
 "اصول و روش های آمایش سرزمین "سرفصل درس 

 
 جلسه اول:

 آمایش سرزمین، تعاریف و مفاهیم 

 آمایشی، ابعاد و کارکردها -ریزی فضاییبرنامه

 تشابهات و تفاوت های آمایش سرزمین با برنامه ریزی منطقه ای

 با کاربری اراضی تشابهات و تفاوت های آمایش سرزمین

 

 جلسه دوم:

  آمایش سرزمین  ، ابعاد و اهدافماهیت

 های آمایش سرزمینروندها و چالش

 (21آمایش سرزمین )با تاکید بر دستور برای زمینه های سیاسی 

 لی، منطقه ای و محلیآمایش سرزمین در سطوح مو جایگاه  نقش

 

 جلسه سوم:

 سرزمینآمایش در  توسعه ها و پایداریارزش

 و ابعاد آن سطوح چندگانه پایداری توسعه

 آمایشمبتنی بر  ارزیابی پایداری توسعه

 

 جلسه چهارم:

 سرزمین های آمایشفرآیند تهیه طرح

 در ایران ضوابط ملی آمایش سرزمین

 یبرنامه ریزی فضایی و آمایش در طرح ها

 

 جلسه پنجم:

 (ریزی فضاییبرنامهآمایش سرزمین) سابقهها و زمینه

 الزامات مشترک برای سیستم های آمایش سرزمین

 در کشورها (فضایی )برنامه ریزیهای آمایشیچگونگی اجرای طرح

 

 



 جلسه ششم:

 آمایش سرزمین اجرای طرح هایتجارب جهانی 

 های فرانسه در آمایش سرزمینتجربه

 تجربیات آمایش سرزمین در بریتانیا

 تجربیات آمایش سرزمین در لهستان

 

 جلسه هفتم: 

 سوابق آمایش سرزمین در ایتالیا

 ی در ژاپنفضای -تجربه برنامه ریزی آمایشی

 آمایشی در ایاالت متحده آمریکا -برنامه ریزی فضایی

 

 جلسه هشتم:

 ایران سرزمین درریزی و تحوالت آمایشبرنامههای اندیشه 

 سیر تکامل سازمان فضایی و تحوالتی آمایشی در ایران

 معاصردر دوره  ریزی در ایران های برنامه پیدایش ایده

 

 جلسه نهم:

 برنامه هفت ساله عمرانی و اصالحی کشوراولین 

 برنامه دوم عمرانی و بازسازی سازمان برنامه

 و کارکردهای آن رنامه سوم عمرانی ایرانب

 

 جلسه دهم:

 کشور و رویکرهای آمایشی آن برنامه چهارم عمرانی

 در برنامه چهارم عمرانی های آمایشیو طرحالت سازمان برنامه وتح

 و تحوالت کارکردی آن کشور برنامه پنجم عمرانی

 ستیران و برنامه جامع آمایش سرزمین در ایران

 

 جلسه یازدهم:

 اسالمی در ایران از انقالب و طرح های آمایشی پس تحوالت برنامه ریزی

 توسعه جمهوری اسالمی و کارکردهای آمایشی آن ، دوم و سومبرنامه اول



 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیتوسعه  ، پنجم و ششمچهارمبرنامه رویکرد آمایشی در 

 اسالمی بعد از انقالب مرحله اولآمایش سرزمین های تحلیلی بر برنامه

 

 جلسه دوازدهم:

 ها، نظریه ها و مدل ها در برنامه ریزی آمایش سرزمینویکردر

 دیدگاههای جبرگرایانه و امکان گرایی در توسعه محیطیرویکردهای سنتی آمایش سرزمین؛ 

 ای رویکردی نو در آمایش سرزمینتعامل فضایی و توسعه منطقه

 

 جلسه سیزدهم:

 ریزی آمایشیسازمان فضایی و برنامه

 ه ون تونن در آمایش سرزمینسازمان فضایی و دیدگا

 ریزی آمایشیدیدگاه فضایی لئونارد و گالپین در برنامه

 آمایش سرزمین لوش در های مرکزی کریستالر وتحلیل مکان

 

 جلسه چهاردهم:

 دیدگاه قطب رشد و آمایش سرزمین

 دیدگاههای نئوکالسیك توسعه و سیاست آمایش سرزمین

 دیدگاه عوامل دورانی و توسعه سرزمینی میردال

 

 جلسه پانزدهم:

 (UFRD)تئوری عملکردهای شهری در توسعه روستایی

 UFRD ریزی و تحلیل در رویکردفرآیند برنامه

 UFRD لروستایی در مد -پیوندهای شهری

 

 لسه شانزدهم:ج

 آینده پژوهی و ابعاد آن

 تحوالت کارکردی در آینده پژوهی

 ضرورت های آینده پژوهی در طرح های آمایشی

 سناریونگاری در آمایش سرزمین


