بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانطکده :محیطزیست و انرژی

رضته :مهندسی منابع طبیعی

نام درس :آمایش سرزمین

تعداد واحد نظری2 :

گرایص :ارزیابی و آمایش سرزمین
تعداد واحد عولی0 :

نام هدرس :دکتر مریم رباطی توام وقت■ نیوه وقت هدعو

هقطع :کارشناسی ارشد

عنواى درس پیطنیاز…………… :

هحل برگساری :کالس■ آزهایطگاه 

هدف کلی درس :
آضٌایی داًطجَیاى با هسائل هحیطسیست ٍ ًیاس بِ ارسیابی ٍ بزًاهِریشی استفادُ اس سزسهیي در همیاس کالى ،رٍضْای ارسیابی ٍ بزًاهِریشی استفادُ اس
سزسهیي ٍ هٌابع طبیعی بز اساس حفظ رًٍذ تعادل ٍ تبادل هحیطسیستی
رئوس هطالب
هفته اول

اّویت آهایص سزسهیي  ،تعزیف ٍ تاریخچِ در جْاى ٍ ایزاى،

هفته دوم

اًَاع بزًاهِ ریشی (تعاریف-اّذاف -خط هطی ّا)

هفته سوم

هفاّین کلیذی بزًاهِ ریشی فضایی (هفَْم فضا-ساختار –طزح ّای جاهع-تفضیلی ٍ)......

هفته چهارم

ارسیابی تَاى اکَلَصیک ...رٍش ّا

هفته پنجن

رٍضْای ارسیابی تَاى اکَلَصیک هحیطسیست در اهزیکا ،کاًادا ،استزالیا ٍ رٍش فائَ

هفته ضطن

چگًَگی ًمطِساسی ٍاحذّای ضکل سهیي با استفادُ اس ًمطِّای تَپَگزافی ........

هفته هفتن

چگًَگی ًمطِ¬ساسی ٍاحذّای ضکل سهیي با استفادُ اس ًمطِ¬ّای تَپَگزافی  ........اداهِ

هفته هطتن

بزرسی هذلْای اکَلَصیکی

هفته نهن

رٍضْای تعییي اٍلَیت کاربزی¬ّا ٍ تصوین¬گیزی

هفته دهن

هعزفی رٍضْای کوی ٍ ًَیي ارسیابی تَاى اکَلَصیک سزسهیي ( رٍشSLEUTH-هارکَف-

هفته یازدهن

هعزفی ٍ اجزا رٍش  wlc-رٍش ّای تصوین گیزی چوذ هعیارُ ٍ کاربزد در آهایص سزسهیي

هفته دوازدهن

هطالعات ٍ الذاهات آهایص سزسهیي در ایزاى

هفته سیسدهن

هعزفی چالصّای بزًاهِریشی هٌطمِای ٍ آهایص سزسهیي در ایزاى

هفته چهاردهن

ارسیابی راّبزدی سیست هحیطی ٍ آهایص سزسهیي

هفته پانسدهن

هطالعات هَردی ارسیابی تَاى اکَلَصیک ٍ آهایص سزسهیي در ایزاى ٍ جْاى

هفته ضانسدهن

ارائِ پزٍصُّای داًطجَیاى

توجه:

صئَهذ)

در صورت تغییر هباحث و نحوه تدریس درس در هر نیوسال الزم است فرم هربوطه هجددا توسط استاد هحترم تکویل و جهت به روز رسانی در اختیار آهوزش دانطکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزضیابی فعالیت دانطجو در طی دوره:

هنابع هطالعاتی:
-1هخذٍم ،هجیذ ،1334 ،ضالَدُ آهایص سزسهیي ،داًطگاُ تْزاى
-2تَفیك ،پیزٍس ،1334 ،آهایص سزسهیي :تجزبِ جْاًی ٍ اًطباق آى با ٍضع ایزاى .هزکش هطالعات ٍ تحمیمات ضْزساسی ٍ هعواری ایزاى.

-3هٌَری ،هسعَد ،آهایص سزسهیيً :گزضْا ٍ تجزبیات ایزاى ٍ جْاى .جشٍُ درسی داًطگاُ آساداسالهی ٍاحذ علَم ٍ تحمیمات تْزاى.
-4کالًتزی ،خلیل ،عبذالِ سادُ ،غالهحسیي ،1331 ،بزًاهِریشی فضایی ٍ آهایص سزسهیي .فزٌّگ صبا.
-John, R.,Environmental Land Use Planning and Management: Second Edition, Sustainable Development and 5
.Planning.Volume2.WIT Press

.

