
 دانشگاه یزد

 دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

 محیط زیست  علوم و مهندسیرشته  ارشد برنامه درسی دوره کارشناسی

 

 گرایش آلودگی محیط زیست .1

 ترم دوم ترم اول

تعداد  کد درس نام درس

 واحد

تعداد  کد درس نام درس نوع واحد

 واحد

 نوع واحد

تجزیه و تحلیل سیستمی در 

 محیط زیست  

تخصصی  4 180-01-42

 مشترک

تخصصی  4 110-01-42 سنجش از دور تکمیلی

 مشترک

 42-01 -112 روش تحقیق 

 

تخصصی  4

 مشترک

اختیاری  4 104-01-42 آلودگی صنعتی 

 گرایش

تخصصی  4 42-01-111 سیستم اطالعات جغرافیائی

 مشترک

اختیاری  4 188-01-42 بازیافت پسماند  

 گرایش

اختیاری  4 42-01-180 آلودگی آب و خاک تکمیلی 

 گرایش

اختیاری  4 101-01-42 زیست پاالیی

 گرایش

مکان یابی و طراحی محل 

 دفن پسماند 

اختیاری  4 100-01-42

 گرایش

پایش آلودگی محیط 

 زیست

اختیاری  4 42-01-100

 گرایش

اختیاری  4 42-01-102 پایش و کنترل آلودگی هوا

 گرایش

    

  

  01 جمع کل واحد  04 جمع کل واحد

 

 ترم چهارم ترم سوم

تعداد  کد درس نام درس

 واحد

نوع  تعداد واحد کد درس نام درس نوع واحد

 واحد

  1 42-01-120 پایان نامه  1 42-01-120 پایان نامه

محیط   مدلسازی آلودگی

 زیست

اختیاری  4 100-01-42

 گرایش

    

تخصصی  4 42-01-110 های پیشرفته آماری  روش

 مشترک

    

  

  1 جمع کل واحد  01 جمع کل واحد

 واحد پایان نامه 1، اختیاری گرایش واحد دروس تخصصی  01 ،گرایش ها  مشترک تخصصی واحد دروس 01تعداد واحد: 

 واحد 04جمع کل واحد 

 

 

 

 



 گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی  .2

 
 ترم دوم ترم اول

تعداد  کد درس نام درس

 واحد

تعداد  کد درس نام درس نوع واحد

 واحد

 نوع واحد

تجزیه و تحلیل 

سیستمی در محیط 

 زیست  

تخصصی  4 180-01-42

 مشترک

تخصصی  4 42-01-110 سنجش از دور تکمیلی

 مشترک

 42-01 -112 روش تحقیق 

 

تخصصی  4

 مشترک

بوم شناسی حیات 

 وحش تکمیلی

اختیاری  4 184-01-42

 گرایش

اطالعات سیستم 

 جغرافیائی

تخصصی  4 111-01-42

 مشترک

اختیاری  4 42-01-182 مدیریت تنوع زیستی

 گرایش

مدیریت و بهسازی 

 زیستگاه های تاالبی

ارزیابی و مدیریت  اختیاری گرایش 4 180-01-42

 زیستگاه

اختیاری  4 110-01-42

 گرایش

اختیاری  4 42-01-181 بازسازی زیستگاه اختیاری گرایش 4 42-01-101 حفاظت مشارکتی

 گرایش

     اختیاری گرایش 4 42-01-100 آمایش سرزمین

        

        

        

  

  01 جمع کل واحد  04 جمع کل واحد

 

 ترم چهارم ترم سوم

تعداد  کد درس نام درس

 واحد

نوع  تعداد واحد کد درس نام درس نوع واحد

 واحد

  1 42-01-120 نامهپایان   1 42-01-120 پایان نامه

تخصصی  4 42-01-110 های پیشرفته آماری  روش

 مشترک

    

گردشگری در مناطق تحت 

 حفاظت

440-01-42 
2      

  

  1 جمع کل واحد  01 جمع کل واحد

 واحد پایان نامه 1واحد دروس تخصصی اختیاری گرایش،   01واحد دروس تخصصی مشترک گرایش ها ،  01تعداد واحد: 

 واحد 04کل واحد جمع 
 
 

 

 

 

 



 گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین .3

 
 ترم دوم ترم اول

تعداد  کد درس نام درس

 واحد

تعداد  کد درس نام درس نوع واحد

 واحد

 نوع واحد

تجزیه و تحلیل سیستمی 

 در محیط زیست  

تخصصی  4 180-01-42

 مشترک

تخصصی  4 42-01-110 سنجش از دور تکمیلی

 مشترک

 42-01 -112 روش تحقیق 

 

