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آشنايی با نظريه های کاربردی در مسائل روز شهرسازی و توسعه شهری
تحليل رشته ( )Disciplineو حرفه ( )Professionشهرسازی از ديدگاه معرفت شناسی ()Epistemology
تحوالت حاصله در تئوريهای مربوطه از نيمه دوم قرن گذشته تا کنون
رئوس مطالب

هفته اول

توضيح روش شناسانه-مستند سازی-انجام پژوهش

هفته دوم

توضيح برنامه درسی -مدخل بحث نظريات

هفته سوم

دوگانگی های تعين کننده در شهرسازی-تعاريف-معانی-اهداف شهرسازی(ديدگاه ها)

هفته چهارم

شکل گيری نظريه ها در شهرسازی-گونه شناسی نظريه ها(رويه ای و محتوايی)
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سير تحول نظريه های شهرسازی تا 0691

هفته ششم

دگرگونی در مفاهيم شهرسازی 0691به بعد

هفته هفتم

ماهيت شهرسازی-آموزش شهرسازی-سازمان و تشکيالت شهرسازی

هفته هشتم

ديدگاه های جديد و آينده -چالش ها و فرصت ها-پديده جهانی شدن و محلی ماندن

هفته نهم

ارائه سمينار دانشجويان – بحث و تبادل نظر

هفته دهم

ارائه سمينار دانشجويان – بحث و تبادل نظر

هفته یازدهم

ارائه سمينار دانشجويان – بحث و تبادل نظر

هفته دوازدهم

ارائه سمينار دانشجويان – بحث و تبادل نظر

هفته سیزدهم

ارائه سمينار دانشجويان – بحث و تبادل نظر

هفته چهاردهم

ارائه سمينار دانشجويان – بحث و تبادل نظر

هفته پانزدهم

ارائه سمينار دانشجويان – بحث و تبادل نظر

هفته شانزدهم

ارائه سمينار دانشجويان – بحث و تبادل نظر

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
ارزيابی مستمر طی دوره ،نحوه مشارکت درمباحث عنوان شده در کالس ،برگزاری امتحان پايان نيمسال و ارائه يک موضوع تحقيقاتی توسط
دانشجو به صورت سمينار مرتبط با مباحث درسی و ارائه آن به صورت پروژه نهايی
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