
 بنام خدا
 دانشگاه بینالمللی امام خمینی)ره(

 دانشکده معماری و شهرسازی
 گروه معماری

 برنامه کلی دوره دکترای معماری

معماری یهای زمانی آموزشی و پژوهشی دوره دکتربازه   

اتظمالح  ردیف ترم فعالیت 

درس( دواخذ دروس )  

واحد 3طبیعت واحد + معماری و  3ها و مکاتب( معماری معاصر)نظریه  
 آموزشی

 ترم اول

 )مهر تا دی(
1 

درس( سهاخذ دروس )  

واحد  3های آموزش و طراحی در معماری شیوه واحد + 3مباحث منتخب در معماری  :1گروه  

واحد 3واحد + زبان مشترک معماری و سایر هنرها  3ها( : معماری اسالمی)حکمت و روش2گروه  

واحد 2روش تحقیق و تدوین   

 آموزشی
 ترم دوم

 )بهمن تا خرداد(
2 

درس( دواخذ دروس )  

واحد 3واحد + مطالعات تطبیقی در معماری  3اقلیم و معماری   
 آموزشی

 ترم سوم

(دی)مهر تا   
3 

از دروس دوره دکترا )از سه یا چهار درس تعیین شده( امتحان جامع  

رائه موضوع پروپوزالو ا  
................................ 

انتخاب استاد راهنما و موضوع پروپوزالضرورت   

ی و تصویب در گروه معماریدفاع از پروپوزال در زیر گروه دکتر  

 )امتحان جامع(

 
............................ 
 دورۀ پژوهشی

 ارائه پروپوزال

 ترم چهارم

(شهریور)بهمن تا   
4 

مروری بر ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق فصل: کلیات،  3)ارائه  تحویل مطالعات انجام شده به زیر گروه

 جهت سمینار اول اجباری است(

و تصویب در گروه معماری توسط زیر گروه تعیین داوران بیرون و داخل و زمان دفاع  

 دورۀ پژوهشی

 سمینار اول
 5 ترم پنجم

سمینار گیری جهت فصل نتیجه بجزفصول رساله تمامی )ارائه  تحویل مطالعات انجام شده به زیر گروه

 دوم اجباری است(

و تصویب در گروه معماری توسط زیر گروه تعیین داوران بیرون و داخل و زمان دفاع  

 دورۀ پژوهشی

 سمینار دوم
 6 ترم ششم

 با حضور داوران و  استاد یا استادان راهنما و مشاور یا مشاوران

(طبق مقررات دانشگاه انمشاور و )حضور استادان راهنما  

الزامی است نامه پذیرش مقاله دفاع ارائهجهت پیش*   

 دورۀ پژوهشی

دفاعپیش  
 7 ترم هفتم

 با حضور داوران و  استاد یا استادان راهنما و مشاور یا مشاوران

الزامی است چاپ مقاله جهت دفاع ارائه*   
 8 ترم هشتم دفاع نهایی

 :1بصرهت

  باشد. ماه میسه سمینار اول تصویب پروپوزال و حداقل زمان الزم بین 

 باشد.حداقل زمان الزم بین سمینار اول و سمینار دوم شش ماه می 

 باشد.حداقل زمان الزم بین سمینار دوم و پیش دفاع شش ماه می 

 باشد.دفاع و دفاع دو ماه میحداقل زمان الزم بین پیش 
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 :2تبصره

  ها و نتایج رساله دانشجو باشد.دادهمقاله ارائه شده باید مستخرج از تحقیقات و تجزیه و تحلیل 
10 

 :3تبصره

  دانشجویان موظفند از مقررات آموزشی و پژوهشی دانشگاه کسب اطالع نمایند در هر صورت عدم اطالع از مقررات رافع مسئولیت

 ایشان نخواهد بود.
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زیر گروه دکترای معماری                                                                                                          

71/90/9913تنظیم مورخ                                                                                                           


