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محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

-

برنامه ریزی برای ایجاد ساختار فضایی متناسب با موقعیت مناطق مختلف ،مدتهاست که بخش عمده ای از محتوای برنامه ریزی
وتوسعه منطقه ای را به خود اختصاص داده است .در این راستا همواره سئواالتی همچون "چگونگی رشد فضاهای منطقه ای "
"نحوه چیدمان فضایی فعالیت های منطقه ای " و " نحوه ارتباط فضاهای هم پیوند " مطرح بوده اند .این سئواالت اساسی توجه و
نظر محققین علوم مختلف را در طی سال های اخیر به خود جلب کرده است .هدف اصلی درس حاضر ،آشنایی دانشجویان با
فرآیند سازماندهی فضاهای مختلف منطقه ای در ابعاد کالن در راستای پاسخکویی به سئواالت فوق می باشد .همچنین دانشجویان
موظفند پس از انتخاب یکی از موضوعات مطروحه در زمینه سازماندهی فضایی با هماهنگی استاد ،به بررسی و شناخت موضوع
مطروحه در ایران ،بررسی تجارب جهانی و مقایسه تطبیقی آن با موارد اجرایی در ایران در قالب یک سمینار کالسی بپردازند و نتایج
مطالعات خود را با فرمت مقاله بعنوان کار پژوهشی به استاد تحویل دهند.
رئوس مطالب

هفته اول

مقدمه ای بر فضاهای برنامه ریزی و برنامه ریزی فضایی شامل شناخت امکانات فضایی ،محدودیت های فضایی،
موانع و تنگناهای فضایی

هفته دوم

شناخت توسعه فضایی ،مراکز رشد و توسعه ،سازمان فضایی ،ساختار و پیکر بندی فضایی ،کانون ها و محورهای
رشد و توسعه

هفته سوم

سازماندهی فضایی تاسیسات زیربنایی :تاسیسات وشبکه های آبرسانی و فاضالب

هفته چهارم

سازماندهی فضایی تاسیسات زیربنایی :تاسیسات وشبکه های برق وگاز

هفته پنجم

سازماندهی تاسیسات و خدمات شهری (مراکز آموزشی و درمانی)

هفته ششم

سازماندهی تاسیسات و خدمات شهری (مراکز فرهنگی)

هفته هفتم

سازماندهی فضایی فعالیت های صنعتی :تعاریف و مفاهیم ،دسته بندی فعالیت های صنعتی ،سامانیابی مکانهای
صنعتی ،معیارهایی منطقه بندی صنعتی

هفته هشتم

سازماندهی فضایی جمعیت و سکونتگاه های انسانی :اصالح الگوی استقرا جمعیت ،شناخت فرصت ها و تهدیدهای
استقرار مناسب جمعیت در مناطق مختلف ایران ،بررسی شاخص های محیط زیست در ایران

هفته نهم

بررسی الگوی استقرار ،توزیع جمعیت و فعالیت ها در کشور ،عوامل تاثیر گذار در الگوی استقرار جمعیت در ایران،
بررسی قطب های اصلی جمعیت ،سطح بندی توسعه در استان های کشور ،بررسی راهبردهایی برای استقرار جمعیت
در فضاهای مستعد کشور

هفته دهم

سلسله مراتب استقرار مراکز شهری و روستایی

هفته یازدهم

تعاریف مربوط به مراکز مجموعه ،مراکز منظومه ای و حوزه های اقماری شهری و روستایی

هفته دوازدهم

عوامل موثر در استقرار خدمات عمومی وزیربنایی از دیدگاه طبیعی و جغرافیایی

هفته سیزدهم

بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در جهان و ایران ،بررسی ضرورت برنامه ریزی منطقه ای از دیدگاه تئوریک و
عملیاتی

هفته چهاردهم

توسعه نامتعادل و شکاف توسعه بین مناطق ،بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی ،توجه ویژه به مناطق دور
افتاده

هفته پانزدهم

مدیریت و سازمان مدیریتی ناحیه ای و منطقه ای و نقش آن در سازماندهی فضایی مناطق

هفته شانزدهم

شناخت سازمان فضایی و تقسیمات کشوری در ایران (استان ،شهرستان ،بخش ،دهستان ،شهر ،روستا) ونحوه مدیریت
بر آنها

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

فعالیت ها

درصد از کل نمره

ارائه سمینار در رابطه با یکی از موضوعات مطروحه درطول ترم

%20

ارائه سمینار در فرمت مقاله

%20

امتحان پایان ترم

60%
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