
 

 اه و نموداراهی اقلیمینقشه درس:               

 جغرافیارشته و دوره تحصیلی: کارشناسی  گروه جغرافیا دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی           

 واحد عملی 4و  واحد نظری 4 41-45-345درس:  شماره Climate Maps and Diagrams ها و نمودارهای اقلیمینقشهنام درس : 

 03/41/4331اریخ امتحان: ت 44:31 – 43:31: شنبهچهارهر هفته روز  10گروه ساعت تشکیل کالس  3314ترم: 

 حضور منظم در کالس بسیار اهمیت دارد. ترمدرصد پایان 34درصد انجام تکالیف،  41ترم، درصد میان 44ارزشیابی: 

 سمت.انتشارات ، ها در ژئومورفولوژی )نمادها و مجازها(نقشه(، 4315) حسینمحمد، رامشت -4منابع: 

 فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، های زیست اقلیم انسانی ایران، بررسی و تهیه نقشهاویانی، محمدرضاک -0

 (، راهنمای طراحی اقلیمی، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و شهرسازی4331کونیز برگر و همکاران ) -3

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

 آنها و آشنایی با برخی نرم افزارهای مرتبطها و نمودارهای اقلیمی و تهیه و ترسیم کارشناسی با انواع نقشههدف کلی: آشنایی دانشجویان 

 

 های ترسیمیکلیات و تعاریف تکنیکآشنایی با : هفته نخست

 ها و نمودارهاتهیه و ترسیم نقشهراحل عمومی آشنایی با مهفته دوم: 

و ...(؛ نمودارهای ای نمودارهای توصیفی )ستونی، خطی، سری زمانی، دایرهو تفسیر ترسیم آشنایی با روش : و چهارم هفته سوم

 ای، کنترل آماری و ...(؛ نمودارهای همبستگی، نمودارهای نرمال.تغییرپذیری )نمودارهای جعبه

های اقلیمی مورد نیاز برای ترسیم نمودارهای آمبروترمیک و کلیموگراف و نیز چگونگی آشنایی با آماده سازی دادهم: هفته پنج

 ترسیم و تفسیر این نمودارها.

 های اقلیمیآشنایی با نمودارهای مربوط به میانگین متحرک و موزن مربوط به داده: مو هفت ششمهفته 

 تهیه و تفسیر نمودارهای سه بعدی و تجربی )گلباد، هایتروگراف، ترموایزوپلیت، اقلیم نمای کوپن و ...(: مو نه مهشتهفته 

 هم: آزمون میان ترمهفته د

 های اقلیمیاصول اساسی در ترسیم نقشهآشنایی با : زدهمو دوا دهمیازهفته 

 های اقلیمیآشنایی با انواع نقشه: سیزدهمهفته 

 های سینوپتیک و تفسیر آنهابررسی نقشه: چهاردهمهفته 

 ( و محاسبه شیب تغییرات فشار هوا در رابطه با سرعت بادS.L.Pهای همفشار تراز سطح دریا )کار عملی با نقشههفته پانزدهم: 

یک پروژه به تمرین گروهی دانشجویان در کار عملی با نرم افزارهای آماری و نرم افزارهای ترسیمی برای ارائه هفته شانزدهم: 

  عنوان کاری عملی که برای دانشجویان ضروری است.

 هفته هفدهم و هیجدهم: آزمون پایان ترم

                                                                                                                 

 خدا به نام
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