
 

 

 

 

 

 

 



 99 شهرسازی کنکور ارشدویژه  98سال  پردیس کیمیافکرهای آزمایشی آزمونبرنامه 

  ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهگرایش برنامه 

 (8ساعت  آذر 15درصد اول )جمعه  25آزمون 

 زبان عمومی و تخصصی

 

 لغات زبان عمومی ارشد 
 
 

 

 

 
 

 : اسم و صفتگرامر

 منابع

 منبع لغات:

 اولاولویت 

 درس اول. 5نیکپور، سعید، لغات زبان عمومی ارشد و دکتری، 

 30تا  1 به قبل( و دروس 95)ویرایش  15تا  1بین: دروس لغات ارشد زیر ذره  یا

 به بعد( 96روز اول )ویرایش 

 اولویت دوم
 8تا  1دروس : Essential words for the Toeflلغات 

 :گرامرمنبع 

 2و  1صل ارشد زیر ذره بین: ف گرامر

 مباحث عمومی شهرسازی ایران

 

 هاسرفصل

 تعاریف پایه و مقدماتی
 از منظر علوم مختلف شهر  و تعاریف آن 

 کم، )سازمان فضایی، ساختار فضایی، بافت، ترا فضا و مفاهیم مرتبط با آن

 توده و فضا، و ...(

  ،شعاع عملکرد، کاربری زمین و مفاهیم مرتبط )سرانه، شعاع دسترسی

 ه جمعیتی و ...(آستان

  های مسکن، انواع تراکم ها در شهرسازیشاخصمسکن، مفاهیم مرتبط 

 سلسله مراتب راهها، پارکینگ، انواع وسایل حمل و  حمل و نقل شهری(

 نقل عمومی و ...(

 آب و فاضالب و مدیریت پسماند( های شهریزیر ساخت( 

 وک، و ...()تقکیک، تجمیع، افراز، قطعه، بل واژگان ساخت و ساز شهری 

 منابع

 (1اولویت )

 ( و یا:4و  3، 2، 1)جلدهای  سعیدنیا اریهای سبز شهردکتاب 

 .50 -5صص مباحث عمومی شهرسازی پردیس کیمیافکر،  بسته آموزشی

  ،شبکه ارتباطی در طراحی شهری و یا:قریب 

شبکه می شهرسازی ایران، مباحث عمو :پردیس کیمیافکر بسته آموزشی

 .407 -367، صص ارتباطی در طراحی شهری

 شبکه آب و فاضالب( و یا ی شهریبهزادفر، زیرساختها( 

مباحث عمومی شهرسازی ایران،  بسته آموزشی پردیس کیمیافکر:

 .257 -259های شهری، صص زیرساخت

 ( و یاجامد مدیریت پسماندبهزادفر، زیرساختهای شهری ) 

پردیس کیمیافکر: مباحث عمومی شهرسازی ایران،  بسته آموزشی

 .311 -301های شهری، صص زیرساخت

 ن، های مسکن در ایراعزیزی، محمد مهدی، تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص
 و یا: 1384(، 23نشریه هنرهای زیبا )

مسکن و بسته آموزشی پردیس کیمیافکر: مباحث عمومی شهرسازی ایران، 

 .113 -108 ، صصشاخص های آن

 و یا: 90-1دمهدی، تراکم در شهرسازی صص عزیزی، محم 

تراکم در بسته آموزشی پردیس کیمیافکر: مباحث عمومی شهرسازی ایران، 

 .125 -117، صص شهرسازی

 (2اولویت )

  22، 21، 17، 15، 14، 13، 1،2،7برآبادی، محمود، الفبای شهر فصول. 

 ( و یا12و  10، 9، 8 ،7هایهای سبز شهرداری )جلدسعیدنیا، احمد، کتاب: 

خالصه افکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، پردیس کیمی بسته آموزشی

 کتاب های سبز شهرداری. 12و  10و  9، 8 ،7جلد



 ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه

 هاسرفصل

 ریزی مبانی، مفاهیم پایه و تعاریف برنامه

  های شهرویژگیتعاریف، مفاهیم و برخی 

  های توسعه شهریها و مدلالگوها، نظریه 

 ستمریزی شهری در قرن بیریزی و برنامههای موثر بر تولد برنامهزمینه 

 ریزی شهریگیری برنامههای شکلضرورت 

 ریزی شهریریزی و برنامهتعاریف برنامه 

 هدف، استراتژی، سیاست اجرایی و ...( تعاریف اجزای برنامه( 

 مها ) زمانی، ماموریت، ماهیت، قلمرو مکانی، سطوح تصمیبرنامه انواع-

 گیری، فراپوشی، موضوع و ...(

 ریزی شهریمتغیرهای قابل دخالت و غیر قابل دخالت در برنامه 

 ریزی شهریمعیارها و ابزارها در برنامه 

 ریزیهای برنامهبندی نظریهتعاریف نظریه، مکتب، پارادایم و غیره و گونه 

 گرا(قالنی )اثباتع -ریزی جامعادایم برنامهپار

 قالنیع -ریزی جامعگیری برنامههای موثر بر شکلزمینه 

 ریزی شهری بعنوان نقشه آبی و طراحیبرنامه 

 قالنی(ع -ریزی شهری اولیه )جامعارزشهای نظریه برنامه 

 ریزی شهری اولیهانتقادهای وارد بر نظریه برنامه 

 ع و تفصیلیهای جامهای طرحویژگی 

 ریزی جامع و بندی( در برنامهجایگاه کاربری زمین و زونینگ )منطقه

 تفصیلی

 های جامع و تفصیلیبررسی و ارزیابی طرح

 

 

