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 ریسی آمایش سرزمیهتصًیب رشتٍ بروامٍ

خّد ةرٌاىَ  2/8/1388ریزی آىّزش غانی در ُفحػد و شی و طیظيیً جهصَ خّد ىّرخ طّرای ةرٌاىَ

ریزی آىایض شرزىیً را در شَ فػم )ىظخػات کهی، ةرٌاىَ و آىّزطی دوره کارطٍاشی ارطد رطحَ ةرٌاىَ

ىیً جهصَ طّرای  736رطحَ ةرٌاىَ ریزی آىایض شرزىیً ىػّب شرفػم دروس( ىػّب ٌيّد. ةٍاةرایً 

 ىی ةاطد. 1388/8/2ریزی آىّزش غانی وزارت غهّم، جدلیلات و فٍاوری ىّرخ ٌاىَةر

  َریزی آىایض شرزىیً از ظرف گروه غهّم ةرٌاىَةرٌاىَ آىّزطی دوره کارطٍاشی ارطد رطح

اجحياغی زیر ٌظر کيیحَ جخػػی جغرافیا پیظٍِاد طد و ةَ جػّیب رشید، الزم ةَ ذکر اشث کَ 

زیر ىجيّغَ  ریزی آىایض شرزىیًطِرشازی ٌیز پیظٍِاد داده ةّد کَ رطحَ ةرٌاىَکيیحَ جخػػی 

 یا كرار گرفث.کَ در ٌِایث در گروه جغراف ایً کيیحَ كرار ةگیرد

رود. داٌض جخػػی غهّم جغرافیایی ةَ طيار ىیُای ریزی آىایض شرزىیً یکی از رطحَرطحَ ةرٌاىَ

جغرافیا ةا طٍاخث ٌّاخی ىخحهف و كهيروُای ىدیط زیصث اٌصاٌی آغاز طده و ىتاٌی و كّاٌیً آن ةر ىتٍای 

ُای دد. در ُيیً راشحا یکی از ٌگرشرگةَ ٌّاخی و ىٍاظق ةاز ىی ُيیً آگاُی غيّىیث یافحَ و ةالخره

 اغهی در غهو جغرافیا، ٌگرش فضایی و آىایظی اشث.
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 ریسی آمایش سرزمیه از ایجاد رشتٍ بروامٍ َدف

 

 ریزی آىایض شرزىیً در کظّر و کظّرُای یً ٌیروی اٌصاٌی ىحخػع در ةرٌاىَآىّزش و جأى

 ُيجّار؛

  ریزی اه ُا و ٌِادُای ىرجتط ةا ةرٌاىَدر دشحگفراُو کردن زىیٍَ داٌض افزایی طاغالن ىّجّد

 آىایض شرزىیً در کظّر؛

 گیران ةرای ٌگرشریزان و جػيیوػع الزم در کظّر و در ةیً ةرٌاىَفراُو کردن داٌض و جخ 

 جاىع ةَ طِر و روشحا ؛ فضایی

 َآىایض  ةرٌاىَ ریزییکپارچَ طِری و روشحایی در كانب )شکٌّحگاه ُای اٌصاٌی( در راشحای جّشػ

 شرزىیً؛

 رافیایی و ٌگرش ریزی آىایض شرزىیً در فضاُایی جغء ىّجّد در زىیٍَ ىعانػات ةرٌاىَرفع خال

 .ُای جّشػَآىایظی در ةرٌاىَ

 تعریف آمایش سرزمیه

ریزی راُتردی جّشػة فضایی ىهی اشث کَ ىلّنة ىدّری در آن، ىدیریث  آىایض شرزىیً در واكع ةرٌاىَ

ةخظی ةرای ىجيّغَ اكداىات جّشػَ در كهيرو کظّر  افزایی و جػادل غٍّان غاىم یکپارچگی، ُو جّشػة فضا ةَ

ریزی  شرزىیً ةَ ىػٍای ةرٌاىَدیگر، آىایض  غتارت پذیری/ ُيیاری ةا كهيروُای ىجاور اشث. ةَ و در ركاةث

