2 مدیریت طراحی و بازاریابی 1

  2 کاربرد پیشرفته کامپیوتر در معماری داخلی 2

  2 تجزیه و تحلیل آثار معماری داخلی 3

    

 

 :واحد درسی را به شرح ذیل می گذرانند 11معماری داخلیارشد مجموعا در دوره تخصصی تکمیلی دانشجویان 



 

 
 2 

 واحد از میان دروس اختیاری 5واحد اجباری و  9

 

 معماری داخلیارشد زمان و شرایط پذیرش و گذراندن دوره تخصصی تکمیلی 

 

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

 .گرددمی باشد، ضمنا درخواست ها با اولویت معدل کل بررسی می  11حداقل معدل کل برای پذیرش  ●

معماری، عمران، مرمت بناهای برای دانشجویان رشته های  معماری داخلی ارشد امکان ورود در دوره تخصصی تکمیلی ●

 .می باشد ، مدیریت پروژه و ساخت، طراحی شهری، معماری و انرژی، و فناوری معماریتاریخی

 


