برنامه هفتگی و برنامه امتحانی رشته برنامه ریزی منطقه ای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  1400نیمسال اول سال تحصیلی ( 1400-1401با پایه شهرسازی)
دانشکده شهرسازی -پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
برنامه درسی واحد های ارائه شده
ایام هفته

صبح

برنامه امتحانی واحدهای ارائه شده
بعد از ظهر

نام ،کد و
تعداد واحد دروس

نام و ساعت
درس

برنامه ریزی راهبردی -اختیاری-
 2واحد9102445 -

برنامه ریزی ملی و منطقه ای در ایران – اصلی –
 2واحد – 9102466

برنامه ریزی راهبردی-
اختیاری 2 -واحد-

برنامه امتحانی
روز ،تاریخ و ساعت امتحان

شنبه 1400/10/25
10-12

شنبه

9102445
نام استاد

دکتر نوریان

دکتر بصیرت

محل کالس

برنامه ریزی ملی و
منطقه ای در ایران – اصلی
 2واحد – 9102466

دوشنبه 1400/10/27
10-12

یکشنبه

درس
نام استاد

محل کالس

شنبه 1400/11/02
14-16

نام و ساعت

دوشنبه

درس
نام استاد

برنامه ریزی حمل و نقل
منطقه ای – اصلی–  2واحد

محل کالس

نام و ساعت

سه شنبه

درس
نام استاد

محل کالس

نام و ساعت

چهارشنبه

درس
نام استاد

محل کالس

9102212
 GISپیشرفته – اصلی –
 2واحد 9102467 -
دکتر طیبی

برنامه ریزی حمل و نقل منطقه ای– اصلی –
 2واحد9102212 -
دکتر کرمانشاهی

فقط برای
دانشجویان
منطقه ای

نام و ساعت

 GISپیشرفته – اصلی
 2واحد 9102467 -

مکان امتحانات

دوشنبه 1400/11/04
10-12

برنامه هفتگی و برنامه امتحانی رشته برنامه ریزی منطقه ای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  1400نیمسال اول سال تحصیلی ( 1400 -1401با پایه غیرشهرسازی)
دانشکده شهرسازی -پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
برنامه درسی واحد های ارائه شده
ایام هفته

صبح

برنامه امتحانی واحدهای ارائه شده
نام ،کد و

بعد از ظهر

تعداد واحد دروس
نام و ساعت
درس

برنامه ریزی راهبردی -اختیاری-

برنامه ریزی ملی و منطقه ای در ایران – اصلی –
 2واحد – 9102466

دکتر نوریان

دکتر بصیرت

 2واحد9102445 -

برنامه ریزی راهبردی-
اختیاری 2 -واحد-

برنامه امتحانی
روز ،تاریخ و ساعت امتحان

شنبه 1400/10/25
10-12

شنبه

9102445
نام استاد

محل کالس

نام و ساعت

مدلهای کمی در شهرسازی -جبرانی –
 2واحد9102089 -

نام استاد

دکتر زبردست

یکشنبه

درس

مدلهای کمی در شهرسازی-
جبرانی – 2واحد-
9102089
آمار در شهرسازی –
جبرانی 2 -واحد-
9102392

محل کالس

نام و ساعت

دوشنبه

درس
نام استاد

محل کالس

نام و ساعت

سه شنبه

درس
نام استاد

محل کالس

نام و ساعت

چهارشنبه

درس
نام استاد

محل کالس

برنامه ریزی ملی و
منطقه ای در ایران – اصلی
 2واحد – 9102466

آمار در شهرسازی – جبرانی 2 -واحد 9102392 -
دکتر ارباب

مکان امتحانات

فقط برای
دانشجویان
منطقه ای

دوشنبه 1400/10/27
10-12

شنبه 1400/11/02
ساعت 10-12

دوشنبه 1400/11/04
ساعت 14-16

برنامه هفتگی و برنامه امتحانی رشته برنامه ریزی منطقه ای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  99نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401
دانشکده شهرسازی -پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
برنامه درسی واحد های ارائه شده
صبح

ایام هفته

برنامه امتحانی واحدهای ارائه شده
نام ،کد و

بعد از ظهر

تعداد واحد دروس

برنامه امتحانی
روز ،تاریخ و ساعت امتحان

نام و ساعت

روش تحقیق و تدوین پایان نامه –
اختیاری  2 -واحد 9102494 -

شنبه 1400/10/25
8-10

نام استاد

اقتصاد منطقه ای -اصلی 2-واحد -

سه شنبه 1400/10/28
10-12

درس

شنبه

مکان امتحانات

9102211
محل کالس

نام و ساعت

یکشنبه

درس

نام استاد

روش تحقیق و تدوین پایان نامه -اختیاری-

اقتصاد منطقه ای -اصلی-
 2واحد 9102211 -

دکتر پارسی

دکتر میرزایی

 2واحد9102494 -

سمینار مسائل شهری ایران – اختیاری –  2واحد 9102426 -
دکتر جابری

بهسازی و نوسازی شهری –
اختیاری 2 -واحد 9102196 -

محل کالس

نام و ساعت

کارگاه برنامه ریزی منطقه ای  – 1اصلی 3 -واحد 9102215-

نام استاد

دکتر زبردست

دوشنبه

درس

محل کالس

نام و ساعت

بهسازی و نوسازی شهری – اختیاری –
 2واحد 9102196 -

کارگاه برنامه ریزی منطقه ای  – 1اصلی 3 -واحد 9102215-

نام استاد

دکتر رضائی

دکتر زبردست

سه شنبه

درس

محل کالس

نام و ساعت

چهارشنبه

درس
نام استاد

محل کالس

سمینار مسائل شهری ایران –
اختیاری –  2واحد 9102426 -

چهارشنبه 1400/10/29
14-16

یکشنبه 1400/11/03
8-10

