
 
 ساعت ،  2هفته ای       واحد،  2نظری     ، آمایش شهریمدلها و فنون تصمیم گیری در طرح درس 

Models and methods of decision making in urban planning 
 دکتر شهبازی استاد : 

 اهداف درس:
 اهداف کلی:   - 1

 در برنامه ریزی شهری و منطقه ای توانائی شناخت و کاربرد انواع روشها و فنون تصمیم گیریالف( 

 برداری با تاکید بر مزیت های اقتصادی و اجتماعی در مناطق شهریترین مکان برای استقرار و بهرهب( تعیین مناسب

 و سکونتگاه های شهریج(سازماندهی فضائی و اولویت بندی مناطق 

 اهداف رفتاری: -2

ا بنامه ریزی رحوزه بهای  نفعبا مشارکت ذی گیری و تصمیم سازیجهت تصمیم دانشجو، توانمند سازی علمی و عملی  

 تاکید بر مشارکت مردم
 

 :جدول برنامه آموزشی، محتوای آموزشی جلسات

  جلسات گفتگو  –مباحث درسی 

  1هفته و شرح وظایف استاد و دانشجو تا پایان ترممعرفی ضرورت، اهمیت، اهداف، سیالبس، روش تدریس و نحوه آزمون درس 

   2هفته تبیین فضائی مفاهیم و کاربردهای تصمیم گیری در آمایش شهری

   3هفته طبقه بندی و تشریح اولیه روشها و مدلهای تصمیم گیری

   4هفته مسائل، بیان فرضیه، اقدام برای بهترین روش تصمیم گیری تشریح

   5هفته  روش جمع آوری داده های مناسب برای تصمیم گیری

   6هفته با توجه به داده هاسازماندهی داده ها و ارزیابی بهترین مدلها و روشها 

   7هفته روش های کمی سازی، همسوسازی، 

  8 هفته آزمون میان ترم

  9 هفته روشهای مختلف وزن دهی

  11 هفته AHP , Anpروش های 

  11 هفته MetaSWOT و   SWOTروش 

  12 هفته ELECTREروش 

  13 هفته انواع روشهای همبستگی،   T Testروشهای آزمون فرضیه های تحقیق انواع روشهای  

  14 هفته انواع روشهای پارامتریک و ناپارامنریک

  15 هفته TOPSISروش 

  16 هفته IPMو  SAWروش های 

  17 هفته روش فازی و منبق بر روش فازی
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