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 )مطابق با آخرین تغییرات و چاپ منابع جدید( 98منابع آزمون دکتری شهرسازی 

 سوال 30تعداد سواالت:  /زبان عمومی دکتری

 

 

 

 

 

 

 ریزی شهریها، اصول و اندیشه های برنامهها، نظریهشیوه

 پوشش در بسته آموزشی مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

   پاور و کریزک (97)ویرایش  آیین شهرسازی پایدار 1
   مصطفی بهزادفر : مدیریت پسماند(2: فاضالب و جلد 1)جلد  زیرساختهای شهری 2
   مصطفی بهزادفر هویت شهر 3
   مصطفی بهزادفر طرح ها و برنامه های شهرسازی 4
   مهدیزاده ریزی راهبردی توسعه شهری برنامه 5

   اجاللی و رفیعیان ریزی شهری دیدگاههای سنتی و جدیدهای برنامهنظریه 6
   مجتبی رفیعیان دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه ریزی 7
   ناصر برک پور حکمروایی شهریمدیریت و  8

   زهره عبدی دانشپور نظریه های برنامه ریزی با تاکید بر برنامه ریزی شهری 9
   آرمانشهر (5و 4، 1استانداردهای انجمن شهرسازی آمریکا )جلد 10

   کیومرث حبیبی مبانی برنامه ریزی و طراحی شهری در مهد شهرسازی )بریتانیا( 11

 در قالب جزوه تکمیلی محسن اسماعیلی های پیشرفته برنامه ریزی و اقتصاد سیاسی فضاجزوه تئوری  12

وم
د

 

   محسن حبیبی مرمت شهری 11
   علی مدرس شهر و محیط زیست 12
   مظفر صرافی ریزی منطقه ای اصول و مبانی برنامه 13

   زیاری مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری  14
   نایجل تیلور برنامه ریزی از ابتدا تاکنوننظریه های  15
   پاپلی یزدی نظریه های شهر و پیرامون 16
   زیاری ایهای برنامه ریزی منطقهمکاتب، نظریه ها و مدل 17
 در قالب ورکشاپ تخصصی مجتبی رفیعیان نقش و رویکرد برنامه ریزی ارتباطی در نظریه های نوین 18
 در قالب ورکشاپ تخصصی فیلیپ آلمندینگر نظریه برنامه ریزی 19
 در قالب ورکشاپ تخصصی فرشاد نوریان و ارباب شهرسازی عدالت محور 20
 - مجتبی رفیعیان مدل های کمی در تحلیل مسائل شهری 21

 مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

 عید نیکپورس دکتریلغات عمومی  1

 دکتر خیرآبادی دکتریزبان عمومی گرامر  2

 جهانشاهی و یوسف زاده (/ گرامر2)جلدزبان عمومی ارشد زیر ذره بین  3

 جهانشاهی و یوسف زاده (3)جلد  زیر ذره بین دکتری تست لغاتکتاب  4

وم
د

 

 انتشاران جنگل واژه ضروری زبان انکلیسی  504 5

 انتشاران جنگل در زبان انگلیسیواژه  1100 6

 اینترنتقابل دانلود در  های زبان عمومی دکتری گروه هنرسواالت آزمون 7



 

 سنت ها و تاریخ شهر و شهرسازی

 پوشش در بسته آموزشی مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

   جهانشاه پاکزاد (1سیراندیشه ها در شهرسازی ) 1

   جهانشاه پاکزاد (2سیراندیشه ها در شهرسازی ) 2

   جهانشاه پاکزاد (3سیراندیشه ها در شهرسازی ) 3

   جیمز موریس تاریخ شکل شهر  4

   سید محسن حبیبی از شار تا شهر 5

   فرانسوا شوای شهرسازی تخیالت و واقعیات 6

وم
د

 

   استروفسکی شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن 7

   جهانشاه پاکزاد تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا 8

   جهانشاه پاکزاد (2و  1تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران )جلد  9

   اسماعیل شیعه با شهر و منطقه در ایران  10

 طراحی شهریها، اصول و اندیشه های ها، نظریهشیوه

 پوشش در بسته آموزشی مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

   سید حسین بحرینی فرآیند طراحی شهری 1
   کوروش گلکار کندوکاوی در تعریف طراحی شهری 2
   کوروش گلکار آفرینش مکان پایدار؛ تامالتی در باب نظریه طراحی شهری 3
   سید حسین بحرینی شهری تحلیل مبانی نظری معاصر طراحی 4
   امیلی تلن بازنمون طراحی شهری 5
   یان بنتلی محیط های پاسخده 6
   جان لنگ هاطراحی شهری؛ گونه شناسی رویه 7
   سای پامیر آفرینش مراکز شهری شرزنده 8
   متیو کرمونا مکان های عمومی، فضاهای شهری 9
   یان گل چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم؟ 10
   متیو کرمونا خوانش مفاهیم طراحی شهری 11
 - جهانشاه پاکزاد مقاالتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری 12