تخصصی  4

 مشترک

محیط   آلودگی پایش

 زیست

اختیاری  4 100-01-42

 گرایش

سیستم اطالعات 

 جغرافیائی

تخصصی  4 111-01-42

 مشترک

اختیاری  4 42-01-180 ارزیابی اثرات توسعه 

 گرایش

فنون برنامه ریزی و 

 مدیریت محیط زیست

اختیاری  4 108-01-42

 گرایش

ارزیابی و مدیریت 

 زیستگاه

اختیاری  4 110-01-42

 گرایش

اختیاری  4 42-01-100 آمایش سرزمین

 گرایش

برنامه ریزی سیمای 

 سرزمین

اختیاری  4 180-01-42

 گرایش

ارزش گذاری اقتصادی 

 محیط زیست

اختیاری  4 100-01-42

 گرایش

    

        

        

        

  

  01 جمع کل واحد  04 جمع کل واحد

 

 ترم چهارم   سومترم 

تعداد  کد درس نام درس

 واحد

نوع  تعداد واحد کد درس نام درس نوع واحد

 واحد

  1 42-01-120 پایان نامه  1 42-01-120 پایان نامه

تخصصی  4 42-01-110 های پیشرفته آماری  روش

 مشترک

    

کارگاه ارزیابی و برنامه ریزی 

 محیط زیست

اختیاری  4 100-01-42

 گرایش

    

        

  

  1 جمع کل واحد  01 جمع کل واحد

 واحد پایان نامه 1واحد دروس تخصصی اختیاری گرایش،   01واحد دروس تخصصی مشترک گرایش ها ،  01تعداد واحد: 

 واحد 04جمع کل واحد 

 
 

 دانشگاه یزد

 دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی



 محیط زیست  ریزی برنامهرشته  ارشد برنامه درسی دوره کارشناسی

 ترم دوم ترم اول

تعداد  کد درس نام درس

 واحد

نوع 

 واحد

تعداد  کد درس نام درس

 واحد

نوع 

 واحد

-بوم سیستم های طبیعی ایران)آبی

 خشکی(

پایه  0 128-01-42

 مشترک

برنامه ریزی محیط زیست 

 شهری و روستایی

 تخصصی 4 111-01-42

پایه  4 42-01-120 بوم شناسی سیمای سرزمین

 مشترک

 تخصصی 4 42-01-110 برنامه ریزی آمایش سرزمین

جبرانی  4 42-01-100 تجزیه و تحلیل سیستم ها

4 

 اختیاری 4 42-01-100 اقتصاد محیط زیست

شناخت و کنترل آلودگیهای محیط 

 زیست 

پایه  0 100-01-42

 مشترک

در برنامه ریزی   GISکاربرد 

 محیط زیست

پایه  4 100-01-42

 مشترک

جبرانی  4 42-01-100 ارزیابی توان محیط زیست

4 

روش ها و تکنیک های برنامه 

 ریزی محیط زیست

پایه  4 104-01-42

 مشترک

جبرانی  GIS 108-01-42 4مبانی سنجش از دور و 

4 

جبرانی  4 42-01-401 روش تحقیق

4 

        

        

        

  می شودواحد جبرانی بر اساس نظر گروه اخذ 01حداکثر 

  13 جمع کل واحد  13 جمع کل واحد

 

 ترم چهارم ترم سوم

تعداد  کد درس نام درس

 واحد

تعداد  کد درس نام درس نوع واحد

 واحد

نوع 

 واحد

کارگاه برنامه ریزی شهری و 

 روستایی

  1 42-01-120 پایان نامه تخصصی  4 114-01-42

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط 

 زیست

پایه  4 101-01-42

 مشترک

    

پایه  4 42-01-102 اسالم و محیط زیست

 مشترک

    

کارگاه برنامه ریزی سیمای 

 سرزمین

     تخصصی 4 110-01-42

      1 42-01-120 پایان نامه

        

        

  بر اساس نظر گروه اخذ می شود اختیاریواحد  4حداکثر 

  6 جمع کل واحد  11 جمع کل واحد

 واحد پایان نامه 1واحد دروس اختیاری ، 4واحد دروس تخصصی،   8 واحد دروس پایه مشترک، 01واحد: تعداد 

 واحد 04جمع کل واحد 

 

 100-00404800کارشناس: خانم خدایار                           