 

 

 منابع
 (1اولویت )

 و یا: 90شهری، تا صفحه ریزیای بر مبانی برنامهشیعه، اسماعیل، مقدمه 

 ای وهری، منطقهریزی شبسته آموزشی پردیس کیمیافکر: مبانی نظری برنامه

 .17-5مدیریت شهری، فصل دوم صص 

 یا: 4 تا 1ریزی شهری، فصلهای برنامهزیاری، کرامت اهلل، مبانی و تکنیک 

 ای وریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه بسته آموزشی پردیس کیمیافکر:

 .62-49فصل دوم صص مدیریت شهری، 

 طالعه از منبع م) 53 -21صص های شهرسازی، ها و برنامهبهزادفر، طرح

 (اصلی

 اول )فصول  ریزی شهری از ابتدا تاکنون، بخشهای برنامهتیلور، نایجل، نظریه
 و یا: (3تا  1

ای ریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، 

 .96 -87 ، صصو مدیریت شهری 

 69-59، 12-5صص هری، سعه شریزی راهبردی تومهدیزاده، جواد، برنامه ،

 و یا: 77-83

ریزی راهبردی توسعه شهری صص پردیس کیمیافکر، برنامهبسته آموزشی 

 )تا سر چشم انداز تحوالت شهری در جهان( 27تا  21

 و یا 120ریزی تا صفحه رفیعیان، دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه: 

 ای ومنطقه ریزی شهری،پردیس کیمیافکر، مبانی نظری برنامهبسته آموزشی 

 (4سر فصل  )تا 126تا  108مدیریت شهری، صص 

 

 (2اولویت )

 یا: 5تا  1ی شهر و پیرامون، فصول هاپاپلی یزدی، نظریه 

ای ریزی شهری، منطقهبسته آموزشی پردیس کیمیافکر:  مبانی نظری برنامه

 .272 -247و مدیریت شهری ، صص 

 نتها.اتا  90صفحه شهری، زیریای بر مبانی برنامهشیعه، اسماعیل، مقدمه 

 ریزی شهری، دانشگاه علم و صنعت.شیعه اسماعیل، کارگاه برنامه 

 ها در شهرسازیسیر اندیشه

 هاسرفصل

 تعاریف مدرنیته، مدرنیسم، متفکر مدرن و مدرنیزاسیون 

 (بیکن و ...)دکارت، کانت،  18تا  16های فکری و اجتماعی سده جریان 

  سن سیمون، اوئن، فوریه، گودن،  19سده پیش شهرسازی ترقی گرا(

 کابه، ریچاردسون، و ...(

 گرا )پوژن، راسکین، موریس(پیش شهرسازی فرهنگ 

 )پیش شهرسازی بی الگو )مارکس، انگلس و کروپتکین 

 شهرستیزی آمریکایی 

 )دوره مهندسی شهر )هاسمان، باومایستر، اشتوبن و ای ماتا 

 )جنبش شهر زیبا )برنهایم و المستد 

 

 

 منابع
 (1اولویت )

 نامبرده  ( مطالعه نفرات1ها در شهرسازی جلد )پاکزاد، جهانشاه، سیراندیشه

 :در سرفصل و یا

 تا 5، صص (1ها در شهرسازی )سیراندیشه پردیس کیمیافکر:بسته آموزشی 

 .(با تاکید بر نفرات نامبرده در سرفصل )تا ابتدای ابنزر هاوارد 17

 نقد  یالت و واقعیات، تکوین پیش شهرسازی بانسوا، شهرسازی تخشوای، فرا

 شهرصنعتی از ابتدا تا شهرسازی قرن بیستم یا:

، بخش پیش ها در شهرسازیبسته آموزشی پردیس کیمیافکر، سیر اندیشه

گرا، فرهنگ گرا، نقد بی الگو و شهرستیزی آمریکایی، صص شهرسازی ترقی

 ده در سرفصل()تاکید بر نفرات نامبر 147تا  144و  138تا  135

 

 



 (2اولویت )

 جمه ها تا منشور آتن، ترکی، شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمهاستروفس
 الدن اعتضادی، مطالعه نفرات نامبرده در سرفصل.

 تا ، شوای، فرانسوا، شهرسازی تخیالت و واقیعات، ترجمه سید محسن حبیبی

 یا: نفرات ذکر نشده در سرفصل(ابتدای شهرسازی )مطالعه سایر 

پیش بخش ها در شهرسازی، بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، سیر اندیشه

یی، صص گرا، فرهنگ گرا، نقد بی الگو و شهرستیزی آمریکاشهرسازی ترقی

  147تا  144و  138تا  135

 تاریخ شهر و شهرسازی

 هاسرفصل
 مفاهیم مرتبط با پیدایش شهر و شهرنشینی و نظریات مربوطه 

  ل گیری مجتمع های زیستی در بستر تمدن های مروری بر فرآیند شک

 تین(اولیه )بین النهرین ، مصر، هاراپا، ژاپن، چین، تمدن های امریکای ال

   تاریخ شهر و شهرنشینی و شهرسازی در ایران از ابتدای شکل گیری

سکونت تا پایان دوره هخامنشیان )جغرافیای سیاسی ایران، عیالمیان، 

 ماد، هخامنشیان(

 ان و ایرانتاریخ جه

 (1اولویت )

 لعه و یا مطا 445-386، صص32-9موریس، جیمز. تاریخ شکل شهر. صص

  تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکرها در سرفصل

 یا   16-حبیبی، محسن. از شار تاشهر. تهران: دانشگاه تهران صص مقدمه

سته کتاب تاریخ شهر و شهرسازی بها مربوطه در مطالعه سرفصل

 .آموزشی پردیس کیمیافکر

 لعه و  یا مطا 79-1سلطانزاده، حسین. تاریخ شهر و شهرنشینی درایران صص

 .تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکرها در سرفصل

  لعه و  یا مطا 85-1پاکزاد، جهانشاه. تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران صص

 .ه آموزشی پردیس کیمیافکرتاریخ شهر و شهرسازی بستها در سرفصل

  خالصه موارد فوق در بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، تاریخ شهر و

 . 230-209، 40-33، 24-17، 01-5صص شهرسازی 

 (2اولویت )

 10-1صص تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی در ایران مشهدی زاده، ناصر. 

