
 

  آب و هواشناسی شهری و حمل ونقل درس:               

 اقلیم شناسی ارشد رشته و دوره تحصیلی: کارشناسی گروه جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی           

 واحد نظری 2تعداد واحد:  48-41-089: شماره  Urban Climatology and Transportation نقل آب و هواشناسی شهری و حمل ودرس : 

 تاریخ امتحان:  40-28: شنبهسه روز  هفته اعت تشکیل کالس در هرس 9902ترم: 

 حضور منظم در کالس بسیار اهمیت دارد. ترمدرصد پایان 08درصد انجام تکالیف،  28ترم، درصد میان 98ارزشیابی: 

 آب و هواشناسی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، 4998محمدی، حسین،  -4منابع: 

 ، کاربرد اقلیمی تابش خورشیدی در برنامه ریزی محیطی، انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان4998طاوسی، تقی،  -2
3-Daniel Sperling and James S. Canon, 2010. Climate and Transportation Solution, UCdavis Press. 

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

 از جمله شهرهاهای زیستی آشنایی با آب و هواشناسی مجتمعهدف کلی: 

 

 یشهر یمورفولوژ نییدر تع رهیعناصر چ ،یستیز یمجتمع ها یشناس میاقل میمفاهآشنایی با : هفته نخست

 شهر میسبز در اقل یشهر، نقش فضا یدر طراح یشناس میاقل تیمالحظات و اهمهفته دوم: 

 شهر میو اقل دیشهر، تابش خورش یو آب و هواشناس یانسان یتهایفعالهفته سوم: 

 شهر میهوا و اقل یخاص شهرها، آلودگ یآب و هواشناس دهیپد: هفته چهارم

 شهر میدر رابطه با اقل یشهر کرهیو پ یشناس ختیر یبررسهفته پنجم: 

 آب و هوای شهر آن در یی شهر و نقشم: تحلیل جزیره گرماهفته شش

 شهر میسطوح شهر بر اقل یعمد ریغ یها لینقش جرح و تعد ،یمیاقل یتهایتوانها و محدود یابیارزم: هفت هفته

 یانسان شیآن بر آسا یامدهایشهر و پ میاقل رییتغهفته هشتم: 

 یشهر دهیسرپوش یدر فضاها یانسان ستیز شیشاخص آسا نییتع: هفته نهم

 انیدانشجو فیبا انجام تکال رانیچند شهر نمونه در ا یانسان میاقل ستیز طیشرا نییتعهم: هفته د

 یازدهم: تغییر اقلیم و توانهای بالفعل و بالقوه محیط شهریهفته 

 های محیط شهریها و چالشو محدودیت تغییر اقلیم :هفته دوازدهم

 شناخت مفاهیم اقلیمی در رابطه با حمل ونقلهفته سیزدهم: 

 ای، هوایی و دریاییجادههای حمل و نقل شهری، متغیرهای اقلیمی مؤثر بر سیستمآشنایی با پانزدهم:  هفته چهاردهم و

 هفته شانزدهم:طراحی اقلیم شهری

 هفته هفدهم و هیجدهم: آزمون پایان ترم
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