بنام خدا
دانشکده :هنر و معماری رشته :شهر سازی گرایش :برنامه ریزی منطقه ای مقطع  :کارشناسی ارشد
نام درس :برنامه ر یزی ملی و منطقه ای در ایران تعداد واحد نظری 2 :عنوان درس پیش نیاز :ندارد
نام مدرس :دکترمرتضی طالچیان تمام وقت

محل برگزاری :کالس

هدف کلی درس :آشنایی با ساختار برنامه ریزی ملی و منطقه ای در ایران ،آشنایی با طرحهای ملی و عمرانی قبل و بعد از
انقالب – امکانات ،محدودیت ها ،آینده نگری در مقایسه با دیگر تجربیات جهانی از مهمترین اهداف این درس هستند.

هفته اول

رئوس مطالب
سا بقه برنامه ریزی در ایران قبل از دوران پهلوی

هفته دوم

تغیرو تحوالت کشور،ساختاراداری و مدیریتی متمرکز،تأسیس شورای عالی اقتصاد دردوران پهلوی اول

هفته سوم

ایجاد سازمان برنامه و آغاز برنامه ریزی در مقیاس ملی و منطقه ای در دوران پهلوی دوم

هفته چهارم

اجرای برنامه های اول تا پنجم عمرانی و بازتاب آن در مناطق مختلف کشور

هفته پنجم

برنامه های ایتال کنسولت و بتل ( برنامه ریزی در مقیاس ملی و منطقه ای)

هفته ششم

ادامه جلسه پنجم

هفته هفتم

برنامه ریزی مشاوران میسرا و ستیران (در مقیاس آمایشی)

هفته هشتم

ادامه جلسه هفتم

هفته نهم

برنامه ریزی بعد از انقالب (برنامه های اول تا پنجم)

هفته دهم

برنامه های دفتر آمایش و توسعه پایدار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هفته یازدهم

ادامه جلسه دهم

هفته دوازدهم

بازتاب برنامه ها و طرحهای آمایش سرزمین در دوران قبل و بعد از انقالب

هفته سیزدهم

اهداف و مطالعات طرحهای کالبدی ملی

هفته چهاردهم

تجربه برنامه ریزی ملی و منطقه ای ایران در مقایسه با دیگر کشور ها

هفته پانزدهم

ادامه جلسه چهاردهم

هفته شانزدهم

تأثیرگذاری برنامه های ملی و منطقه ای بر محیط زیست و بوم ساخت های ایران

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :پروژه تحقیقاتی
منابع مطالعاتی :منابع فارسی در کالس درس معرفی می شود.
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