دروس ارائه شده رشته :معماری

مقطع  :دکتری

تهران جنوب پردیس بین الملل کیش

نیمسال دوم 96-97
دانشجویان ترم دوم
1

روش های علوم تجربی در طراحی و نقد فصا

دکتر کاوه بذرافکن

 8.30الی 12

 10 -97/3/28صبح

پنجشنبه

 13الی 14
2

زبان مشترک معماری و سایرهنرها ) اصلی)

دکتر رضا فرمهینی فراهانی

 14الی 18.30

پنجشنبه

 10 -97/3/30صبح

3

تاریخ معماری معاصر) نظریه ها و مکاتب(

دکتر جمال الدین سهیلی

 8.30الی 12

جمعه

 10 -97/4/2صبح

4

شیوه های آموزش و طراحی در معماری) اصلی(

دکتر سیدهادی قدوسی فر

 14الی 18.30

جمعه

 10 -97/4/4صبح

 13الی 14
دانشجویان محترم براساس موضوع پایان نامه خود می بایست 3درس از  4درس فوق را برای نیسمال دوم اخذ نمایند - .حداکثر ظرفیت کالسها  5نفر می باشد.
دانشجویان ترم سوم

تاریخ تحلیلی تکنولوژی ساخت

1
2

تاریخ معماری معاصر (نظریه ها و مکاتب)

3

دکتر کاوه بذرافکن

 14الی 18.30

پنجشنبه

 10 -97/4/2صبح

دکتر ایرج اعتصام

 8.30الی 12

جمعه

 10 -97/4/4صبح

 13الی 14

معماری و طبیعت (اصلی)

 8.30الی 12

دکتر حسنعلی لقائی

 10 -97/3/31صبح

پنجشنبه

 13الی 14
دانشجو موظف است با توجه به موضوع پایان نامه خود ،دو درس از دروس فوق را اخذ نماید – حداکثر ظرفیت هر کالس  6نفر می باشد.
تاریخ برگزاری کالسها
جلسه اول

جلسه دوم

96/11/19

96/12/03

جلسه سوم
96/12/17


جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

97/1/16

97/01/30

97/02/13

97/02/27

97/03/10

پاسخگویی به دانشجویان توسط مدیرگروه  :دکتر قدوسی فر



09126478600

بازه زمانی امتحانات:از  97/03/27الی 97/04/07

توجه:لطفا جهت ارائه دروس جبرانی با توجه به بخشنامه مربوط ورودیهای  94-95به مدیر گروه مراجعه نموده در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بعهده شخص دانشجو
میباشد .دانشجویان موظفند واحدهای درسی خود را بر اساس جدول فوق انتخاب نمایند و به تایید مدیر گروه برسانید سپس پرینت تایید شده را به کارشناس آموزش تحویل
دهید.بدیهی است هرگونه مغایرت و عواقب آن بعهده دانشجویان است  .دانشجویان ترم دوم موظفند نسبت به ارائه پروپوزال خود تا پایان ترم سوم جهت تصویب و بررسی در
شورای تحصیالت تکمیلی گروه تخصصی و شورای پژوهشی اقدام نمایند.بدیهی است عواقب ناشی از تاخیر در این مورد بعهده دانشجویان خواهد بود.


لطفا هنگام انتخاب واحد دقت نمایید تاربخ امتحانات به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.

کلیه کالسها یک هفته در میان تشکیل می گردد.

محل تشکیل کالسها :جاده جهان

کارشناس رشته :فاطمه رضایی

