
   شهري سیالبس درسی دوره کارشناسی 

  

  

  اول نیمسال 
  واحد  نوع درس  پیشنیاز  نام درس  کد درس

  2  پایه   ندارد   فلسفه جغرافیا   151-16-10

  2  پایه   ندارد   زمین در فضا   155-14-10
  2  پایه   ندارد   ریاضیات مقدماتی   156-14-22

  2  پایه   ندارد   مبانی زمین شناسی  156-14-10

  2  پایه   ندارد   نقشه خوانی   175-14-10
  2  پایه   ندارد   مبانی جغرافیاي جمعیت   165-12-10

  2  پایه   ندارد   مبانی جغرافیاي اقتصادي   166-16-10

  2  پایه   ندارد   مبانی جغرافیاي فرهنگی   168-16-10

  3  عمومی   ندارد   زبان عمومی   070-14-12
  1   عمومی  ندارد   ) 1(تربیت بدنی    070-34-12

  20:  جمع واحد 

  دوم نیمسال 
  واحد  نوع درس  پیشنیاز  نام درس  کد درس

  2  پایه   نقشه خوانی   مبانی سنجش از دور   178-14-10
  2  پایه   ندارد   آمار و احتماالت   154-14-10
  2  پایه   ندارد   مبانی جغرافیاي سیاسی   167-16-10

  2  پایه   سی مبانی زمین شنا  مبانی ژئومورفولوژي   157-14-10
  2  پایه   ندارد   مبانی جغرافیاي شهري   170-12-10

  2  پایه   ندارد   مبانی جغرافیاي روستایی   171-16-10

  2  پایه   ندارد   فنآوري اطالعات   180-14-10

  2  پایه   ندارد   مبانی گردشگري   169-12-10

  3   عمومی   ندارد   فارسی عمومی   070-12-12

  1  عمومی   ندارد   ) 2(تربیت بدنی   070-34-12
  20:  جمع واحد 

  سوم نیمسال 
  واحد  نوع درس  پیشنیاز  نام درس  کد درس

  2  پایه   ندارد   مبانی هیدرولوژي   10- 160-14

  2  اصلی   مبانی جغرافیاي سیاسی   جغرافیاي  سیاسی ایران   10- 255-16

  2  پایه   مبانی جغرافیاي شهري   جغرافیاي شهري ایران   10  - 256-12

  2  اصلی   مبانی ژئومورفولوژي   ژئومورفولوژي ایران   10- 251-14

  2  اصلی  غرافیاي جمعیت مبانی ج  جغرافیاي  جمعیت ایران   10- 253-12
  2  اصلی   مبانی جغرافیاي اقتصادي   جغرافیاي اقتصادي ایران   10- 254-16
  2  پایه   ندارد   مبانی محیط زیست   10- 162-14
  2   پایه   نقشه خوانی   کارتو گرافی   10- 167-14
  2   پایه   مبانی سنجش از دور   )  1(مبانی آب و هواشناسی   10- 158-14
  2  عمومی   ندارد   )  1(اندیشه اسالمی   12 - 015-18

  20:  جمع واحد 

  چهارم نیمسال 
  واحد  نوع درس  پیشنیاز  نام درس  کد درس

  2  پایه   ندارد   جغرافیاي  خاکها   10- 161-14
  2   پایه   سنجش از دور   مبانی سیستم اطالعات جغرافیایی   10- 179-14
  2  پایه   ندارد   سیاست و فضا   10 - 172-16
  2  اصلی   مبانی جغرافیاي روستایی  جغرافیاي روستایی ایران   10 -16 -257
  2  پایه   ندارد   روش تحقیق نظري   10 – 12 -152
  2  تخصصی   آمار و احتماالت   یزي شهري کاربرد آمار و احتماالت در برنامه ر   10 -12 – 354
  2  تخصصی   مبانی جغرافیاي شهري   مبانی برنامه ریزي شهري   10 – 12-  355

  2  اختیاري   ندارد   اصول و روشهاي برنامه ریزي و ناحیه اي  
  2  پایه   )1(مبانی آب و هواشناسی   )  2(مبانی آب و هواشناسی    10 -   14 -159