 187-183صص  با شهر و منطقه در ایرانشیعه، اسماعیل. 

 های کمی در شهرسازیار، فنون و روشآم

 هاسرفصل
  آمار توصیفی)تعاریف و مفاهیم، کاربرد مفاهیم در شهرسازی، داده های

آماری، پارامتر های مرکزی)مد، میانه، میانگین و ..(پراکندگی )دامنه 

تغییرات ،  نیم دامنه واریانس و...(پراکندگی نسبی)ضریب تغییرات، 

 نمودارها)شاخه و برگ و ...((ضریب چولگی و کشیدگی(، 

  ،فصللل  - ریزیهای کمی در برنامهآمار، فنون و روش پردیس کیمیا فکر

 .72تا  3صص اول 

 های مربوطه(و یا طورانی، محسن، آمار )مطالعه سرفصل

 

 

 (8ساعت  دی 6درصد دوم )جمعه  25آزمون 

 زبان عمومی و تخصصی

 

 لغات زبان عمومی ارشد 

 

 

 

 فعال و مصدرگرامر: ا

 :لغات

 اولویت اول
 .10تا  6نیکپور، سعید، لغات زبان عمومی ارشد و دکتری، دروس 

 96ول )ویرایش روز ا 60تا  31( یا 95)ویرایش  30تا  16ارشد زیر ذره بین: دروس لغات یا 
 به بعد(

 اولویت دوم
 .16تا  9: دروس Essential words for the Toeflلغات 

 :گرامر
 )افعال و مصدر( 3مر ارشد زیر ذره بین: فصل گرا



 مباحث عمومی شهرسازی ایران

 سرفصل

 ادامه مفاهیم پایه در شهر و شهرسازیبخش اول: 

 

 

 

 

 
 مبانی محیط زیست،  محیط زیست و توسعه پایدار در شهرسازی(

 شهرسازی و محیط زیست، شهر پایدار، شهر سالم و ...(

 

 

 

 

 
 

 

 مرمت شهری )نوسازی، بهسازی، بازسازی، های بافت فرسوده، نظریه

باززنده سازی، اعیان سازی، بازآفرینی، نوزایی شهری، نگرش موزه ای، 

 سلولی، ارگانیک و ...( و اسکان غیررسمی

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و تاب آوری شهری 

 

 

 1357تا  1233شهرسازی معاصر ایران از بخش دوم: 
 های شهری تهران، اصالحات ارضی و هرسازی )نقشهوقایع مهم شهر و ش

)... 

  ،سعه معابر سازی )قانون بلدیه، قانون تو شهر شهری و  قوانین و مقررات 

شهرداری شورایعالی، قانون قوانین  سیس  سازی و عمران، قانون تا ها و نو

 1357تا  1286از سال  تغییر نام و ....(

 عمرانی اول تا ششم(های عمرانی قبل از انقالب )برنامه برنامه 

 

 (1355تا  1335های پیش از انقالب )سرشماری 

 منابع
 

 (1اولویت )

  ،و یا: (96تا صفحه ) 97ویرایش  آیین شهرسازی پایداربهزادفر 

بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، آیین 

 205-190شهرسازی پایدار، صص 

 های شهرسازی، محیط زیست و یا:شبهرام سلطانی، مجموعه مباحث و رو 

 129بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، صص

 .156تا 

 (2اولویت )

  تا  4شهر و محیط زیست، علی مدرس، ترجمه منوچهر طبیبیان، فصول
 انتهای کتاب و یا:

بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، شهر و 

 .186 -160تا انتها صص  4ست، فصول محیط زی

 ب.تا انتهای کتا 97بهزادفر، مصطفی، آیین شهرسازی پایدار، از صفحه 

 
 

 ( و یا و پنجم حبیبی، محسن و ملیحه مقصودی، مرمت شهری )فصل اول 

بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مرمت 

 .236تا  234و  215 -209شهری، صص 

 فصل ، کیومرث و دیگران، بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری، حبیبی

 و یا: اول؛ مبانی نظری، چارچوب مفاهیم پایه
بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مرمت 

 .241تا  234شهری، صص 

 (2اولویت )

  ( و یا 4و  3، 2حبیبی، محسن و ملیحه مقصودی، مرمت شهری )فصل 

موزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مرمت بسته آ

 .234 -215شهری، صص 

 
 

مدیریت بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، 

 .255تا  245، صص بحران، تاب آوری و پدافند غیرعامل

 
 

 (1اولویت )

 171 -194های شهرسازی، صص ها و برنامهبهزادفر، مصطفی، طرح. 

  ،217 -213، صص روزشمار دوران پهلویحبببی، سیدمحسن، از شارتا شهر. 

