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 ارشدی تخصیص تکمییل دورهبرنامه 

 مسکنعماری م
 روزمره و در میان گرایش

ی
 را دارد، چون با زندگ

ی
ین ظرایف و پیچیدگ های مختلف معماری، مسکن و معماری مسکن بیشتر

، در حد  پیوسته انسان رد و کوچک حتر
ُ
مقیاس واقیع معماری مخاطب محور ها َسر و کار دارد. این معماری، در مقیاس خ

 چون زند. در طرحُمشخص طرح یم بردار کند و معمار برای ُمخاطب و بهرهعمل یم
ی

هم های آپارتمانی ُمجتمعهای بزرگ

 .جا ُمخاطب عام مطرح است تا ُمخاطب خاصو نیازهای او در مقابل معمار قرار دارد، اما این ُمخاطب

 
ی

مود. در خایص را جذب خواهد ن خود، ُمخاطبان  ها و مختصات خایص باشد، به خودی  حاصل کار معماری اگر دارای ویژگ

عمال شده توسط معمار است که ُمخاطب آنر را تعریف یم کند. بدین ترتیب معماری مسکن، به ویژه وقتر این مورد سابقه ا 

در ادامه واحد های دریس دوره به تفکیک .باشد، معماری ُپر از رمز و راز و زیبانی است« خانه»روح    که هدفش رسیدن به

 دروس اجباری و اختیاری آمده است: 

 

 عماری مسکنم -ارشددروس اصیل دوره تخصیص تکمییل 

 ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز

 1 مسکن 1 یمعمار  کارگاه طرایح 4 

 2 مسکونی  یمجتمع ها طرایح ینظر  مبانی  2 

 3 مسکن 2 یمعمار  ه طرایحکارگا 4 
 

 

 عماری مسکنم –ارشد  دروس اختیاری دوره تخصیص تکمییل

 پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

  2 مسکن یمعمار  یکالبد  یز یبرنامه ر  1

  2 (می)اقل طیهمساز با مح مسکن بویم 2

  2 در مسکن اسالیم یها شهیحکمت اند 3

ح ذیل یم گذرانند:  14 عماری مسکنمارشد مجموعا در دوره تخصیص تکمییل دانشجویان   واحد دریس را به َسر

 واحد از میان دروس اختیاری 4و واحد اجباری  10

ایط پذیرش و گذراندن دوره تخصیص تکمییل    معماری مسکنارشد زمان و شر

 

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

 یم باشد، ضمنا درخواست ها با اولویت معدل کل برریس یم گردد.  14حداقل معدل کل برای پذیرش  ●


