بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیط زیست

رشته :اکوتوریسم

نام درس :برنامه ریزي و طراحی اکوتوریسم
نام مدرس :دکتر مریم رباطی

گرایش:

تعداد واحد نظری2 :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

تعداد واحد عملی0 :

مقطع :کارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز... :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

رئوس مطالب
هفته اول

آشنایی با برنامه ریزی گردشگری

هفته دوم

انواع برنامه براساس هدف ،مکان ،زمان ،سطح

هفته سوم

تاریخچه گردشگری در جهان-اهمیت برنامه ریزی اکوتوریسم

هفته چهارم

مفاهیم توسعه گردشگری-سطوح و انواع برنامه ریزی گردشگری

هفته پنجم

برنامه ریزی در سطح بین المللی -منطقه ای – ملی .......

هفته ششم

اجرا و عناصر توسعه گردشگری -مفهوم شرح خدمات

هفته هفتم

فنون پیمایش و ارزیابی توسعه گردشگری

هفته هشتم

بازار های گردشگری  -تسهیالت و خدمات

هفته نهم

تجزیه و تحلیل و تلفیق در فرآیند برنامه ریزی گردشگری

هفته دهم

برنامه ریزی و جامعه محلی

هفته یازدهم

برنامه ریزی و گردشگری شهری

هفته دوازدهم

استاندارد های توسعه و طراحی BUSINESS PLANE

هفته سیزدهم

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه گردشگری

هفته چهاردهم

اجرای طرح گردشگری از صفر تا اجرا

هفته پانزدهم

ارائه دانشجویان

هفته شانزدهم

ارائه دانشجویان

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فر م مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
 حضورفعال در کالس،
امتحان پایان ترم
آزمون پایان ترم

منابع مطالعاتی:
 -1کتاب مجموعه مقاالت بررسی سیاست ها و برنامه ریزی توسعه جهانگردی در جمهووری اسوالمی ایوران ،معاونوت پیوهشوی دانشوگا عالموه
طباطبایی و سازمان ایرانگردی و جهانگردی.1382 ،
 -2محرم نیاد ناصر ،مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ،ناشر :مولف ،چاپ اول.1385،
 -3برنامه ریزی گردشگرذی رویکرد یکپارچه و پایدار به برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،محمود حسن پور1392،
 -4درام و دیگران ،مترجم :محسن رنجبر ،مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم ،انتشارات آییز.1388 ،

