
 دانشگاه یزدجغرافیا  کارشناسی کلیبرنامه 

 

 ترم 2  جغرافیا جغرافیا  1ترم  

 شماره درس نام درس شماره درس نام درس رديف 

 12 – 18 –667 (1آمار و احتماالت ) 543-18-12 فلسفه علم جغرافیا   1

 571-18-12 زمین شناسی عمومی 558-18-12 (1رياضیات ) 2

 547-18-12 هیدرولوژی 045-18-12 زمین در فضا   3

 18-12- 047 جغرافیای خاکها  554-18-12 جغرافیای شهری  4

 18-12- 552 جغرافیای فرهنگی  557-18-12 نقشه خوانی  5

 18-12- 555 جغرافیای روستايی  562-18-12 مبانی برنامه نويسی کامپیوتری  6

 18-12- 053 نقشه برداری  551-18-12 یای اقتصادی جغراف 7

 18-12- 573 (2رياضیات برای جغرافیا ) 288-18-12 جغرافیای سیاسی  8

 546-18-12 یآب و هوا شناس   

 

 

 

 ترم 4 جغرافیا ترم 3   جغرافیا

 شماره درس نام درس شماره درس نام درس  رديف

 281-18-12 رانژئومورفولوژی اي 553-18-12 جغرافیای گردشگری  1

 569-18-12 کار آفرينی  567-18-12 جغرافیای روستايی ايران  2

 570-18-12 مطالعات جهان  549-18-12 طرات محیطی مخا  3

 574-18-12 تغییرات محیطی 565-18-12 جغرافیای سیاسی ايران  4

 548-18-12 جغرافیای تاريخی ايران  550-18-12 جغرافیای جمعیت  5

 559-18-12 جغرافیای زيستی 560-18-12 مبانی سنجش از دور  6

روش تحقیق در جغرافیا  545-18-12 ژئومورفولوژی 7

 )نظری( 

12-18-544 

 566-18-12 جغرافیای شهری ايران 564-18-12 جغرافیای اقتصادی ايران  8

 572-18-12 مسائل آب    

 

 

  

  ترم  5  گرایش آب و هوا شناسی  ترم 5 گرایش برنامه ریزی شهری  

 شماره درس نام درس  شماره درس نام درس  رديف 

روشهای برنامه ريزی منطقه ای و آمايش   1

 سرزمین 

روشهای برنامه ريزی منطقه ای و  12-18-556

 آمايش سرزمین

12-18-556 

 561-18-12 مبانی سیستم اطالعات جغرافیايی 561-18-12 مبانی سیستم اطالعات جغرافیايی  2

 280-18-12 آب و هوای ايران 280-18-12 آب و هوای ايران   3

 575-18-12 (2آمار و احتماالت برای جغرافیا ) 575-18-12 (2آمار و احتماالت ) 4

 058-18-12 فیزيک عمومی  310-18-12 شهرها و شهرکهای جديد  5

 581-18-12 رياضیات و آب و هوا شناسی  636-18-12 برنامه ريزی شهری  6

 274-18-12 آب و هوای کره زمین  388-18-12 مديريت شهری  7

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ترم  6  گرایش آب و هوا شناسی: ترم 6 گرایش برنامه ریزی شهری  

ردي

 ف 

 شماره درس نام درس  شماره درس نام درس 

 578-18-12 تهیه و تفسیر نقشه ها و نمودارهای اقلیمی  661-18-12 طرحهای توسعه شهری   1

 668-18-12 پايگاه داده های اقلیمی و نقشه های هواشناسی  665-18-12 کاربری اراضی شهری و منطقه ای  2

 583-18-12 روش تحقیق در آب و هوا شناسی  066-18-12 روش تحقیق در مطالعات شهری  3

 088-18-12 اقلیم شناسی آماری  666-18-12 برنامه ريزی شهری در ايران  4

 577-18-12 تحلیل فضايی و فرآيندهای آب و هواشناسی  663-18-12 حقوق و قوانین برنامه ريزی شهری  5

 582-18-12 برنامه نويسی و نرم افزارهای اقلیمی 696-18-12 در برنامه ريزی شهری GISکاربرد  6

 563-18-12 ايران جغرافیای جمعیت 563-18-12 جغرافیای جمعیت ايران 7

 568-18-12 محیط زيست و حقوق آن 568-18-12 محیط زيست و حقوق آن 8

 669-18-12 پروژه 669-18-12 پروژه 9

 

 

 

 ترم 7 گرایش آب و هواشناسی ترم 7 گرایش برنامه ریزی شهری  

 شماره درس نام درس  شماره درس نام درس  رديف 

070-18-12 مسکن و اسکان غیر رسمی 1 576-18-12 مدل سازی اقلیمی   

 580-18-12  اقلیم شناسی ماهواره ای 090-18-12 تکنیک های برنامه ريزی شهری  2

 086-18-12 اقلیم شناسی فیزيکی  662-18-12  کارگاه برنامه ريزی شهری 3

 101-18-12 هیدروکلیماتولوژی  664-18-12 جغرافیای طبیعی شهر  4

 369-18-12 میکروکلیماتولوژی  660-18-12 کار آفرينی و بازارکار جغرافیای شهری  5

 584-18-12 آلودگی هوا و شیمی جو  659-18-12 زيبا سازی و مبلمان شهری  6

 087-18-12 اقلیم شناسی دينامیک 071-18-12 توسعه پايدار شهری 7

 