 ةاطد.  شّ ىی شّ و آرىان جّشػة فضایی، از ٌّع راُتردی، ىظکم

 ریشی فضایی در مىاطق مختلف جُان: معادل بزوام1ٍجذيل شمارٌ 

 مىاطق مختلف جُان ریشی فضاییمفًُم بزوامٍ ردیف

 کظّرُای اروپای طركی اكحػاد فضایی 1

 کظّرُای اٌگهّشاکصّن و آىریکا ای ریزی طِری و ىٍعلَ ةرٌاىَ 2

 آنيان و اجریض ریزی شرزىیٍی ةرٌاىَ 3

 ایران و فراٌصَ آىایض شرزىیً 4

 اروپای واخد )اجدادیَ اروپا( ریزی فضایی ةرٌاىَ 5
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 َای کشًردر داوشگاٌ ریسی آمایش سرزمیهظرفیت رشتٍ بروامٍ

 ایً ىجيّغَ را ةَ خّد اخحػاص  5و کد ضریب  كرار گرفحَ یً رطحَ در ىجيّغَ غهّم جغرافیاییا

 داده اشث.

  اكدام ةَ جذب داٌظجّ در ایً رطحَ گرفث. 1392داٌظگاه جِران ةرای اونیً ةار در شال 

  اروىیَ، جتریز و ُرىزگان ٌیز در ایً رطحَ   جرةیث ىدرس، فاراةی كو، ُایداٌظگاه 1393در شال

 اكدام ةَ جذب داٌظجّ ٌيّدٌد.

  ُای ةاال اضافَ طد و اكدام ةَ جذب داٌظجّ در گاه طِید ةاٍُر کرىان ةَ داٌظگاهداٌظ 1396در شال

 ایً رطحَ ٌيّد.

 کشًر ديرٌ کارشىاسی ارشذ َایداوشگاٌ سزسمیه آمایش ریشیبزوامٍ پذیزش رشتٍ : ظزفیت2جذيل شمارٌ 

ظزفیت پذیزش  وام داوشگاٌ وام ديرٌ ردیف

 1397سال 

ظزفیت پذیزش 

 1398سال 

 15 12 اروىیَ روزاٌَ 1

 5 5 جتریز روزاٌَ 2

 5 6 جرةیث ىدرس روزاٌَ 3

 1 2 جرةیث ىدرس )فاكد خّاةگاه( روزاٌَ 4

 7 7 جِران روزاٌَ 5

جِران )ىدم جدػیم پردیس فاراةی  روزاٌَ 6

 كو(

5 7 

 3 5 طِید ةاٍُر کرىان روزاٌَ 7

 8 10 ُرىزگان روزاٌَ 8

 5 6 اروىیَ ٌّةث دوم 9

 3 3 جتریز ٌّةث دوم 11

 4 3 جِران ٌّةث دوم 11

جِران )ىدم جدػیم پردیس فاراةی  ٌّةث دوم 12

 كو(

5 4 

 2 3 طِید ةاٍُر کرىان ٌّةث دوم 13

جتریز )ىدم جدػیم پردیس  پردیس خّدگردان 14

 خّدگردان ارس در جهفا(

5 5 

 5 5 جتریز پردیس خّدگردان 15
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 رشتٍ بزوامٍ ریشی آمایش سزسمیه: تشزیح آسمًن 3جذيل شمارٌ 

 ضزیب َز درس سًاالت تعذاد (درس)آسمًن مًاد

 

 شزح َز درس

 

