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ف
شماره عنوان درسردی

درس
عنوان التین درسنیازپیشنوع درستعداد واحد

نداردجبرانیجمععن
اقتصاد و معیشت شهري و مبانی 1

منطقه اي
91023992-2""Urban & Regional

Economy

Urban  & Regional""2-91024012فرهنگ و جوامع شهري و منطقه اي2
Sociology  & Culture

Urban & Regional Climate""2-91024022اقلیم و طبیعت شهري و منطقه اي3
and Nature

وش هاي کمی وتحلیل هاي آماري در ر4
شهرسازي

91024072-2""Statistics  Methods  in
Design & planning

شناخت وتحلیل فضاهاي شهري و 5
منطقه اي

9102452۱12""Understanding  & Analyzing
Urban  and  Regional  Spaces

Urban History of Iran""2-91024532تاریخ شهرنشینی ایران و جهان6  &
World

تاریخ برنامه ریزي منطقه اي در دوره 7
معاصر

91024542-2""Urban History  of
Contemporary  Urban
Planning

طراحی وکاربرد نظام اطالعات 8
جغرافیایی

9102455۱12""Geographical  Information
System Design and
Application (GIS)

اشنایی با منطقه (کارگاه شهرسازي 9
مقدماتی)

9102456134""Primary  Studio  of  Urban
Planning

Analyzing Aerial Photos""9102457۱12تفسیر عکس هاي هوایی وماهواره اي10

Perception  of  Regional""2-91024582درك و بیان محیط منطقه اي11
Environment

نظریه هاي برنامه ریزي منطقه اي با 12
تاکید بر رویکرد اسالمی

گذرانیدن الزامی9102459۲-2
جبرانی ها

Regional Planning Theories
Emphasizing on Islamic
Approach

۱۲Regional  Planning  Methods"2-9102460۲روشهاي برنامه ریزي منطقه اي 13

گذرانیدن "2-9102461۲اقتصاد منطقه اي14
جبرانی ها

Regional  Economy

توان ومحدودیت هاي رشد و توسعه 15
-اجتماعی–اي (اقتصادي منطقه

زیست محیطی و ...)

9102462۲-2"۱۳Regional  Development
Potential  and  Restrictions

۱۲Regional  Planning  Studio  I"33-19102463کارگاه برنامه ریزي منطقه اي 16

۱۶Regional  Planning  Studio II"33-29102464کارگاه برنامه ریزي منطقه اي 17

) GISنظام اطالعات جغرافیایی (18
پیشرفته 

Geographical  Informationندارد"9102465۱12
System  (GIS)



Regional Transportation""2-9102467۲مل ونقل منطقه ايبرنامه ریزي ح19
Planning

Nation & Regional Planning""2-9102466۲برنامه ریزي ملی و منطقه اي در ایران20
in Iran

Thesis""66-9102411پایان نامه21

۱۵Regional Ecologyاختیاري2-9102468۲بوم شناسی منطقه اي22

Evaluatingندارد"2-9102469۲ارزیابی پیامد آثار23 the Outcomes

Organizing  Regional  Spaces""2-9102471۲برنامه ریزي زیر ساختهاي منطقه اي24

۱۳Sustainable  Regional"2-9102472۲مدیرت پایدار منطقه اي25
Management

Understanding Regionalندارد"2-9102473۲یط هاي منطقه اي در ایران شناخت مح26
Environments  of  Iran

فناوري هاي نوین در برنامه ریزي 27
منطقه اي 

9102474۲-2""New Technologies in
Regional Planning

Seminar on Islamic  City""2-9102475۲سمینار شهرها و سرزمین هاي اسالمی28

National & Regional""2-9102476۲برنامه ریزي ملی ومنطقه اي در جهان29
Planning in  Word

Urban & Regional  Issues""2-9102477۲سمینار مسایل شهري ومنطقه اي30
Seminar

Planning Metro Police""2-9102478۲برنامه ریزي حوزه هاي مادر شهري31
Districts

Strategic  Planning""2-9102443۲برنامه ریزي راهبردي32

Land""2-9102479۲برنامه ریزي کاربري زمین33 Use Planning

Analyzing & Managing""2-9102480۲تحلیل ومدیریت پایدار منابع34
Sustainable  Resources

Contemporary  City and""2-9102285۲وشهرسازي معاصر ایرانشهر 35
Urban  Planning  in  Iran

بهسازي،نوسازي وبازسازي بافت هاي 36
کهن شهري

9102481۲-2""Old  Urban  Fabrics
Rehabilitation  and
Renovation

Urban  Management""2-9102450۲مدیریت شهري37

Urban""2-9102197۲حقوق شهري38 Law

Iranian Urban  Issues""2-9102426۲سمینار مسائل شهري ایران39
Seminar

Land  Spatial  Planning""2-9102482۲آمایش سرزمین40

Adaptive  Planning""2-9102483۲برنامه ریزي تطبیقی41

Professional  Language""2-9102429۲زيزبان تخصصی شهرسا42

روش تحقیق علمی پیشرفته (تدوین 43
پایان نامه )

9102398۲-2""Advanced  Research  Method

City & nature""2-9102430۲طبیعت وشهر44

City & Safety""2-9102431۲امنیت وشهر45


