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2 تعدادواحد:  

  گردشگريجزء دروس تخصصی گروه جغرافیا و برنامه ریزي  :در برنامه درسی دوره  جایگاه درس

   هدف کلی :

  برنامه ریزي گردشگري نواحی شهريآشنایی دانشجویان با 

  

برنامه ریزي توانایی الزم براي تدوین و ارائه  با برنامه ریزي گردشگري نواحی شهري آشنا شده و دانشجویان    :رفتاري اهداف

مناسب در راستاي تحقق اهداف توسعه پایدار شهري برخوردار خواهند شد. گردشگري شهري و   

       

اهداف مهارتی :            

.گذراندان درس از این مهارتها برخوردار شوددر  این بخش مهارتهایی که انتظار می رود دانشجو پس از   

    

. 

 

و در دو بخش اسب با درس نمت مواد آموزشی:  

 

    



 

 محتواي درس :

 هفته موضوع مالحظات

 1 معرفی درس و سیالبس و همچنین منابع و نحوه کار در طول نیمسال 

...شهري و گردشگري و گردشگري تعاریف و مفاهیم    2 

در صنعت گردشگريجایگاه شهرها    3 

 4 شهرها و توسعه گردشگري مناطق 

 5 عناصر گردشگري شهري 

هاي گردشگري شهري و ساختار فضایی آن فرصت   6 

 7 کاربري هاي  اراضی  شهري و ارتباط آن با گردشگري شهري 

 8 الگوهاي رفتاري گردشگران در شهر و رابطه میزبان با گردشگر 

گردشگري شهري و برنامه ریزي گردشگري در شهرراهبردهاي توسعه    9 

 10 بازاریابی گردشگري در شهر 

 11 تقاضا براي گردشگري در شهر 

 12 ظرفیت قابل تحمل و نقش آن در توسعه و زوال گردشگري در شهر 

 13 ارزیابی تاثیر گردشگري در شهر 

گردشگري شهري راهبردي، عملیاتی ضوابط و مقررات طرح هاي   14 

 15 پیامدهاي زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و ... گردشگري در شهر 

 16 جمع بندي مطالب 

  17 

 منابع درس

 

  ،گردشگري شهري، دانشگاه شهید چمران اهواز.1386موحد، علی،  - 1

  ، مدیریت برنامه ریزي گردشگري شهري، اصفهان.1390تقوایی، مسعود و اکبري، محمود ، - 2

، جهانگردي شهري ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.1382محالتی، - 3  

  شده در کالسو کتب انگلیسی معرفی  مقاالت - 4

  

 

ارزیابی : شیوه  



نمره درصد  ردیف عنوان 

 ١ حضور دانشجو در تمام کالسها و بازدیدهاي میدانی ٣

 ٢ شرکت در مباحث کالس و انجام تکالیف مربوطه ٥

دانشجو(میان نیمسال و پایان نیمسال)ارزیابی  ١٢  ٣ 

 

 وظایف دانشجویان :

 ردیف شرح وظایف

 1  انجام تکالیف مربوطه  و ارائه در کالس

  

  

  

 

  

 