وم
د

 

   فریدون قریب شبکه ارتباطی در طراحی شهری 13
   علیرضا عینی فر مقاله نقش غالب الگوهای اولیه در طراحی محله های مسکونی 14
   جان لنگ معماریآفرینش نظریه  15
   هیلدبرند فری طراحی شهری به سوی شکل پایدارتر شهر 16
   ادموند بیکن طراحی شهرها 17
   سید حسین بحرینی طراحی شهری برای قرن شهری 18
   سید حسین بحرینی شهرنشینی در عصر تغییرات آب و هوایی 19
   دانش و مژدهی منشور نوشهرگرایی 20
   رابرتز گرید سوی طراحی شهریرویکردی به  21
   راب کریر فضای شهری 22
 جزوه تکمیلی محمود توسلی اصول و روش های طراحی فضاهای شهری و مسکونی 23



 جزوه تکمیلی محمود توسلی قواعد و معیارهای طراحی شهری 24
 جزوه تکمیلی محمود توسلی طراحی شهری در اقلیم گرم و خشک ایران 25
 جزوه تکمیلی محود توسلی شهری هنر نو کردن ساختار شهری طراحی 26
 جزوه تکمیلی توسلی و بنیادی طراحی فضای شهری  27
 جزوه تکمیلی نقره کار، امین زاده و ... مقاالت شهرسازی و معماری اسالمی 28

 

 همکاران آموزشی و سوابق آموزشی

 دکتر محسن اسماعیلی )دروس تخصصی(
  شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهرانپژوهشگر دکتری 

  (92دانشجوی برتر و رتبه نخست دوره دکتری شهرسازی )ورودی 

 ای، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه 
  پژوهشگر دکتری برنامه"Mahalle Meets Stadquartier"  دفتر اسکان بشر دانشگاه تی یو برلین 

 مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در برنامه توسعه اجتماعی هبیتات 

 11 شهرسازی دکتری و ارشد کارشناسی هایسال سابقه تدریس در موسسات آموزش عالی در ارتباط با آزمون 

 گروه هنر(مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی )استعداد تحصیلی 
 ای، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران  ریزی شهری و منطقه کارشناس ارشد برنامه 

 10 های کارشناسی ارشد شهرسازیسال سابقه تدریس در موسسات آموزشی در ارتباط با آزمون 

 مدرس دانشگاه  

 5 های کارشناسی ارشد شهرسازی عنوان تالیف کتاب در حوزه آزمون 

 صی متعدد داخلی و بین المللیتالیف مقاالت تخص 

 8ای شهرسازی  سال سابقه فعالیت حرفه 

 )زبان عمومی دکتری(پور سعید نیک دکتر
  سال سابقه درخشان و همکاری با چندین موسسه برتر آموزشی  7استاد برجسته زبان عمومی ارشد و دکتری در کشور با 

  مولف کتاب پرتیراژ زبان عمومی ارشد و دکتری 

 امیرکبیر صنعتی دانشگاه در دکتری کنکور بلغت،گرامر،درک مطل جامع دوره تدریس 

      تهران دانشگاه در دکتری کنکور درک مطلب لغت،گرامر، جامع دوره تدریس  

      طباطبایی عالمه دانشگاه در دکتری کنکور درک مطلب لغت،گرامر، جامع دوره تدریس 

       روزه آمادگی آزمون2تدریس دوره MSRT علم و صنعت در دانشگاه      

      ماهـان در موسسه دکتری کنکور گرامر بندی جمع دوره تدریس 

     پـارسه موسسه در ارشد کنکور لغت،گرامر،درک مطلب جامع دوره تدریس 

      عمران پایه موسسه ارشد کنکور گرامر بندی جمع دوره تدریس 

     بهشتی شهید دانشگاه،تهران دانشگاهر،امیرکبی صنعتی دانشگاه دکتری کنکور گرامر بندی جمع دوره تدریس ،

 الزهرا و  امیرکبیر انشگاهد، امیرکبیر صنعتی دانشگاه دکتری، الزهرا انشگاه، طباطبایی عالمه دانشگاه

     کارشناسی ارشد کنکور در عمومی زبان 100 درصد کسب  

      سیستم -صنایع مهندسی ارشد کارشناسی کنکور 21 رتبه 

      اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی کنکور در انگلیسی زبان درس 90 درصد کسب 

      فنی و ریاضی رشته سراسری کنکور در انگلیسی زبان درس 91 درصد کسب 

      611 نمره با 1387 سال در تافل مدرک اخذ 

      انگلیسی زبان منحصرا   رشته سراسری کنکور 73 رتبه 

 