 یین شورایعالی شهرسازی ایران )مقررات شهرسازی و معماری و قوانین و آ
 و یا: 159صفحه  یال 139( صفحه های شهرسازینامه

حقوق و پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران،  بسته آموزشی

 )تا پایان خط سوم( 445-425، صص سازیقوانین شهری و شهر

  سابقه مباحث عمومی شهرسازی ایران، پردیس کیمیافکر، بسته آموزشی

 .502 -499های عمرانی اول تا پنجم صص ریزی در ایران، برنامهبرنامه



   ،بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران

 (55یان سرشماری )پا 494و  493های اول تا پنجم، ص سرشماری

 

 (2اولویت )

 ص حبببی، سیدمحسن، از شارتا شهر، شهرسازی دوره پهلوی اول و دوم، ص

146- 208. 

 ران، ریزی شهری در ایهای برنامهمشهدیزاده دهاقانی، تحلیلی بر ویژگی

 های عمرانی اول تا پنجم قبل از انقالب.برنامه

 (1304 -1357ان )کامروا، محمد علی، مروری بر شهرسازی معاصر ایر 

 87 -132ریزی شهری در ایران، صص مجتهدزاده، برنامه. 

 ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه

 سرفصل

 گرا(ریزی سیستمی )نواثباتپارادایم برنامه

 سیستم، تعاریف و انواع آن 

 ریزی سیستمیهای شهری و برنامهها، سیستمنظریه سیستم 

 ریزی سیستمی در شهرسازیهجایگاه برنام 

 ریزی سیستمیجایگاه کاربری زمین در برنامه 

 ریزی ریزی سیستمی، نظریه برنامههای پارادایم دوم )برنامهنظریه

ریزی گام به گام )اندک افزای گسسته(، برداشت فرآیندی، برنامه

 ترکیبی، نظریه انتخاب و ...(

 تانحلی و بررسی تجارب انگلسم -های ساختاریطرح 

 ریزی آمریکاسازی در نظام برنامهمدل 

-هگرا( و  نظریریزی راهبردی/دموکراتیک )پسااثباتپارادایم برنامه

 ریزیبرنامههای جدید 
 های موثر بر پارادایم سوم )لیبرالیسم نو، سوسیال دموکراسی زمینه

گرایی، عرصه عمومی، نوین، مفهوم جامعه مدنی، اجتماع محلی، کثرت

گرایی، پدیدارشناسی و هرمنوتیک، خرد ه و پسااثباتپسامدرنیت

 ارتباطی، پراگماتیسم(

 ریزی راهبردیمفاهیم پایه در مدیریت و برنامه 

 ریزی راهبردی در آمریکانظام برنامه 

  محیط زیست گرایی و زیست بوم گرایی 

  و کیفیت زندگیجایگاه کاربری زمین 

 ریزی راهبردیگیری در برنامهسازی و تصمیمفرآیند تصمیم 

 ریزی راهبردیها و دستاوردهای برنامهویژگی 

 رنامه ریزی وکالتی، مشارکتی، بهای مرتبط با پارادایم سوم )برنامهنظریه

ریزی ارتباطی و ریزی غیراقلیدسی، برنامهریزی پاسخگو، برنامه

 همکارانه، و ...(

 برنامه( های راهبرد توسعه شهرCDSفرآیند و ویژگی ،)های آن 

 ریزیهای سیاسی و برنامهتناظر نظریه 

 منابع
 (1اولویت )

 ویا: 5،6،13ریزی شهری، فصل های برنامهزیاری، کرامت اهلل، مبانی و تکنیک 

ریزی شهری، های برنامهبسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مبانی و تکنیک

 .83 -63صص  درفصول مربوطه 

 12شهری، فصل اول )صص  ریزی راهبردی توسعهمهدیزاده، جواد، برنامه-
 (، فصل ششم99-93م )صص (، فصل پنج53-29(، فصل دوم )صص 25

 ( و یا:197 -145(، فصل هفتم )صص 142 -105)صص 

ریزی، فصل اول، صص بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مبانی نظری برنامه

27-45. 

 فصول  ومدنون، بخش دا تاکریزی شهری از ابتهای برنامهتیلور، نایجل، نظریه(

 ( و  یا:5و  4

 .104 -96ریزی، صص بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مبانی نظری برنامه

 181، 163 -121صص ریزی، رفیعیان، دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه- 
 و یا: 245 -233، 212

 ههای برنامریزی، نظریهبسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مبانی نظری برنامه-

ریزی، ی و جدید و دگرگونی اندیشه در نظریه برنامهریزی دیدگاههای سنت

 .140 -126صص 

 

 (2اولویت )

 10 ریزی راهبردی توسعه شهری، بخش سوم )فصولمهدیزاده، جواد، برنامه ،
11 ،12 ،13) 

 سوم )فصول  ریزی شهری از ابتدا تاکنون، بخشهای برنامهتیلور، نایجل، نظریه

 ( و بخش چهارم.7و 6

 ول.ر فصریزی شهری، سایهای برنامهنیکهلل، مبانی و تکزیاری، کرامت ا 

 ها در شهرسازیسیر اندیشه

 سرفصل

 منابع
 (1اولویت )

 ا:)نفرات نامبرده( و ی 2و1ها در شهرسازی، جلد پاکزاد، سیر اندیشه 



 گارنیه، واگنر، سنت الیا، برالگه،  ترقی گرا/نهضت شهرسازی مدرن(

 گروپیوس، لوکوربوزیه و ...(

 های معماری مدرن )سیام(کنگره 

 )شهرسازی فرهنگ گرا )کامیلو زیته )سیت( و ابنزر هاوارد 

 گرا )شهر پهن دشتی فرانک لوید رایت(رسازی طبیعتشه 

 گرا )انار، هگزاناکیس، بیوکنن و نهضت آرکیگرم(شهرسازی فن 

 -(2و1)جلدها در شهرسازی، سیر اندیشهپردیس کیمیافکر،  بسته آموزشی

 .فرات نامبرده در سرفصلمطالعه ن

 شوای، فرانسوا، شهرسازی تخیالت و واقیعات، ترجمه سید محسن حبیبی ،
وپیا( بخش شهرسازی ترقی گرا، فرهنگ گرا، طبیعت گرا و سرزمین فن )تکنوت

