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بسمه تعالی  
 

 
گاه لرستان  دانش

دوم نیمسال اول نیمسال   

نیازپیش نوع درس نیازپیش نوع درس کد درس نام درس واحد   کد درس نام درس واحد 

(2ریاضیات برای جغرافیا) 2  پایه (1)ریاضیات  2 -  پایه 1815510   1815500 
(2احتماالت برای جغرافیا) آمار و 2 -  پایه  1815501 فلسفه علم جغرافیا 2 - پایه 1815511 

عمومی زمین شناسی  پایه (1آمار و احتماالت ) 2 -  پایه 1815512 ژئومورفولوژی 2   1815508 

(1)ریاضیات   پایه ن 1ع  1  عمومی زمین شناسی 2 - پایه 1815513 نقشه برداری   1815503 

 1815509 زمین در فضا 2 -  پایه 1815514 کارآفرینی 2 -  پایه
یجغرافیای روستای 2 -  پایه  1815505 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 2 -  پایه 1815515 

 1815506 نقشه خوانی 2 -  پایه 1815516 مطالعات جهان 2 - پایه

 1810011 زبان انگلیسی عمومی 3 - عمومی 1815517 روش تحقیق در جغرافیا)نظری( 2 - پایه 

عمومی   (1اندیشه اسالمی ) 2 - عمومی 1810006 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 -   1810002 
ع 1 - عمومی - - -   (1تربیت بدنی )   1810014 
 - جمع واحدها 20    جمع واحدها 18 - 

چهارمنیمسال  سومنیمسال    

نیازپیش نوع درس نیازپیش نوع درس کد درس نام درس واحد   کد درس نام درس واحد 

 1815502 جغرافیای خاکها 2 - پایه 1815524 هیدرولوژی 2 - پایه

جمعیت جغرافیای پایه  1815504 جغرافیای جمعیت 2 - پایه 1815525 جغرافیای جمعیت ایران 2 
شناسی هوا و آب پایه  1815518 مخاطرات محیطی 2 - پایه 1815526 آب و هوای ایران 2 

شهری جغرافیای پایه برداری نقشه پایه 1815527 جغرافیای شهری ایران 2   1815519 مبانی سنجش از دور 2 

دور از سنجش مبانی پایه (1ژئومورفولوژی ایران) 2 ژئومورفولوژی پایه GIS 1815528مبانی سیستم اطالعات جغرافیایی  2   1815520 

 1815521 آب و هواشناسی 2 - پایه 1815529 جغرافیای اقتصادی 2 - پایه
 1815522 جغرافیای تاریخی ایران 2 - پایه 1815530 جغرافیای زیستی 2 - پایه

5311815 جغرافیای گردشگری 2 - پایه  1815507 جغرافیای شهری 2 - پایه 

] پایه 1815532 تغییرات محیطی 2 - پایه یروستای جغرافیای  1815523 جغرافیای روستایی ایران 2 

2اسالمی اندیشه  2 - عمومی  3181000 8181000 تفسیر موضوعی قرآن 2 - عمومی   
  جمع 20    جمع 20  
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بسمه تعالی  
 

 
گاه لرستان  دانش

 

 

ششمنیمسال  پنجمنیمسال    

نیازپیش نوع درس نیازپیش نوع درس کد درس نام درس واحد   کد درس نام درس واحد 

 1815533 جغرافیای سیاسی 2 - پایه 1815541 جغرافیای سیاسی ایران 2 جغرافیای سیاسی پایه

روشهای برنامه ریزی منطقه ای و آمایش  2 - پایه

 سرزمین
 1815534 جغرافیای فرهنگی 2 - پایه 1815542

 1815535 کارآفرینی و بازار کار جغرافیای شهری  2 کارآفرینی تخصصی 1815543 مسائل آب 2 هیدرولوژی پایه

ریزی شهریبرنامه  2 - تخصصی 1815544 طرح های توسعه شهری 2 - تخصصی  1815536 

شهری ریزی برنامه تخصصی  1815537 شهرها و شهرکهای جدید 2 جغرافیای شهری ایران تخصصی 1815545 برنامه ریزی شهری در ایران 2 

 1815538 اقتصادی ایرانجغرافیای  2 جغرافیای اقتصادی پایه 1815546 در برنامه ریزی شهری GIS کاربرد GIS 2مبانی سیستم اطالعات جغرافیایی  تخصصی

ن1  ع1 - تخصصی 1815547 جغرافیای طبیعی شهر)ژئومورفولوژی و اقلیم( 2 ژئومورفولوژی ،  آب و هواشناسی تخصصی  1815539 کارگاه برنامه ریزی شهری 

ن1ع  1 روش تحقیق در جغرافیا)نظری( تخصصی 1815548 توسعه پایدار شهری 2 - تخصصی ریزی شهریروش تحقیق در برنامه    1815540 

1تربیت بدنی عمومی 1810009 انقالب اسالمی ایران 2 - عمومی ع1  2تربیت بدنی   1810015 

      1815549 محیط زیست و حقوق آن 2 - پایه

 1810001 زبان فارسی عمومی 3 - عمومی - جمع 20  

  جمع واحدها 20  



  
به بعد( 96جغرافیا )ورودی چارت ترمی کارشناسی   

 

گاه لرستان آردس گاه لرستان-رانجاده خرم آباد ته  5: کیلومتردانش  www.lu.ac.ir    6200104نمارب-62000106-6200097تلفن: -سازمان مرکزی دانش
لشتر آردس لشترمرکز آموزش عالی ا  www.aleshtar.ac.ir 06635230255:  نمارب-1الی 5230590تلفن: -نتهای بلوار شهید مطهریا-یدان والیتم -: ا

 

بسمه تعالی  
 

 
گاه لرستان  دانش

 

هفتمنیمسال    

واحد درسی می باشد. 136از تحصیل حداقل  تعداد واحدهای الزم جهت فراغت   

 تعداد واحد نوع درس

 22 عمومی

 80 پایه

 34 تخصصی

 

 کد درس نام درس واحد نیازپیش نوع درس

 1810007 آیین زندگی 2 - عمومی
 1815550 زیباسازی و مبلمان شهری 2 - تخصصی

ن1ع  1 روش تحقیق در برنامه ریزی شهری تخصصی برنامه ریزی شهریتکنیکهای    1815551 

 1815552 مدیریت شهری 2 - تخصصی

 1815553 حقوق و قوانین برنامه ریزی شهری 2 - تخصصی

ن1ع  1 - تخصصی  1815554 کاربری اراضی شهری و منطقه ای 

 1815555 مسکن و اسکان غیر رسمی 2 - تخصصی

ع2  تخصصی  1815556 پروژه 

جمعیت دانش خانواده و 2 - عمومی  1810010 

  جمع 18  

   


