
  دانشگاه پيام نور
  شهريآب و هواشناسي ي (اقليم شناسي ) گرايش رشته آب و هوا شناسيست ارائه دروس كارشناسي ارشد ل

  97-98صيليسال تح

 معاونت آموزشي

  
  121637كد رشته:

  رم اولت

  
  

)  از برنامه درسي 1216508درس روش تحقيق درآب وهواشناسي  با كد(  94-95*از  نيمسال دوم  سال تحصيلي 
ت لذا كليه دانشجوياني ) جايگزين شده اس1216608حذف  و به جاي آن درس روش تحقيق درآب وهواشناسي  با كد( 

)  نگذرانده اند  موظفند اين درس  را با كد 1216508كه تا كنون درس روش تحقيق درآب وهواشناسي  را با كد( 
 ) بگذرانند.1216608جديد( 

  
  
  
  
  
  
  
  

  نوع درس  پيش نياز  واحدعملي  واحدنظري  عنوان درس  كد درس  رديف
روش تحقيق در آب   1216608  1

  و هواشناسي
  پايه    1  1

روش هاي پيشرفته   1216513  2
آماري در آب و هوا 

  شناسي

  پايه      2

مباني آب و   1216509  3
هواشناسي 
  سينوپتيك 

  پايه      2

  پايه      2  وژي پيشرفتههيدرول  1216510  4
مديريت و برنامه   1216511  5

  ريزي محيطي
  پايه      2

      10  جمع    
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  ترم دوم
 

 
ز برنامه درسي حذف  و )  ا1216514درس مدل هاي آب وهواشناسي  با كد(  94-95*از  نيمسال اول  سال تحصيلي 

) جايگزين شده  است  لذا كليه دانشجوياني كه تا كنون 1216607به جاي آن درس مدل هاي آب وهواشناسي  با كد( 
) 1216607)  نگذرانده اند موظفند اين درس  را با كد جديد( 1216514درس مدل هاي آب وهواشناسي  را با كد( 

 بگذرانند.

رم سومت  

  نوع درس  پيش نياز  واحدعملي  واحدنظري  عنوان  كد د رس  رديف
مدل هاي آب و  1216607* 1

 هواشناسي

 پايه  1 1

كارگاه برنامه نويسي   1216515  2
افزارهاي آب و  و نرم

  هواشناسي

  پايه    1  1

  تخصصي      2  ميكروكليماي شهر  1216530  3
هيدرولوژي و آب   1216531  4

  وهواشناسي شهري
  تخصصي    1  1

      8  جمع    

واحدنظر  عنوان  كددرس  رديف
  نوع درس  پيش نياز  واحدعملي  ي

1  1216517  
 GISكاربرد سنجش از دور و 
  در آب وهوا شناسي

1  1  

كارگاه برنامه 
نويسي و 

افزارهاي آب و  نرم
  هواشناسي

  پايه

2  1216527  
 آلودگي هوا و جزيره حرارتي

  تخصصي      2  

  تخصصي      2 طراحي اقليمي شهر  1216528  3
  تخصصي      2  وايي شهره مخاطرات آب و  1216529  4

      8  جمع    
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  محور) (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش ترم چهارم
  

 

  
  محور) (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش ترم چهارم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

واحد   عنوان  كددرس  رديف
  نظري

واحد 
  عملي

  نوع درس  پيش نياز

  پايان نامه    6    پايان نامه  1111297  1

نظرواحد  عنوان  كد درس  رديف
  ي

واحد 
  عملي

  نوع درس  پيش نياز

آموزش (زبان تخصصي  1216533  1
 محور)

  اصلي      2

  سمينار      2(تحقيق وتتبع سمينار  1216501  2
تغيير اقليم و   1216532  3

 آموزش محور)(كشاورزي

  اصلي      2

      6  جمع واحد    
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  **تذكر مهم

و  ننموده اندكه دروس جبراني اين رشته را اخذ و تكميل  94-95كليه دانشجويان ورودي  قبل از سال تحصيلي  
  .بگذرانند زيرموظفند دروس جبراني را بر اساس جدول  94دانشجويان ورودي سال 

  
  
  

   ھای جغرافيا به غير از آب و گرايش دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (کليه رشته
 ) شناسی ھواشناسی و جغرافيای طبيعی گرايش اقليم

  

 با نظر مدير گروه استان و نماينده  گروه جغرافيا

  

باشند،  می شناسی و جغرافيای طبيعی گرايش اقليمدانشجويانی که دارای مدرک کارشناسی در رشته آب و ھواشناسی 
 نيازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.

  

  مرتبط غير دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي    
  

 رديف  کد درس عنوان درس نظري عملي

 ١  ١٢١۶۴٨٣ نقشه ھا و نمودارھای اقليمی  ١  ١

 ٢  ١٢١۶۴٧۵ اھای ھو ھای اقليمی و نقشه پايگاه داده ١  ١

   جمع واحد  ۴

 عنوان درس نظري عملي
  کد درس

 رديف

 ١  ١٢١۶٣٨٠ )١مبانی آب و ھوا شناسی( ٢ 

 ٢  ١٢١۶۴٠١ )٢مبانی آب و ھوا شناسی( ٢ 

 ٣  ١٢١۶۴٨٣ ھا و نمودارھای اقليمی نقشه  ١  ١

  ۴  ١٢١۶۴٧۵ ھای ھوا ليمی و نقشهھای اق پايگاه داده ١ ١

  ۵  ١٢١۶۴١۴  آب و ھوای ايران  ٢ 

  ۶  ١٢١۶۴٠٢  GIS  اطالعات جغرافيايی مبانی سيستم ١  ١

 ١٢جمع واحد
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