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زهین شنبسی گوهر سنگ هبطرح درس   

)تئوری، 2تعذاد واحذ:  دی بزهین شنبسی اقتص دوره کبرشنبسی ارشذ زهین شنبسی،  گرایش: اختیبری درس

(آزهبیشگبه   

حبیب بیاباًگردهذرس:      

:تئوریبخش   

جْاًی سٌگ ّا، رٍش ّای ضٌاسایی گَّر ّا، هحیط ّای زهیي ضٌاختی، تجارت ٍ بازار  اًَاع گَّر آضٌایی بااهذاف کلی درس: 

.گَّر سٌگ ّا  

.هعرفی اًَاع گَّر سٌگ ّاکلیات، هفاّین، اّذاف درس ٍ جلسه اول:   

  هطخصات کلی گَّر سٌگ ّاجلسه دوم: 

ی آًْااًی ضٌاسسٌگ ّا بر اساس هطخصات کدستِ بٌذی گَّر تورین:   

.گَّر سٌگ ّاتراش  اًَاع ٍ رٍش ّای ضٌاسایی جلسه سوم:   

ضٌاسایی گَّر سٌگ ّا ابسارّای اهرٍزی :تورین  

خاستگاُ زهیي ضٌاسی گَّر سٌگ ّاجلسه چهبرم:   

.گَّر سٌگ ّای هرتبط با سٌگ ّای اٍلتراهافیکتورین:   

  حذٍاسط تا اسیذیگَّر سٌگ ّای هرتبط با سٌگ ّای  جلسه پنجن:

.پگواتیت ّاگَّر سٌگ ّای هرتبط با تورین:   

                           دگرگًَِگَّر سٌگ ّای هرتبط با جلسه ششن: 

 گَّر سٌگ ّای هرتبط با سٌگ ّای رسَبی جلسه هفتن:

 ریهَجَد در پالیاّا ٍ حَضِ ّای تبخیگَّر سٌگ ّای  تورین:

 ساهاًِ ّای گرهابیگَّر سٌگ ّای هرتبط با  جلسه هشتن:

 هٌاطق آتطفطاًیگَّر سٌگ ّای هرتبط با  تورین:



 اهتحاى هیاى ترم جلسه نهن:

 پالسریگَّر سٌگ ّای  جلسه دهن:

 زٍى ّای اکسیذی ٍ رخایر سَلفیذیگَّر سٌگ ّای هرتبط با  جلسه یبزدهن:

 هَجَد در هعادى هسگَّر سٌگ ّای  تورین:

 پراکٌذگی گَّر سٌگ ّا در ایراى جلسه دوازدهن:

 استاىپراکٌذگی گَّر سٌگ ّا در  تورین:

 گَّر سٌگ ّا جْاًی  پراکٌذگی  جلسه سیسدهن:

 صفحِ ای.زهیي ساخت ٍ ارتباط آًْا با پراکٌذگی گَّر سٌگ ّا  جلسه چهبردهن:

 ایراى یهٌاطق فرٍراًطدر پراکٌذگی گَّر سٌگ ّا  تورین:

 اقتصاد، تجارت ٍ بازار جْاًی گَّرسٌگ ّا. جلسه پبنسدهن:

 گَّر سٌگ ّا ٍ کارآفریٌی جلسه شبنسدهن:

 جوع بٌذی ، پرسص ٍ پاسخ، بررسی ٍ حل اضکاالت. جلسه هفذهن:

 اهتحاى کلی :جلسه هجذهن

 ی:بخش عول

  اگَّر سٌگ ّآضٌایی با 

 استفادُ از ابسارّای هعوَل ضٌاسایی گَّر سٌگ ّا 

 ًحَُ تراش اًَاع گَّرسٌگ ّا 

 ضٌاسایی گَّرّای اصلی از بذلی 

  از یکی هعادى ایراىبازدیذ صحرایی 