 با تاکید بر نفرات نامبرده در سرفصل و یا:

ها در شهرسازی، شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، سیر اندیشه

 مطالعه نفرات نامبرده در سرفصل. 591 -149تخیالت و واقعیات، صص 

 (2اولویت )

 جمه ها تا منشور آتن، تراستروفسکی، شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه

 مطالعه نفرات نامبرده در سرفصلالدن اعتضادی، 

 شوای، فرانسوا، شهرسازی تخیالت و واقیعات، ترجمه سید محسن حبیبی ،

وپیا( ترقی گرا، فرهنگ گرا، طبیعت گرا و سرزمین فن )تکنوتبخش شهرسازی 

 مطالعه سایر نفرات که در سرفصل نام برده نشده است و یا:

ی ها در شهرسازی، شهرسازبسته آموزشی پردیس کیمیافکر، سیر اندیشه

 .159 -149تخیالت و واقعیات، صص 

 تاریخ شهر و شهرسازی

 سرفصل
   مولفه های فلسفی، اقتصادی، سیاسی، تمدن های غربی یونان و روم(

 اجتماعی و نمود کالبدی و ابعاد معماری آن(

   ،تاریخ شهر و شهرنشینی و شهرسازی در ایران باستان)سلوکیان

 اشکانیان و ساسانیان(

 منابع
 (1اولویت )

ها در تاریخ شهر العه سرفصلیا مط و  94-33صص  .تاریخ شکل شهرموریس، جیمز. 

 آموزشی پردیس کیمیافکر. و شهرسازی بسته

شینی درجهان. پاکزاد، جهانشاااه شهرن شهر و  یا مطالعه  و  174-1صااص  تاریخ 

 ها در تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکر.سرفصل
شهرحبیبی، محسان.  شار تا  یا مطالعه  و  36-16. تهران: دانشاگاه تهران صاص از 

 ته آموزشی پردیس کیمیافکر.ها در تاریخ شهر و شهرسازی بسسرفصل
ها ا مطالعه سرفصلی و  79-1 تاریخ شهر و شهرنشینی در ایرانسلطانزاده، حسین. 

 در تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکر.
شینی در ایرانپاکزاد، جهانشاااه.  شهرن شهرو  یا مطالعه  و  161-85صااص  تاریخ 

 آموزشی پردیس کیمیافکر. ها در تاریخ شهر و شهرسازی بستهسرفصل

سازیپردیس کیمیافکر،  شهر شهرو  جهان و ایران مرتبط  ، بخش تاریختاریخ 

، 135-149، 196-200، 233-254، 32-38، 24-31، 10-16با سللرفصللل )

306-304 ،183-314) 

 

 (2اولویت )

 197-187صص با شهر و منطقه در ایرانشیعه، اسماعیل. 

)بخش  لی از ویژگی های برنامه ریزی در ایرانتحلیمشااهدی زاده دهاقانی، ناصاار. 

 10-5های تاریخی مرتبط( صص 

  93-64، ترجمه فرزانه طاهری صصطراحی شهرهابیکن، ادموند. 

 ریزیهای برنامهمار، فنون و روشآ

 هاسرفصل

 متغیرهای تصادفی کمی و کیفی، ارتباط میان متغیرها)کوواریانس، ضریب 

همبستگی، ضریب تعیین و معادله خط رگرسیون(، انالیز ترکیبی، توزیع 

 های گسسته)برنولی، دوجمله ای، هندسی پواسون و ...(

سازیهای آمار، فنون و روش ردیس کیمیا فکر،پ شهر صول دوم و - کمی در   ف

 150-72صص  سوم

 های مربوطه(و یا طورانی، محسن، آمار )مطالعه سرفصل

 



 (8ساعت  دی 20درصد اول )جمعه  50آزمون 
 درصد اول و دوم 25مرور مباحث آزمون 

 درصد اول عبارتند از: 50در آزمون  عمومی مباحثتکمیلی درس  منابع
 تا انتها )اولویت دوم( 68)اولویت اول( و از صفحه  68تا ص بهزادفر، مصطفی، هویت شهر،  (1

 (324تا  315یا بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران،  )

 مدنی پور، علی، فضاهای عمومی و خصوصی شهر )کل منبع( (2

 (327تا  328یا بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران،  )
 سازیها و مکان(: مکان4شهرسازی آمریکا )انجمن  (3

 (421تا  411یا بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، )

 (8ساعت  بهمن 11 درصد سوم )جمعه 25آزمون 

 زبان عمومی و تخصصی

 سرفصل

 لغات عمومی ارشد 

 

 

 

 

 
 

 گرامر: قیدها

 منابع

 لغات

 اولویت اول

 15تا  11زبان عمومی ارشد و دکتری، دروس نیکپور، سعید، لغات 

)ویرایش  90تا  61( و روز 95)ویرایش  45تا  31لغات ارشد زیر ذره بین: دروس یا 

 به بعد( 96

 اولویت دوم

 24تا  17: دروس Essential words for the Toeflلغات 

 گرامر
 : قید4فصل  گرامر ارشد زیر ذره بین،

 مباحث عمومی شهرسازی ایران

 رفصلس

 1395تا  1357شهرسازی معاصر ایران از 
 )... وقایع مهم شهر و شهرسازی )شهرهای جدید، و 

