
 برنامه كالسي دوره هاي  

 شهرسازي دانيكار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

آز1 - کاربیني    - -  - رستم قهرماني 

  8.30 30/3/1401  16تا  14دوشنبه  راضیه امیرطاهري - 2 ریاضي پیش 108

  8.30 1/4/1401  14تا  12پنج شنبه  باباخاني - 2 فیزیک پیش 101

ک1 1 آشنایي با کامپیوتر و کاربرد آن کارگاه   8:30 03/04  16-12چهارشنبه  جاودان 

  11:00 29/03  18-16شنبه  زاهدي - 2 جغرافیاي شهري 201

  11:00 03/04  20 -16دوشنبه  زراعي ک1 1 رسم فني و نقشه کشي 201

  8:30 31/03  10-12پنج شنبه  حاجي زاده میشي - 2 جمعیت شناسي 106

16تا  14سه شنبه  حسین فهیمي زاده - 2 حقوق شهري 204   02/04 11:00  

  8:30 04/04  20-18شنبه  رهسپار - 2 محیط زیست و بهداشت 206

     17تا  14پنج شنبه  حاتمي - 2 زبان فارسي 205

 مقطع:  کاردانی

  1400سال تحصيلی:

 )ترم اول( 1400-2ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 شهرسازي دانيكار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

  8:30 29/03  16تا  14چهارشنبه  راضیه امیرطاهري  3 ریاضي و مقدمات آمار 108

 جغرافیاي شهري 11:00 31/03   11 -9سه شنبه  موسوي  2 برنامه ریزي شهري منطقه اي 104

 جغرافیاي شهري 8:30 02/04   13 -11سه شنبه  موسوي  2 طراحي شهري منطقه اي 104

1آز 1 کاربرد کامپیوتر در شهرسازي کارگاه  آشنایي با کامپیوتر و کاربرد آن 11:00 03/04  12-9چهارشنبه  جاودان 

  8:30 04/04  18-16چهارشنبه  بینایي  2 مباني معماري 201

آز1 2 ترافیک شهري 201   11:00 06/04  20-18شنبه  زاهدي 

1کارورزي -   - -  - فرخي 2  

          

          

 مقطع:  کاردانی

  1400سال تحصيلی:

 نفر 22-)ترم دوم(1400-1ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 شهرسازي دانيكار

 1400-1401سال تحصیلي  دومنیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 
 
 
 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

 زبان خارجي عمومي 8:30 06/04  20-18چهارشنبه  بینایي  3 زبان تخصصي 201

 طراحي شهري و منطقه اي 8:30 03/04  18تا  15شنبه  موسوي ک2  کارگاه طراحي شهري منطقه اي 

 برنامه ریزي شهري و منطقه اي 11:00 03/04  20تا  18شنبه  موسوي ک2  کارگاه برنامه ریزي شهري منطقه اي 

 -رسم فني و نقشه کشي ساختمان 8:30 10/04  20-16دوشنبه  رستمي آز1 2 طراحي معماري 203

 طراحي شهري و منطقه اي

 ریاضي و مقدمات آمار 8:30 29/03  20 -17یکشنبه  عبادیان ک1 2 کاربرد نقشه برداري در شهرسازي 201

  11:00 04/04  13 -10شنبه  نجات آز1 1 شهريتاسیسات  104

  - -  - نجات ک2  1کارورزي -

  
        

  
        

 مقطع:  کاردانی

  1400سال تحصيلی:

 نفر 6-)ترم سوم(992ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 شهرسازي دانيكار

 1400-1401سال تحصیلي دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

  8:30 29/03  18-16یکشنبه  زاهدي خمیران  2 تاریخ و تحول شهرنشیني سالن

 محیط زیست و بهداشت 11:00 31/03  19-16چهارشنبه  فرخي آز1 1 مباني و روشهاي طراحي فضاي سبز  201

  8:30 02/04  19-16دوشنبه  فرخي آز1 1 مدیریت حوادث غیر مترقبه سالن

  11:00 04/04  20-18شنبه  دو ستوده نیا  2 اقتصاد عمومي 206

  8:30 10/04  18-16شنبه  آرزم  2 ایمني و بهداشت محیط کار 207

1کارورزي  - -  - موسوي 2  2کارورزي  -  

  
        

 مقطع:  کاردانی

  1400سال تحصيلی:

 نفر 12-)ترم چهارم(991ورودي: 

 