 زةان و غيّىی واژگان و زةان گراىر طاىم غيّىی زةان 2 15 زةان غيّىی

-ةرٌاىَ جخػػی ىحّن از ىعهب درك طاىم جخػػی

 ةاطد.ریزی و غهو جغرافیا ىی
 15 زةان جخػػی

 شؤاالت ةَ خفظی شؤاالت از جغرافیا فهصفَ شؤاالت 1 10 فهصفَ جغرافیا

 ىٍتع و اغهی ُایکحاب. اشث کرده پیدا جغییر ىفِّىی

 كهيرو و دکحرطکّیی ایكِّه جهد فهصفَ درس ایً ةرای

 .ةاطٍد ىی دکحرپّراخيد از جغرافیا فهصفَ

 و ایران در روشحایی ریزیةرٌاىَ ىتاخخ و جاریخچَ 1 15 ریزی روشحاییةرٌاىَ

 ..   و روشحایی ریزیةرٌاىَ ُایىکحب جِان،

 جِان، و ایران در طِری ریزیةرٌاىَ ىتاخخ جاریخچَ و 1 15 ریزی طِریةرٌاىَ

   جدید طِرُای ریزیةرٌاىَ و جّشػَ ُایةرٌاىَ شیر

ای و ریزی ىٍعلَةرٌاىَ

 آىایض شرزىیً

 کارةردی، ىتاخخ شّی ةَ ٌظری ىفاُیو از شؤاالت 3 15

 ایران در آىایض شرزىیً ای وریزی ىٍعلَةرٌاىَشاةلَ 

 آن ُایىکحب و شرزىیً آىایض اغّل جِان، و

ُای آىار و فٍّن و روش

 ریزیةرٌاىَ

 و فٍّن طاىم کَ فٍّن و اشحٍتاظی، جّغیفی آىار 2 10

 دَُ ةػداز از ایىٍعلَ و طِری ریزیةرٌاىَ ُایروش

 طػث

 دكیلَ 90ىدت زىان پاشخگّیی:  95 ىجيّع
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 ریشی آمایش سزسمیهرشتٍ بزوامٍ مىابع پیشىُادی: 4جذيل شمارٌ 

R نياةع پیظيٍادی ىام درس 

 جغرافیا فلسفه 1

 (1 ضریب )

 گیحاطياشی - طکَیی( ایكٍَه جلد)جغرافیا فلصفً در ىَ ٌای. اىدیظ1ً

 جٍران داىظگاه( احهد پَر) جغرافیا كلهرو و فلصفً. 2

 (گیحاطياشی) طکَیی( آةی جلد) جغرافیا فلصفً. 3

 ىَر پیام( طکَیی)  جغرافیا فلصفً و طياخث. 4

 شهری ریسیبروامه 2

 (1ضریب  )

 (طکَیی) طٍری جغرافیای در ىَ ٌای.دیدگاه1

 نتحکران( ىظریان) ایران طٍری ىظام پَیایی. 2

 صيػث و غلم( طیػً) طٍریریزیةرىانً ةر ای نلدنً. 3

 ىَر پیام( زاده نجحٍد) ایران در طٍری ریزیةرىانً. 4

 شهث( زیاری) جدید طٍرٌای ریزیةرىانً. 5

 جٍران ریزی کارةری اراضی طٍری )زیاری(. ةرىان6ً

 جٍران( حتیتی) طٍر جا طار از. 7

 صيػث و غلم( دٌاكاىی) ایران در طٍری ریزیةرىانً ٌایویژگی از جحلیلی. 8

 ريستایی ریسیبروامه 3

 (1ضریب  )