  قوانین و مقررات شهری و شهرسازی )قوانین زمین شهری، تعاریف حقوقی

 95تا  1357 -زمین بایر، موات و ...، مصوبات شورایعالی و ...(

 وسعه(ت پنجمهای توسعه اقتصادی )برنامه اول تا برنامه 

 (95تا  65های بعد از انقالب )سرشماری سرشماری 

 نابعم
 (1اولویت )

 یین شورایعالی شهرسازی ایران )مقررات شهرسازی و معماری و قوانین و آ
 :یا 1395تا  1357(، مصوبات 1395های شهرسازی تا نامه

شی پردیس کیمیافکر،  سته آموز سازی ایران، ب شهر حقوق و مباحث عمومی 

 .489 -445و  437 -438ی و شهرسازی صص قوانین شهر

 ز برنامه اول های توسعه جمهوری اسالمی ایران اسازمان برنامه و بودجه، برنامه

 تا ششم توسعه و یا:

شی سته آموز سابقه پردیس کیمیافکر،  ب سازی ایران،  شهر مباحث عمومی 

 .503 -514، صص توسعه ششمبرنامه اول تا ریزی در ایران، برنامه

 ،د )کل منبع( یا:ریزی شهرهای جدیبرنامهکرامت اهلل،  زیاری 

شهرهای  پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، موزشیبسته آ

 .341 -363صص جدید، 

 (2اولویت )

 ( 1357 -1390کامروا، محمد علی، مروری بر شهرسازی معاصر ایران) 

 1395تا  1365های نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، سرشماری. 

 



 ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه

 سرفصل

 ای ریزی منطقههای برنامهمبانی، مفاهیم و روش

 ای در جهانریزی منطقهپیشینه برنامه 

  ریزی منطقهبرنامهتعاریف و مفاهیم 

 ایریزی منطقهاهداف و راهبردهای برنامه 

 ایریزی منطقهانواع، حدود و شقوق برنامه 

 منطقه، تعاریف و انواع آن 

 بندی همگن و عملکردی های منطقهبندی )روشهای منطقهانواع روش

 های جاذبه و ...(ها، تحلیل عاملی، مدامثل وزن دهی شاخص

 بینی جمعیتهای تحلیل و پیشروش 

 های بخش پایه، تحلیل دادههای تحلیل اقتصادی مناطق )روشروش- 

 ایده، و ...(ف -ستانده، تحلیل هزینه

 های تعیین درجه توسعه یافتگی مناطقروش 

 های تشخیص و تحلیل درجه نخست شهری )جفرسون، دیودسون، روش

 ریچاردسون و ...(

 شی، اقتصاد پایه، نظریه ای )نظریه بخریزی منطقههای برنامهنظریه

های کشاوری، نظریه مکان مرکزی، فضای حداکثر استفاده از زمین

، نظریه سلسله مراتب UFRDاقتصادی، قطب رشد، مرکز پیرامون، نظریه 

 میسرا، نظریه منظومه کشت شهری، زیست منطقه و ...(

 بندی و مکانیابی، اسکالوگرام دستی، شاخص مرکزیت، های سطحروش

 و ...فواصل، حداقل 

 منابع
 (1اولویت )

 ای یا:ریزی منطقهبانی برنامهصرافی، مظفر، اصول و م 

ای و ریزی شهری، منطقهبسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مبانی نظری برنامه

 178 -188ای ریزی منطقهمدیریت شهری، اصول و مبانی برنامه

 یا:ای ی منطقهریزهای برنامهزیاری، کرامت اله، اصول و روش 

ای و ریزی شهری، منطقهپردیس کیمیافکر، مبانی نظری برنامه بسته آموزشی

 192 -217ای ریزی منطقهمدیریت شهری، اصول و مبانی برنامه

 و یا: 7تا  5فصل های شهر و پیرامون، پاپلی، یزدی، نظریه 

ای و ریزی شهری، منطقهبسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مبانی نظری برنامه

 .273 -287های شهر و پیرامون، صص یریت شهری، نظریهمد

 (روش5انجمن شهرسازی آمریکا :):های تحلیل و یا 

ای و ریزی شهری، منطقهبسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مبانی نظری برنامه

 .308 -320های شهر و پیرامون، صص مدیریت شهری، نظریه

 

 (2اولویت )

 ریزی منطقهههای برنامه و برنامها و مدلیهها، نظرزیاری، کرامت اهلل، مکتب-

 .1391ای، 

 ،های شهر و پیرامون، سایر فصولیزدی، نظریه پاپلی. 

 

 ها در شهرسازیسیر اندیشه

 سرفصل
  (شهرسازی ارگانیک )پاتریک گدس، لوییز مامفرد 

 ،هنری رایت و اشتاین( واحدهای همسایگی )کلرنس پری 

 یومن، میچرلیخ(شهرسازی سالمت روان )جیکوبز، ن 

 (شهرسازی ادراکی )کوین لینچ 

  بیکن، ادموند روسی، آلدو فن آیک، آلدو و متابولیسم )ساختارگرایی

 الکساندر(کریستوفر تانگه، کنزو 

 )فلسفه شهر )هوگو، زیمل، اشپنگلر، هایدگر، دوکسیادیس 

 منابع
 (1اولویت )

 ات لعه نفرطا( م2و 3ها در شهرسازی جلد )پاکزاد، جهانشاه، سیراندیشه

 نامبرده در سرفصل و یا:

ها در شلهرسلازی، سلیر پردیس کیمیافکر، سلیر اندیشله بسلته آموزشلی

 رده در سرفصلمطالعه نفرات نامب - (2و3 ها )جلداندیشه

 (2اولویت )

