
 

 دانشگاه تهران–گروه آموزشی شهرسازی دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا  97-96نیمسال دوم سال تحصیلی  95برنامه هفتگی و برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی رشته شهرسازی ورودی 

 برنامه درسی واحدهای ارائه شده  برنامه امتحانی واحدهای ارائه شده

روز، ساعت و محل 

 برگزاری امتحان

ایام   صبح بعد از ظهر نام دروس

 هفته

-16ساعت  28/3/97دوشنبه   
14 

 
........................................ 

-12ساعت  3/4/97یک شنبه 
10 

و تحلیل شناخت 
ی هافضا

3879102شهری،  
.................................. 

 مبانی و روشهای طراحی
 شهری

  ،8691023  

واحد5، 1کارگاه شهرسازی  
3899102  
18-14  

ی هافضا و تحلیل شناخت
-12واحد،ساعت 3، 8791023شهری،

10 

ی هافضاو تحلیل شناخت 
، 3879102شهری،

8-10واحد،ساعت3  

 نام، کد، تعداد واحد

 و ساعت درس

شنبه
 

 دکتر نوریان:گروه الف 
 گروه ب: دکتر طاهری تفتی

 گروه ج : دکتر رضایی
 

الف: دکتر امین زاده گروه  
 گروه ب:دکتر گلرخ

 

الف: دکتر امین زاده گروه  
دکتر گلرخگروه ب:  

 
 نام استاد

 

 محل کالس Aکارگاه  Aکارگاه  Aکارگاه 

ساعت  27/3/97یک شنبه 
10-8  
 

................................. 
  5/4/97سه شنبه 
10-12ساعت   

، 1کارگاه شهرسازی
واحد5  

 
................................ 

 جلمعه شناسی شهری،

 مبانی برنامه ریزی و مدیریت محیطی
14-16اختیاری  9102339  

9102343جلمعه شناسی شهری،  

10-12واحد، ساعت 2،  

 مبانی و روشهای طراحی شهری
واحد، 3،  8691023،    

8-10ساعت  

 نام، کد، تعداد واحد

شنبه و ساعت درس
بصیرتدکتر  یک  دکتر پارسی 

 
 گروه الف: دکتر رضایی
 گروه ب :دکتر گلرخ

 نام استاد

 محل کالس Aکارگاه   

ساعت  30/3/97چهار شنبه 
12-10 
 

................................... 
 8-10ساعت  9/4/97شنبه 

 تاریخ شهر و شهرسازی
 در جهان

 
................................. 

برنامه ریزی و مبانی 
 مدیریت محیطی

 

واحد5، 1شهرسازی کارگاه  
3899102  
18-14 

  
 نام، کد، تعداد واحد

 و ساعت درس

شنبه
 دو

 دکتر نوریان:گروه الف 
 گروه ب: دکتر طاهری تفتی

 گروه ج : دکتر رضایی
 

  

 نام استاد

 محل کالس   Aکارگاه 

-10ساعت  6/4/97چهارشنبه 
8 

هوایی و تفسیر عکسهای 
 9102334ماهواره ای

 

 9102334تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای
 14-16ساعت

 تاریخ شهر و شهرسازی در جهان
9102311 

واحد2  
10-12ساعت   

 مبانی و روشهای طراحی شهری
3869102  

8-10واحد،ساعت 3  

 نام، کد، تعداد واحد

شنبه و ساعت درس
سه 

 گروه الف: دکتر رضایی دکتر طاهری تفتی مهندس زرگری مرندی 
 گروه ب :دکتر گلرخ

 نام استاد

 محل کالس Aکارگاه   

 هبنشراهچ نام، کد، تعداد واحد    



دانشگاه  –پردیس هنرهای زیبا  شهرسازیدانشکده   شهرسازی گروه آموزشی49 –95نیمسال دوم سال تحصیلی 39ورودیشهرسازی برنامه هفتگی و برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی رشته    

  جمع واحدهای ارائه شده:

 و ساعت درس

 نام استاد  

 محل کالس    


