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 1کالس 
 هیدرولوژی شهری

مدیریت جامع 

 حوضه
  مبانی سنجش از دور

نظریه ها و دیدگاه 

های جدید آمایش 

 شهری

  آبخیزداری شهری

  قضاویدکتر  دکتر وفایی  دکتر علوی نیا دکتر دخانی دکتر قضاوی

 3کالس 

پایش آلودگی 

 محیط زیست
   پایش آلودگی هوا   ژئومرفولوژی آبی

   دکتر افضلی   دکتر امیدوار دکتر میرزایی

 :کالس 
   آمار   استاتیک هیدرولیک عمومی

   دکتر قاسمیه   دکتر پناهی دکتر قاسمیه

 1کالس 

برنامه ریزی منطقه 

 ای
  مبانی و فنون بازاریابی 

و برنامه فنون 

 ریزی تور

مدیریت اثرات 

 اکوتوریسم
 

  دکتر صیدالی دکتر موسوی  دکتر کیانی  دکتر حیدری

 

 3کالس 

استفاده چند 

منظوره از 

 اکوسیستم

  مرتعداری مرتعداری   

  دکتر دهقانی دکتر دهقانی    دکتر دهقانی

 سایت
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 1کالس 
 مهندسی رودخانه

سازندهای دوران 

 چهارم
  زمین شناسی  بازیافت پسماند

آلودگی محیط 

 زیست

 دکتر میرزایی  دکتر امیدوار  دکتر افضلی دکتر امیدوار دکتر قاسمیه

 3کالس 

شناخت منابع 

 طبیعی

شناسایی گیاهان 

 3مرتعی 

اقتصاد منابع 

 طبیعی
    

     دکتر دخانی دکتر قوام دکتر قضاوی

 :کالس 

مقررات توسعه 

 شهری

روش ها و مدل 

های آینده 

 پژوهشی

نظریه ها و 

تجربیات سیاست 

 های فضایی

   خاکشناسی عمومی 

   دکتر پناهی  دکتر شاطریان دکتر کیانی دکتر حیدری

 1کالس 
 فنون تصمیم گیری

شناسی منطق روش 

در علوم طبیعت 

 گردی

اصول و روش 

 برنامه ریزی
 زبان انگلیسی 

آشنایی با موزه 

 ها
 

  دکتر صیدالی دکتر رنجبر  دکتر صیدالی دکتر شاطریان دکتر وفایی

 

 3کالس 

   م ط – 1ریاضی   ریخت شناسی  

   دکتر سعیدیان  دکتر قوام  

 سایت
 

مساحی و نقشه 

 برداری
 

کاربرد فناوری 

 های جغرافیایی

کاربرد سیستم 

 اطالعات جغرافیایی

آشنایی با نرم 

 افزار
 

  دکتر علوی نیا موسویدکتر  دکتر موسوی  دکتر امیدوار 
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 1کالس 

مدیریت کاربری 

 اراضی

تغییر اقلیم و 

 خشکسالی
  روش تحقیق

اقتصاد زمین و 

 مسکن شهری

روش تحقیق در 

 گردشگری
 

  دکتر وفایی دکتر حیدری  دکتر افضلی دکتر علوی نیا دکتر علوی نیا

 3کالس 

برنامه ریزی 

توسعه پایدار در 

 ژئوتوریسم

سیاستگذاری و برنامه 

 ریزی ژئوتوریسم
 گردشگری روستایی  مردم شناسی

جامعه فرهنگ و 

 طبیعت
 

  3ک  –دکتر دخانی  دکتر کیانی  دکتر شاطریان دکتر صیدالی دکتر ولی

 :کالس 
 تصفیه فاضالب

تحلیل شبکه های 

 اجتماعی

جامعه، فرهنگ و 

 طبیعت
 

روش ها و فنون پهنه 

 بندی
  زمین شناسی 

  دکتر امیدوار دکتر موسوی  دکتر دخانی دکتر دخانی دکتر جمشیدزاده

 1کالس 

ها و نظریه 

 رویکردها
  آمار و احتماالت جغرافیای زیستی  آمار هیدرولوژی کاربردی

  دکتر پناهی دکتر رنجبر  دکتر قاسمیه دکتر قاسمیه دکتر وفایی

 

 3کالس 

     ج - 1ریاضیات  فیتوشیمی گیاهان دارویی

     دکتر سبزواری دکتر قوام دکتر دهقانی

 6کالس 

شناخت منابع 

 طبیعی

میان  ارتباطات

 فرهنگی

هنر و تمدن 

 اسالمی
    

     دکتر صیدالی دکتر کیانی دکتر قضاوی

 سایت
    

Gis   و سنجش از

 دور
GIS  

  دکتر میرزایی دکتر امیدوار    
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 1کالس 

شناخت صنعت 

 گردشگری

ارتباطات انسانی در 

 گردشگری
 شناخت ملل

هیدرولیک  

 عمومی

مساحی و نقشه 

 برداری
 

  دکتر علوی نیا دکتر قاسمیه  دکتر صیدالی دکتر کیانی دکتر حیدری

 3کالس 
  ژئومورفولوژی آبی خاکشناسی عمومی 3اصول علم اقتصاد 

ریاضی کاربردی در 

 گردشگری

بوم شناسی 

 عمومی
 

  دکتر دخانی دکتر پناهی  دکتر امیدوار دکتر پناهی ولیدکتر 

 :کالس 
 هیدرولوژی کاربردی

اکولوژی زیست 

 مهندسی
 جغرافیای فرهنگی

ژئومرفولوژی  

 پیشرفته
  

   دکتر امیدوار  دکتر کیانی دکتر دخانی دکتر قاسمیه

 1کالس 

 دینامیک فرسایش بادی
 فلسفه علم جغرافیا

فن راهنمایی و 

 گردشگری

 
 ارزیابی طرح

سیستم های 

 هشدار
 

  دکتر پناهی دکتر ولی  دکتر موسوی دکتر شاطریان دکتر رنجبر

 

 3کالس 

 مهندسی اکوسیستم جغرافیای اقتصادی
ریخت شناسی و رده 

 بندی

 
  عوارض جانبی م ط – 1ریاضی 

  دکتر دهقانی دکتر سعیدیان  دکتر قوام دکتر قوام دکتر صیدالی 

 سایت
    

 شناخت محیط زیست  

 0ک  -دکتر افضلی      
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 1کالس 

روش تحقیق در 

 جغرافیا
      زمین شناسی عمومی

      دکتر موسوی دکتر حیدری

 3کالس 
 1اصول علم اقتصاد 

شناسی مبانی جامعه 

 گردشگری
     

      دکتر شاطریان دکتر ولی

 :کالس 
  هیدرولوژی پیشرفته آبخیزداری پیشرفته

 
   

      دکتر قاسمیه دکتر قضاوی

 1کالس 
  تخریب سرزمین ژئو کمی

 
   

      دکتر رنجبر دکتر ولی

 

 3کالس 

 جامعه شناسی گیاهی تحلیل روابط انسان گیاهان دارویی
 

   

     دکتر دهقانی دکتر قوام دکتر دهقانی

 سایت
       

       

 

 