 شوای، فرانسوا، شهرسازی تخیالت و واقیعات، ترجمه سید محسن حبیبی ،

 یا: ادراک شهر و فلسفه شهرای شهرسازی سالمت روان و تحلیل شالوده

شه سیر اندی شی پردیس کیمیافکر،  سته آموز سازی ب شهر سازی،  شهر ها در 

 تخیالت و واقعیات، مطالعه نفرات نامبرده در سرفصل

 تاریخ شهر و شهرسازی

 سرفصل
   دوران قرون وسطی و فرایند شکل گیریUrb ،Bourg ،Town  و

 بررسی معماری مربوط به این دوران

   ز شهر و شهرسازی ایران پس از اسالم از قرن اول هجری تا قبل اتاریخ

دوران صفویه )قرن اول و دوم هجری، سامانیان، غزنویان، بوییان، 

سلجوقیان، خوارزمشاهیان، ایلخانان مغول( و بررسی سبک های هر 

 دوره

 منابع
 (1اولویت )

-صلمطالعه سرفیا  و  . بخش های مرتبط با سرفصل تاریخ شکل شهرموریس، جیمز. 

 ها مربوطه در تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکر 

یا مطالعه  و   291-175صص تاریخ شهر و شهرنشینی در جهانپاکزاد، جهانشاه. 

 (315-265ها در تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکر )صص سرفصل

یا مطالعه  و   87-36اه تهران صص. تهران: دانشگاز شار تا شهرحبیبی، محسن. 

 ها در تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکرسرفصل



یا مطالعه   و 122-81صص تاریخ شهر و شهرنشینی در ایرانسلطانزاده، حسین. 

 ها در تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکرسرفصل

، 134-123، 94-75، 64-54، تاریخ شهر و شهرسازیپردیس کیمیافکر، 

258 ،268 ،279-288. 

 (2اولویت )

 202-194صصبا شهر و منطقه در ایران شیعه، اسماعیل. 

 380-161صص تاریخ شهر و شهرنشینی در ایرانپاکزاد، جهانشاه. 

خش )ب تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی در ایرانمشهدی زاده دهاقانی، ناصر.

 26-11های تاریخی( صص 

 کل کتاب تاریخ شهروو، لیوناردو، بنه ول

  107-93، ترجمه فرزانه طاهری صص طراحی شهرهابیکن، ادموند. 

 ریزیهای برنامهآمار، فنون و روش
  توزیع های پیوسته)نرمال، کای دو، فیشر، استیودنت(، چی پی شف 

 آمار استنباطی)توزیع های نمونه ای، انواع نمونه های آماری، بررسی روش 

نه گیری در شهرسازی، بررسی توزیع ها، براورد نقطه ای و فاصله های نمو

 ای(

 

صول  - ریزیهای کمی در برنامهآمار، فنون و روش پردیس کیمیا فکر،  و   ومسف

 212-149صصچهارم 

 های مربوطه(و یا طورانی، محسن، آمار )مطالعه سرفصل

 

 

 

 (8ساعت  اسفند 2 درصد چهارم )جمعه 25آزمون 

 می و تخصصیزبان عمو

 سرفصل

 لغات عمومی ارشد 

 

 

 

 

 

 

 گرامر: ضمایر و حروف، عبارات شبه جمله و جمله

 منابع

 لغات
 اولویت اول

 18تا  16نیکپور، سعید، لغات زبان عمومی ارشد و دکتری، دروس 

 110 تا 91( و روز 95)ویرایش  55تا  46لغات ارشد زیر ذره بین: دروس 

 به بعد( 96)ویرایش 
 وماولویت د

 30تا  25: دروس Essential words for the Toeflلغات 

 

 گرامر
 و جمله( )ضمایر و حروف، عبارات شبه جمله 6و  5گرامر ارشد زیر ذره بین: فصل 

 مباحث عمومی شهرسازی ایران

 

 ریزی و توسعه شهری در ایرانساختار و تشکیالت نظام برنامه

  مراجع و نهادهای شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، بنیاد

کن، شلورایعالی شلهرسلاری و معماری ایران، شلورای برنامه ریزی مسل

 ها(، و سایر کمیسون100، کمیسون ماده 5استان، کمیسون ماده 

 ) مدیریت شهری در ایران )شهرداری، شورای شهر 

 سرزمین، طرح کالبدی ملی ها و برنامهطرح شهری در ایران )آمایش  های 

ساماندهی ای، طرح مای، طرح جامع ناحیهو منطقه شهری، طرح  جموعه 

صیلی، طرح هادی سکونتگاه شهر، طرح تف ستایی، طرح جامع  های رو

 منابع
 (1اولویت )

  و یا 6و5سعیدنیا، احمد، کتاب سبز شهرداری جلد: 

 -51صص رسازی ایران، پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شه بسته اموزشی 

72. 

 166 -104، 74-23ی، صص های شهرسازها و برنامهبهزادفر، مصطفی، طرح ،
 و یا: 247 -195

ها بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، طرح

 518 -540های شهرسازی در ایران، ص و برنامه



های موضللعی، موضللوعی، جزییات سللازی زمین، طرحشللهر، طرح اماده

 شهری و ...(

 ا هری در ایران بوزارت مسکن و شهرسازی، اصالح نظام مدیریت توسعه ش
 زاده یا:و دوم، به سرپرستی حسین پیر رویکرد راهبردی با تاکید بر بخش اول

نظام بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، 

 .544 -578ها و نهادهای شهرسازی در ایران، طرح

 (2اولویت )

 133 -205ریزی شهری در ایران، صص مجتهدزاده، برنامه. 