  2  عمومی   ندارد   ) 2(اندیشه اسالمی    12- 18 -016
  20:  جمع واحد 



  

  
  

  . کلیه دانشجویان موظف به گذراندن دروس طبق سیالبس می باشند  
  واحد    28    :دروس اصلی      واحد ،  71  : دروس پایه 

  واحد ،  21  : واحد ،           دروس عمومی   16 : دروس تخصصی  
  . واحد می باشد   واحد و مجموع واحد ها   0  : دروس پیش دانشگاهی  
  
  
  
  

  پنجم نیمسال 
نوع   پیشنیاز  نام درس  کد درس

  درس
  واحد

  2  پایه   مبانی آب و هواشناسی  ژئومورفولوژي   مخاطرات محیطی   163-14-10
  2  پایه   ندارد   مخاطرات انسانی   164-14-10
  2  تخصصی   حقیق روش ت  روش تحقیق در مطالعات شهري   35-12-10
  2  تخصصی  جغرافیاي شهري ایران   شهر و شهرکهاي جدید   352-12-10

  2  تخصصی  مبانی برنامه ریزي شهري   تکنیک هاي برنامه ریزي شهري   356-12-10

  2  تخصصی  جغرافیاي شهري ایران   کارگاه برنامه ریزي شهري   359-12-10

  2  تخصصی   انی سیستم اطالعات جغرافیاییمب  در برنامه ریزي شهري  GISکاربرد   362-12-10

  2    ندارد   مبانی جغرافیا ارتباطات   

  2  عمومی   ندارد   تاریخ تمدن و فرهنگ اسالم   
  2  عمومی   ندارد   اخالق اسالمی   022-18-12

  :  جمع واحد 

  ششم نیمسال 
نوع   پیشنیاز  نام درس  کد درس

  درس
  واحد

  2   پایه    نقشه خوانی  نقشه برداري   176-12-10
  2  پایه   ) 2و1(مبانی آب و هواشناسی   آب و هواي ایران   252-16-10
  2  تخصصی   جغرافیاي شهري ایران  اقتصاد شهري   352-12-10

  2  تخصصی   اصول و روشهاي برنامه ریزي و ناحیه اي   شهري تکنیک هاي برنامه ریزي   357-12-10
  2  تخصصی   شهري ایران  -برنامه ریزي شهري مبانی  برنامه ریزي شهري در ایران   358-12-10

  2  تخصصی   جغرافیاي شهري ایران  جغرافیاي شهرهاي کوچک و مبانی   364-12-10

جغرافیاي  -مبانی برنامه ریزي شهري  مسکن و اسکان غیر رسمی   365-12-10
  شهري مبانی و  ایران

  2  تخصصی 

  2   اختیاري   ندارد   نواحی جغرافیاي ایران   452-16-10

  2   اختیاري   ندارد   و مطالعات ناحیه اي ي اصول و روشها   45-16-10

      ندارد   تاریخ تحلیلی صدر اسالم   041-18-12
  20:  جمع واحد 

  هفتم  نیمسال 
نوع   پیشنیاز  نام درس  کد درس

  درس
  واحد

  2   تخصصی   برنامه ریزي شهري در ایران   مدیریت شهري   12-10 -360

  2  تخصصی   برنامه ریزي شهري در ایران   رد جغرافیاي طبیعی در برنامه ریزي شهري کارب  363-12-10

 -روش تحقیق در مطالعات شهري  توسعه پایدارشهري   366-12-10
  برنامه ریزي شهري در ایران

   تخصصی 
  کاربردي

2  

  تخصصی    پروژه    367-12-10
   کاربردي 

3  

  3   پایه   د ندار  اصول و روشهاي آمایش سرزمین   256-12-10
  2  عمومی   ندارد   انقالب اسالمی   031-18-12

  2  عمومی   ندارد   متون اسالمی   041-18-12
  1  عمومی   ندارد   تنظیم خانواده    071-34-12

  :  جمع واحد 