 محمد نظرپوراستاد 

 پژوهشگر دکتری شهرسازی 

 .کارشناس ارشد طراحی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران 

  دانشگاه تهران 93دانشجوی برتر دوره طراحی شهری 

  ی معماریکارشناس 

  5 سال سابقه تدریس در موسسات آموزش عالی 

  مقاالت متعدد در همایشهای داخلی و خارجی تالیف 

  با مقدمه ای از دکتر سیدمحسن حبیبی« در محضر توپخانه»و « مدرنیته ایرانی و ره آورد آن در شهرسازی»کتابهای نویسنده 

 مهندس آیلین شیدایی

  97آزمون دکتری شهرسازی  1و رتبه  92آزمون ارشد  1رتبه 

  پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.ریزی شهریبرنامهکارشناس ارشد ، 

  5  اری با پردیس کیمیافکرهمکسال سابقه 

 

 

  98دکتری شهرسازی تابستان آزمون برنامه کالسهای آمادگی 

 درس  
تعداد 

 ساعت
 زمان کالس نام استاد

شهریه 

دوره )هزار 

 تومان(

تاریخ 

اولین 

 جلسه

 سعید نیک پور استاد 45 زبان عمومی 1
 -9:30پنجشنبه 

13:30 
 مرداد 10 640

 مرداد 11 560 10 -14جمعه  استاد حمیدرضا ابراهیم خانی 40 هنر(استعداد تحصیلی )ویژه گروه  2

3 
ریزی، طراحی دروس تخصصی دکتری )برنامه

 شهری و مباحث عمومی آزمون(
80 

 دکتر محسن اسماعیلی

 استاد محمد نظرپور

 جمعه

19:30- 14:30 
 مرداد 11 990

 جمع کل )بدون اعمال تخفیف( 4

165 

2190 

 هزار تومان( 498قسط  4) 1990 (اقساطیجمع کل )با اعمال تخفیف پرداخت  5

 )پرداخت نقدی( 1890 (نقدیجمع کل )با اعمال تخفیف پرداخت  6

 می باشد. کل دروس رایگانبرای ثبت نام کنندگان  هزار تومان( 500به ارزش مشاوره حضوری و مجازی فردی به صورت هفتگی )

 تخفیف ثبت نام کنند درصد 50را با  ها در شهرسازیسیر اندیشهتوانند درس دروس در صورت تمایل میثبت نام کنندگان کل 

 شرکت کنند رایگانتوانند کارگاه کتاب تاریخ شهر )جلد دوم( تالیف دکتر پاکزاد را به صورت ثبت نام کنندگان کل دروس می

 به صورت نقدی قابل پرداخت است. تک درس* ثبت نام 

 در دو قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است. دو درس* ثبت نام 

 

 

 

 

 

 



 های آمادگی آزمون دکتری شهرسازی بسته جامع کتاب

 قیمت )تومان( تخفیف عنوان کتاب
 115  مباحث عمومی آزمون( -درسنامه جامع تخصصی )جلد اول

 110  ریزی(مباحث تخصصی برنامه -درسنامه جامع تخصصی )جلد دوم

 115  مباحث تخصصی طراحی شهری( -درسنامه جامع تخصصی )جلد سوم

 110  سواالت کنکور دکتری با پاسخنامه تشریحی و نکات تکمیلی

 85  بندی شده دروس تخصصیسواالت تالیفی و طبقه

 60  لغات زبان عمومی سعید نیکپور

 595 - مجموع کل بسته )بدون احتساب تخفیف(

 495 هزار تومان 100 (مرداد 8تا پایان  استثناییمجموع کل بسته )با احتساب تخفیف 

 520 هزار تومان 75 (شهریور 31 تا مرداد  9از  فوق العادهمجموع کل بسته )با احتساب تخفیف 

 545 هزار تومان 50 (مهر 1 از ویژهمجموع کل بسته )با احتساب تخفیف 

 

 

 

 آمادگی دکتری شهرسازی )طرح همپای کیمیا( غیرحضوریکالسی خدمات شرایط استثنایی استفاده از پک 

 هزینه خدمات عنوان خدمات

 600 مشاوره همپا فردی تا کنکور

 990 کتب تکمیلیو جزوات کالسی 

 1.590.000 هزینه کل سرمایه گذاری )بدون تخفیف(

 هزار تومان 300 استثناییتخفیف 

 (مرداد 8فقط تا ) 
1.290.000 

 هزار تومان 200 فوق العادهتخفیف 

 شهریور( 31تا مرداد  9)از  
1.390.000 

 هزار تومان 100تخفیف ویژه 

 مهر به بعد( 1)از 
1.490.000 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



جهت پردیس کیمیافکر ثبت نام در کالسها و ثبت سفارش محصوالت 

 ارسال پستی به سراسر کشور:

02188694248 


