
 1400-1401 دومجغرافیا: نیمسال  کارشناسی نهاییبرنامه ثبت نام 
 رشته جغرافیا نهاییبرنامه ثبت نام 

 ورودي سال 1400 – ترم 2  
 شماره درس نام درس ردیف 

 12 – 18 –667 (1آمار و احتماالت )  1

 571-18-12 زمین شناسی عمومی 2

 547-18-12 هیدرولوژي  3

 18-12- 047 جغرافیاي خاکها  4

 18-12- 552 جغرافیاي فرهنگی  5

 18-12- 555 جغرافیاي روستایی  6

 18-12- 053 نقشه برداري  7

 18-12- 573 (2ریاضیات براي جغرافیا ) 8

 546-18-12 یآب و هوا شناس 9

 18 جمع واحد 

 

 

 رشته جغرافیا:  نهاییبرنامه ثبت نام 

 ورودي سال 1399 – ترم 4

 شماره درس نام درس ردیف 

 281-18-12 ژئومورفولوژی ایران  1
 569-18-12 کار آفرینی  2

 570-18-12 مطالعات جهان   3

 574-18-12 تغییرات محیطی 4

 548-18-12 جغرافیاي تاریخی ایران  5

 559-18-12 جغرافیاي زیستی 6

 544-18-12 روش تحقیق در جغرافیا )نظري(  7

 566-18-12 جغرافیاي شهري ایران 8

 572-18-12 مسائل آب  9

 18 جمع واحد 

 

 :گرایش برنامه ریزي شهريرشته جغرافیا  نهاییبرنامه ثبت نام 

  6ترم  – 8139ورودي سال 
 شماره درس نام درس  ردیف 

 661-18-12 طرحهاي توسعه شهري   1

 665-18-12 کاربري اراضی شهري و منطقه اي  2

 066-18-12 هريروش تحقیق در مطالعات ش  3

 666-18-12 برنامه ریزي شهري در ایران  4

 663-18-12 حقوق و قوانین برنامه ریزي شهري  5

 696-18-12 در برنامه ریزي شهري GISکاربرد  6

 563-18-12 جغرافیاي جمعیت ایران 7

 568-18-12 محیط زیست و حقوق آن 8

 669-18-12 پروژه 9

 18 جمع 

 



 

 

 گرایش آب و هوا شناسی:رشته جغرافیا  نهایی برنامه ثبت نام

   6ترم    – 8139ورودي سال 

 شماره درس نام درس  ردیف 

 578-18-12 تهیه و تفسیر نقشه ها و نمودارهاي اقلیمی   1

 668-18-12 پایگاه داده هاي اقلیمی و نقشه هاي هواشناسی  2

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

 088-18-12 یم شناسی آماري اقل 4

 577-18-12 تحلیل فضایی و فرآیندهاي آب و هواشناسی  5

 582-18-12 برنامه نویسی و نرم افزارهاي اقلیمی 6

 563-18-12 جغرافیاي جمعیت ایران 7

 568-18-12 محیط زیست و حقوق آن 8

 669-18-12 پروژه 9

 18 جمع واحد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) مقطع کارشناسی ارشد و دکتري  گروه جغرافیا( 1400-1401 دومنیمسال  نهاییبرنامه ثبت نام 

 
 

 

  گرایش آمایش  ) مقطع کارشناسی ارشد ( دومنیمسال  مقدماتیبرنامه ثبت نام 

2ترم  – 1400ورودي سال  –( شهري گرایش آمایش) جغرافیا و برنامه ریزي شهري  

 شماره درس نام درس  ردیف 

 12-18-631 برنامه ریزي کاربري اراضی  1

 12-18-506 برنامه ریزي منطقه اي 2

 12-18-649 ه هاي جدید  آمایش شهرينظریه ها و دیدگا 3

 12-18-762 قوانین و مقررات توسعه شهري در ایران 4

 8 جمع واحد 5

 

 

   ) مقطع کارشناسی ارشد ( دومنیمسال  نهاییبرنامه ثبت نام 

 2ترم – 1400ورودي سال  – گردشگري شهريجغرافیا و برنامه ریزي گردشگري گرایش 

 شماره درس نام درس  ردیف 

 687-18-12 تحلیل آماري در گردشگري  1

 702-18-12 برنامه ریزي حمل و نقل گردشگري 2

 703-18-12 برندیابی و بازارهاي گردشگري شهري در ایران  3

 704-18-12 یرانمکانیابی زیرساخت ها و مجتمع هاي گردشگري شهري در ا 4

 8 جمع واحد 5

 

 
 

    ) مقطع کارشناسی ارشد ( دومنیمسال  نهاییبرنامه ثبت نام 

 آب و هوا شناسی – ورودي سال 1400 – ترم 2

 شماره درس نام درس ردیف 

 12-18-604 هیدرواقلیم حوضه هاي آبریز ایران  1

 12-18-605 آب و هواشناسی کشاورزي 2

 12-18-758 آب و هواشناسی الیه هاي مرزي  3

 12-18-612 آب و هوا و طراحی محیط 4

 8 جمع واحد 

 

 
 

    ) مقطع کارشناسی ارشد ( 99 دومنیمسال  نهاییبرنامه ثبت نام 

2ترم – 1400ورودي سال  –سنجش از دور   

 شماره درس نام درس  ردیف 

 12-18-677 سنجش از دور فعال  1

 GIS 726-18-12برنامه نویسی سنجش از دور و  2

 12-18-680 سنجش از دور در علوم زمین و مخاطرات  3

 12-18-678 سنجش از دور حرارتی، نظریه ها و الگوریتم ها 4

 

  

 

 

 



 ) مقطع کارشناسی ارشد ( 99 دومنیمسال  نهاییبرنامه ثبت نام 

 2 ترم – 1400ورودي سال  – مخاطرات محیطی 

رسشماره د نام درس  ردیف   

 707-18-12 دیدگاه ها و نظریه در مخاطرات محیطی  1

 713-18-12 مخاطرات زیست محیطی شهري 2

 715-18-12 مخاطرات ژئومورفولوژیکی  3

 711-18-12 مخاطرات سواحل و دریا 4

   8  مجموع واحدها : 5

 

 

 

 

    ( دکتري) مقطع  دومنیمسال  نهاییبرنامه ثبت نام 

 2 ترم – 1400ورودي سال  –  جغرافیا و برنامه ریزي شهري

 کد درس نام درس ردیف

 

 12-18-787 عملیاتی شهرها -برنامه ریزي راهبردي 1

 12-18-732 سیاست هاي زمین، مسکن و بازآفرینی شهري در ایران 2

 12-18-737 اقتصاد فضاي شهري 3

 12-18-735 برنامه ریزي توسعه محلی اي و اجتماع محور 4

 8 جمع  
 

 

 

 به بعد سوم ترم از  شماره درس پایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد 
 

 آب و هواشناسی     پایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
 ژئومورفولوژي    پایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد 541-18-12

 گردشگري جغرافیا و برنامه ریزي   پایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد 
697-18-12 

 سنجش از دورپایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد 

 12-18-542 پایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري

 12-18-721 مخاطرات محیطیپایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد 

 رساله دکتري جغرافیا و برنامه ریزي شهري
497-18-12 

 رساله دکتري آب و هواشناسی
 


