
 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
  دروس پیش نیاز رشته مهندسی شهرسازی

  ) براساس سیالبس مصوب دانشگاه تهران و مصوبه شورای تخصصی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد زنجان(
  ) به بعد1389ورودی های (

 نوع پيش نياز عنوان درس رديف نوع پيش نياز عنوان درس رديف

  B   به بعد3ترم  ارزیابی توان محیط زیست  A  22  یا همزمان) 1(اضیات ری  آمار در شهرسازی  1

  B   به بعد3ترم  طراحی و کاربرد نظام اطالعات  A  23  درآمدی بر شهرشناسی  درک و بیان محیط شهری  2

  B   به بعد3ترم  سمینار مسایل شهری  A  24  تاریخ شهرنشینی جهان  تاریخ شهرنشینی ایران  3

  B   به بعد3ترم  علم و هنر شهرسازی  A  25  )1(یان معماری ب  )2(بیان معماری   4

  B   به بعد3ترم  سوانح طبیعی و سکونتگاهها  B  26  ریاضیات پیش دانشگاهی  )1(ریاضیات   5

  B   به بعد3ترم  گرافیک رایانه ای در شهرسازی  A  27  )1(ریاضیات   )2(ریاضیات   6

  B   به بعد2ترم  اربرد رایانه در شهرسازیک  A  28  یا همزمان) 2(ریاضی   معادالت دیفرانسیل  7

  B  )3( به بعد یا طرح شهرسازی 5ترم  تاسیسات و زیرساختهای شهری  A  29  )1(مبانی طراحی   )2(مبانی طراحی   8

  B  )3( به بعد یا طرح شهرسازی 5ترم  برنامه ریزی منطقه ای  A  30  برنامه ریزی حمل و نقل شهری  طراحی شبکه های حمل و نقل شهری  9

  B  )3( به بعد یا طرح شهرسازی 5ترم  بافتهای فرسوده تاریخی  A  31  آمار در شهرسازی  مدلهای کمی در شهرسازی  10

  B  )3( به بعد یا طرح شهرسازی 5ترم  مبانی کارآفرینی  A  32  مدلهای کمی در شهرسازی  روش تحقیق در شهرسازی  11

  B  )3( به بعد یا طرح شهرسازی 5ترم  شهریحقوق و قوانین   A  33  زبان خارجی  زبان تخصصی  12

  B  )3( به بعد یا طرح شهرسازی 5ترم  مدیریت شهری  A  34   واحد25گذران   کاربرد نقشه برداری در شهرسازی  13

  مبانی روشهای برنامه ریزی شهری  14
  جامعه شناسی شهری، جغرافیای

  ) عنوان2حداقل (شهری، اقتصاد شهری 
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  )2) (1(بیان معماری 

  )2) (1(مبانی طراحی 
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  A  )1(طرح شهرسازی  )2(طرح شهرسازی   A  36  مبانی روشهای برنامه ریزی شهری  مسکن  15

  A  )2(طرح شهرسازی  )3(طرح شهرسازی   B  37  مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری  مبانی و روشهای طراحی شهری  16

  A  )3(طرح شهرسازی  )4(طرح شهرسازی   B  38  )2(طرح شهرسازی   شناخت فضای شهری  17

  A  )4(طرح شهرسازی  )5(طرح شهرسازی   B  39  برنامه ریزی حمل و نقل شهری  طراحی شبکه های حمل و نقل شهری  18

 طرح نهایی  B  40  )2(طرح شهرسازی   برنامه ریزی حمل و نقل شهری  19
  یا همزمان) 5(طرح شهرسازی 

   واحد کل ترم20با حداکثر 
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         B  درک و بیان محیط شهری  منظر سازی  20

21  GIS   به بعد3یا ترم (کاربرد رایانه در شهرسازی (  B         
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A:پیش نیازهای الزامی براساس چارت مصوب دانشگاه تهران 
B:پیش نیازهای اجباری براساس شورای تخصصی گروه شهرسازی   


