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 اقلیم شناسی دکتریرشته و دوره تحصیلی:  گروه جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی           
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 ساختار محیط زیست و تأثیر آب وهوا بر تغییرات آنآشنایی با هدف کلی: 

 

 ها های اکوسیستمساختار و ویژگی: هفته نخست

 هابا تأکید بر ویژگی عمومی سیستم آب و هوا متقابل آن باها و نقش چرخه مواد و جریان انرژی در سیستمهفته دوم: 

 زیست محیطی و اقلیمیها و مسائل هفته سوم: ویژگیهای سیبرنتیکی سیستم

 هفته چهارم: مخاطرات آب و هوایی و شکنندگی محیط در مناطق مختلف آب و هوایی به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک

 گیاهی ویرانی منابع آب، منابع خاک، پوشش ،(Land degradation)محیط زیست  تخریب: مهفته پنج

 (Desertification) بیابانزاییبا تأکید بر پدیده ناگوار مخاطرات آب و هوایی و مسائل محیط زیست م: هفته شش

 مخاطرات محیطیپیامدهای آن در و  تغییرات اقلیمی، تراز انرژی سیاره زمینهفته هفتم: 

  بازخوردهای درونی در سامانه اقلیم و نقش آن در بروز مسائل زیست محیطی هشتم: هفته 

 هواشناسی مخاطرات اقلیمی در محیط زیسترخدادهای حدی و نابهنجاریهای هفته نهم: 

 بارندگی با تأکید بر بارش اخیر ایران هفته دهم: رخدادهای حدی

 و بررسی فرآیندهای محیطی  های حدیهای بازگشت پدیدهاحتمال رخداد و دوره :هفته یازدهم 

    با تأکید بر ایران هفته دوازدهم: بررسی نقش اقلیم و فعالیتهای انسانی در تخریب منابع آب

 یری و تاب آوری فرآیندهای محیطی با توجه به حساسیت آنهاآسیب پذهم: زدته سیهف

 های آب و هوایی در طراحی محیطی و برنامه ریزی در جهت توسعه پایدار محیطیتوجه به ویژگی: چهاردهم هفته 

های آب و هوایی و مباحث مربوط به ایران در رابطه با ویژگیجمع بندی و بررسی مسائل زیست محیطی شانزدهم:پانزدهم و هفته 
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