
موسسه آموزش عالی کسري رامسر
طراحی شهريرشتهکارشناسی ارشد ناپیوستهفهرست دروس و انتخاب واحد نیمسال هاي تحصیلی 

جمععملینظرينوع درسهمنیازپیشنیازنام درسکد درس

ول
ل ا

مسا
400202و 1400204کارگاه طراحی شهري 400201نی

-
033الزامی

- 303الزامی--بانی نظري طراحی شهري م400202
202اختیاري--در شهرسازيزبان تخصصی400203
202اختیاري--حقوق و قوانین شهري 400209

7310واحدجمع.         دانشجویان با پایه کارشناسی غیر مرتبط درس حقوق و قوانین شهري را نیمسال سوم خود اخذ خواهند نمود

وم
ل د

مسا
نی

033الزامی-2400201کارگاه طراحی شهري 400206
112الزامی--1روش ها و فنون طراحی شهري 400207
202زامیال--اندیشه و نظریه هاي طراحی شهري با تاکید بر رویکرد اسالمی400208
202الزامی--مبانی برنامه ریزي شهر براي طراحان400214

22الزامیجبرانی--تاریخ شهرسازي در ایران 400205
7411واحدجمع

وم
ل س

مسا
112الزامی--2روش ها و فنون طراحی شهري 400212نی

033امیالز-3400206کارگاه طراحی شهري 400213

202اختیاري--)تدوین پایان نامه( روش تحقیق علمی پیشرفته 400215
347واحدجمع

رم
چها

ل 
مسا

نی

066الزامیپایان نامه400216

066واحدجمع
: برخی نکات مهم آموزشی

.واحد می باشد32) بدون در نظر گرفتن واحد هاي جبرانی الزامی(صیلی تا فارغ التحبراي دانشجویان با پایه شهرسازي کل واحدهاي گذرانده شده -1
.نیاز به اخذ دروس جبرانی ندارند) و کارشناسی ناپیوسته شهرسازي یا معماري که کاردانی شهرسازي یا معماري دارند( تنها دانشجویان داراي مدرك کارشناسی پیوسته شهرسازي یا معماري -2
. واحد می باشد40تا فارغ التحصیلی براي دانشجویان با پایه  غیر مرتبط کل واحدهاي گذرانده شده-3
. مشروط خواهند شد14می باشد و  دانشجویان در صورت کسب معدل کمتر از 12نمره قبولی  براي هر یک از دروس -4
.واحد می باشد12براي هر نیمسال حداکثر واحد انتخابی-5
.مسلما آموزش هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم پذیرش واحدهاي مغایر دانشجو نخواهد داشت،تعداد واحد انتخابی و قوانین آموزشی بر عهده دانشجو می باشد،مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز-6
واحد پایان نامه در 6در ترم سوم،  می توانند نسبت به اخذ و طی تشریفات اخذ پایان نامه مصوب شوراي آموزشی) عالوه بر دروس جبرانی( واحد 26دانشجویان بعد از گذراندن موفقیت آمیز-7

یالت تکمیلی انتخاب شده و به تایید شوراي تحصتا پایان نیمسال دومحداکثر شایان ذکر است موضوع پروپوزال و استاد راهنماي این دسته از دانشجویان می بایست . ترم چهارم اقدام نمایند
.موسسه رسیده باشد

12با رعایت سقف دانشجویان با پایه کارشناسی غیر مرتبط می بایست .  ارائه می شود) سما(ی براي دانشجویان با پایه کارشناسی غیر مرتبط هر نیمسال در سامانه آموزشی موسسه دروس جبران-8
می بایست پیش از ) واحد8درس مجموعاً 4( لی وزارت علوم کلیه دروس جبرانی بدیهی است با توجه به آیین نامه تحصیالت تکمی. نسبت به انتخاب درس براي هر نیمسال اقدام نمایندواحد

. اخذ واحد پایان نامه با موفقیت گذرانده شوند
موسسهدراز سوي آن نهادخودیقبولرشتهارشدیکارشناسمقطعدرلیتحصادامهموافقتنامهارائهبهنسبتستیبایمپرورشوآموزشخصوصاًییاجرايهادستگاهدرشاغلانیدانشجو-9

. عواقب در صدور مدرك و تاییدیه از سوي دانشگاه منتخب استان مازندران بر عهده دانشجو خواهد بودهرگونهتیمسئولاستیهیبد. ندینمااقدام
.مراجعه نمایندwww.kasraramsar.ac.irدانشجویان گرامی جهت اطالع از  آخرین اطالعات آموزشی و همچنین انتخاب واحد می بایست به پایگاه اینترنتی -10
.  می توانند به مدیریت تحصیالت تکمیلی موسسه مراجعه نمایندآیین نامه دوره تحصیالت تکمیلیدانشجویان گرامی براي دریافت -11