 شهث( دلیر) ایىاحیً ریزیةرىانً. 1

 كَنس(  رضَاىی) روشحایی جَشػً ریزیةرىانً. 2

 شهث( شػیدی) روشحای جغرافیای نتاىی. 3

 جٍاد داىظگاٌی(  نطیػی ليگرودی) ریزی روشحایی ةا جأکید ةر ایرانةرىانً. 4

 ىَر پیام(  آشایض) ایىاحیً ریزیةرىانً ٌای روش و اصَل. 5

 ىَر پیام(  آشایض) روشحایی ریزیةرىانً ٌای روش و اصَل. 6

 ي ایمىطقه ریسیبروامه 4

  سرزمیه آمایش

 (3)ضریب 

 جٍران داىظگاه( زیاری) اینيطلً ریزیةرىانً ٌایروش و .اصَل1

 پیام اىحظارات(  اطکَری) اینيطلً ریزی ةرىانً نتاىی و اصَل. 2

 جٍران(  زیاری) اینيطلً ریزیةرىانً ٌایندل ٌاوىظریً ٌا،نکحب. 3

 (کالىحر) شرزنیو آنایض و فضایی ریزی ةرىانً. 4

 جٍران(  نخدوم) شرزنیو آنایضطالَده. 5

 شازی طٍر و نصکو(  جَفیق) شرزنیو ججرةً جٍاىی و اىطتاق آن ةا وضع ایران آنایض. 6

 شهث(  شرور) شرزنیو آنایض و کارةردی جغرافیای. 7

 رشا( ةلَریان) ایران ججرةً و جکانلی شیر ، ٌاخَجصحگاه جَشػً، ریزیةرىانً در شرزنیو آنایض نفٍَم. 8

 ٌا و دٌیاری ٌای کظَر(.آنایض شرزنیو نیثم ةصیرت )شازنان طٍرداری9

 1375. طرح کالتدی نلی ایران)اىحظارات وزارت نصکو وطٍرشازی( 11

  اینيطلً ریزیةرىانً و آنایض صرافی، دفحر نظفر ای، نيطلً جَشػً ریزیةرىانً . نتاىی11

 احتماالت ي آمار 5

 (2 )ضریب 

 كَنس(  خاىی طاٌر  -نٍدوی)  جغرافیا در آنار . کارةرد1

 (شهث) اول جلد(  آذر غادل) ندیریث در آن کارةرد و آنار. 2

 (پارشً)  GISطٍری، ریزیاكحصاد، ندیریث، ةرىانً ٌایرطحً( طَراىی نحصو) واححهاالت انار.3

تخصصی  عمًمی ي زبان 6

 (2ضریب )

 514 . لغات 1

 . نحَن جغرافیای اىصاىی )نیيَ نصجدی( پیام ىَر 2
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 ریسی آمایش سرزمیهوقش ي تًاوایی فارغ التحصیالن رشتٍ بروامٍ

جّشػَ  ُایُا و ةرٌاىَجّاٌٍد در جِیَ و اجرای ظرحریزی آىایض شرزىیً ىیفارغ انحدػیالن رطحَ ةرٌاىَ

 ای و آىایض شرزىیً در شعح ٌّاخی و ىٍاظق کظّر ٌلض ىّدری داطحَ ةاطٍد.ىٍعلَ

کانتدی ٌّاخی طِری و روشحایی،  -ُای شاىاٌدُی فضاییُای آىایض اشحاٌی، ظرحُایی ىاٌٍد: ظرحظرح

جّشػَ  ُایای، ظرحُای کانتدی ىهی و ىٍعلَاجحياغی ٌّاخی طِری و روشحایی، ظرح -ُای اكحػادیظرح

ُای و ةالخره جِیَ و اجرای ظرح آىایض شرزىیً کظّر و ُریک از ةخضُا  اكحػادی اجحياغی اشحان

در آٌِا ٌلض  جّاٌٍدىی ُایی ُصحٍد کَ در خال خاضر فارغ انحدػیالن ایً رطحَریزی از جيهَ ظرحةرٌاىَ

دجَ کظّر، شازىان ُا و ىراکز دونحی ىاٌٍد شازىان ةرٌاىَ و ةّآفریٍی داطحَ ةاطٍد. ُيچٍیً شازىان

ُا، وزارت ىصکً و طِرشازی، وزارت کظّر، وزارت جِاد ُا، اشحاٌداریریزی اشحانىدیریث و ةرٌاىَ

-ُای ىٍِدشیً ىظاور در زىیٍَکظاورزی، شازىان اىّر اراضی، ةٍیاد ىصکً و ةخض خػّغی ىاٌٍد طرکث

 را فراُو ٌيایٍد.جّاٌٍد زىیٍَ اطحغال ةرای فارغ انحدػیالن ایً رطحَ ُای فّق ىی
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