
 

شرفتهی پ  یشهر یآب و هواشناس درس:                
 

 اقلیم شناسی دکتریرشته و دوره تحصیلی:  گروه جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی           
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 مفاهیم نظری و کاربردی آب و هوای شهریآشنایی با هدف کلی: 

 

  یشهر آب و هواشناسیمفاهیم : هفته نخست

 های شهر پایدارمفاهیم و ویژگیهفته دوم: 

 تبیین پایداری اقلیمی شهرهفته سوم: 

 مخاطرات اقلیمی شهرها، نقش وارونگی دمای هوا در کیفیت اقلیم شهرهفته چهارم: 

 ارزیابی محیط شهری بر اساس شرایط اقلیمی، تفسیر دیاگرامهای ترمودینامیک: هفته پنجم 

 ی شهرتحلیل اثر مخاطرات آب و هوایی شهرها در زندگی مردم با تأکید بر جزیره گرمای: هفته ششم

 ه هفتم: شیوه های مختلف مطالعات ارتباط اقلیم و پایداری شهر، بررسی راهکارهای تعدیل جزیره گرمایی شهرهفت

 هفته هشتم: سوابق مطالعات مخاطرات آب و هوایی شهری

  کالبدی شهر با تاکید بر نقش فضای سبزبرنامه ریزی  :نهمهفته 

 طراحی کالبدی شهر بر اساس تراز انرژی گرمایی شهرهفته دهم: 

  با تأکید بر گرمایش جهانی شهر اقلیمی با ویژگیهای رابطه آن تغییرات اقلیمی ونقش هفته یازدهم: 

 با تاکید بر تابش فرابنفش مخاطرات آب و هوای شهریتغییر اقلیم و نقش آن در افزایش دهم: ته دوازهف

 با تأکید بر گنبد آلوده هوای شهری مخاطرات آب و هوای شهریتحلیل هفته سیزدهم: 

 تحلیل پیامدهای مخاطرات اقلیمی شهری بر زندگی مردم: دهمهفته چهار

 برنامه ریزیهای محیطی توسعه شهری با شرایط بروز و ظهور مخاطرات آب و هوایی در شهرهاهفته پانزدهم: تعدیل و سازگاری 

                                                                                                                  تحلیل پیامدهای اقتصادی، اجتماعی مخاطرات اقلیمی در شهرهاهفته شانزدهم:
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