
 

ریپا یاب یارز درس:                 یتوسعه گردشگر  ی دا

 جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ارشد رشته و دوره تحصیلی: کارشناسی اگروه جغرافی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی           

 واحد نظری 0 08-08-089: شماره  Assessing the Sustainability of Tourism Development یتوسعه گردشگر یداریپا یابیارزدرس : 

 تاریخ امتحان: 00:88-08:88: شنبه دوروز  هفته ساعت تشکیل کالس در هر 9900ترم: 

 حضور منظم در کالس بسیار اهمیت دارد. ترمدرصد پایان 08درصد انجام تکالیف،  08ترم، درصد میان 98ارزشیابی: 

 انتشارات دانشگاه شیراز. ، توسعه پایدار گردشگری، از مفهوم تا عمل،0990اکبریان رونیزی و محمدرضا رضوانی،  -0منابع: 
2-Weaver, David, 2006. Sustainable Tourism: Theory and Practice, Elsevier. 

             t.tavousi@gep.usb.ac.ir                                                                    طاوسیمدرس: تقی 

 های کاربردی آن در ایرانهای توسعه پایدار گردشگری و زمینهمبانی و فرآیند شاخصآشنایی با هدف کلی: 

 

 ضرورت و اهمیت توسعه پایدار: نخستهفته 

 پیوند قلمرو دانش جغرافیا با برنامه ریزی محیطی و توسعه پایدارهفته دوم: 

 اهداف و اصول توسعه پایدار گردشگریشناخت هفته سوم: 

 پایداری گردشگری موضوعیو  فلسفیآشنایی با دیدگاههای هفته چهارم: 

 های ضعیف، متوسط و قوی توسعه پایدار گردشگری رهیافتبررسی : هفته پنجم

 و معیارهای گردشگری پایداراولویت بندی شاخصها : ششمهفته 

های با تأکید بر تعیین معیارهای شاخص هفته هفتم: بررسی اجزای هرم اطالعات و نظام سلسله مراتب ارزیابی پایداری گردشگری

 مناسب برای ارزیابی پایداری

 « مالک گزینش» و« موضوع»بر حسب  های پایداریهفته هشتم: آشنایی با انواع شاخص

 و گردشگری پایدار انساناقلیمی هفته نهم: آسایش 

 هفته دهم: برنامه ریزی گردشگری بر پایه آسایش زیست اقلیمی در طول سال

  گردشگری پایدارتغییرات اقلیمی و هفته یازدهم: 

، «طیف گسترده» های رهیافت بررسی، های پایداری گردشگریهای ساماندهی و توسعه شاخصبررسی رهیافت :دهمزدواهفته 

 «های ترکیبی محدودشاخص»و « ساده های کلیدی و ترکیبیشاخص»

 های پایداری گردشگریسازماندهی ارزیابی شاخصتحلیل مفاهیم چارچوبهای : دهمسیزهفته 

 شامل ابزارهای محیطی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و یکپارچهابزارها و مدلهای ارزیابی گردشگری، آشنایی با : هفته چهاردهم

  گردشگری های ارزیابیپانزدهم: مروری بر پیشینه شاخصهفته 

                                                                                                                  .های ارزیابی گردشگری )جمع بندی و پیشنهادها(بررسی چالشها و محدویتهفته شانزدهم:

 خدا به نام

mailto:t.tavousi@gep.usb.ac.ir

