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   هدف کلی :

  طرح هاي توسعه شهري در کشورهاي پیشرفته و ایرانآشنایی دانشجویان با ضوابط و مقررات 

  

از توانایی و با ضوابط و مقررات طرح هاي توسعه شهري در کشورهاي پیشرفته و ایران،   دانشجویان آشنایی  :رفتاري اهداف

 الزم براي تدوین و ارائه مقررات مناسب در راستاي تحقق اهداف توسعه پایدار شهري برخوردار خواهند شد.
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و نحوه اجراء با واقعیات بازدید میدانی  اسب با درس و شرائط و تطبیق قوانین و مقرراتنمت مواد آموزشی:  
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