 مدیریت شهری(.11های سبز شهرداری، جلد دنیا، احمد، کتابسعی( 

 طیفی، غالمرضا، مدیریت شهری.ل 

 ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه

 سرفصل

 بخش اول: مدیریت شهری
 تعاریف مدیریت شهری 

  وظایف مدیریت شهری 

 مک اللین، های مرتبط با مدیریت شهری )نظریه پال، رکس و مور، نظریه

 فریدمن، بارلو، و ...(

 دیر شهر، م -اشهردار، شور -های مدیریت شهری در جهان )شورامدل

 کمیسیونی و ...(

 حکومت و حکمروایی شهری 

 های حکومت و حکمروایی مناطق کالنشهریمدل 

 درآمدهای پایدار شهری 

 

 بخش دوم: سایر موضوعات
 های ساخت شهرنظریه 

 شهری ریزیمحیط زیست در برنامه 

 (1اولویت )

  یا: شهری، انتشارات دانشگاه هنر وبرک پور، ناصر، مدیریت و حکمروایی 

ای و ریزی شهری، منطقهپردیس کیمیافکر، مبانی نظری برنامهبسته آموزشی 

 .144 -174مدیریت شهری، مدیریت و حکمروایی شهری صص 

 و  12 ،9صول ریزی شهری، فنامههای برزیاری، کرامت اهلل، مبانی و تکنیک

 و یا: 15

شی پردیس کیمیافکر، مبانی نظری برنامه سته آموز صص ب ، 49 -83ریزی، 

 .های مربوطهسرفصل

شی پردیس کیمیافکر، مبانی نظری برنامه سته آموز ساخت ریزی، نظریهب های 

 .221 -243شهر، صص 

  (: مدیریت زیست محیطی و یا:2انجمن شهرسازی آمریکا )جلد 

یران، انجمن یس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ابسته آموزشی پرد

 .291 -304صص شهرسازی آمریکا، 

 (2اولویت )

 های شهرسازیانجمن شهرسازی آمریکا، جلد اول: طرح 

 ها در شهرسازیسیر اندیشه

 سرفصل
 ( چرمایف و ادوارد هالشهرسازی رفتاری) 

 ( راپاپورتشهرسازی معناگرا) 

 (نسیکراجر تراگرا )شهرسازی زمینه 

  شهر در عصر ارتباط از راه دور 

 شهرسازی و جهانی شدن 

  اولدنبرگمکان سوم 

 نوشهرگرایی، رشد هوشمند، توسعه میان های جدید شهرسازی نظریه(

 هر، توسعه حمل و نقل محور، توسعه محالت سنتی(ش -افزا، روستا

 منابع
 (1اولویت )

 ات لعه نفر( مطا2 و3ها در شهرسازی جلد )پاکزاد، جهانشاه، سیراندیشه
 نامبرده در سرفصل و یا:

شه سیراندی شه هاپردیس کیمیافکر،  سیر اندی سازی،  شهر  -(2و3ها )جلددر 

 مطالعه نفرات نامبرده در سرفصل.

های جدید شهرسازی، ها در شهرسازی، نظریهپردیس کیمیافکر، سیراندیشه

 .217 -169کل موضوعات صص 

 (2اولویت )
  نشریه ولیه در طراحی محله های مسکونی معاصرلگوهای عام اا غالب عینی فر، نقش ،

 هنرهای زیبا.

 .رندال آرنت، منشور نوشهرگرایی، ترجمه رضا بصری مژدهی 

 تاریخ شهر و شهرسازی

 سرفصل
  زمینه های شکل گیری رنسانس و تحوالت در غرب و ابعاد کالبدی آن 

  شهرسازی و معماری باروک و تحوالت عصر صنعت در اروپای غربی 

  وران صفویه و مکتب اصفهاند 

 منابع
 (1اولویت )

ها مربوطه در ا مطالعه سرفصلی  209-165. صص . تاریخ شکل شهرموریس، جیمز

/ صص  187-169تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکر ) صص کتاب 
265-315) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCoPScjZvWAhXLalAKHYh2Ae8QFgg2MAI&url=http%3A%2F%2Ffa.journals.sid.ir%2FViewPaper.aspx%3FID%3D66584&usg=AFQjCNHY8oDw2PYkEXBHJy3PkXpSbTIjXw


 

 

 

   ،تاریخ شهر و شهرسازی ایران دوران معاصر )قاجاریه و سبک تهران

ی معماری دوران قاجار، انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی و تحوالت شهر

 مربوط به آن(

 

یا مطالعه   428 -294صص  تاریخ شهرو شهرنشینی در جهانپاکزاد، جهانشاه. 

 ها در تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکرسرفصل

یا مطالعه   234-87. تهران: دانشگاه تهران صص . از شار تاشهرحبیبی، محسن

 ها در تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکر.سرفصل

یا مطالعه  نتها ا-122صص تاریخ شهر و شهرنشینی در ایرانسلطانزاده، حسین. 

 ها در تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکر.سرفصل

ا مطالعه ی  550-381صص  تاریخ شهر و شهرنشینی در ایرانپاکزاد، جهانشاه. 

 ها در تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکر.سرفصل

 -153، 147-125، 105-64، 74-65 تاریخ شهرو شهرسازیپردیس کیمیافکر، 

168 ،268-278 ،289- 297. 

 (2اولویت )

 نتهاا -202صص  با شهر و منطقه در ایرانشیعه، اسماعیل. 

بخش )حلیلی از ویژگی های برنامه ریزی در ایران تمشهدی زاده دهاقانی، ناصر. 

 های تاریخی(

 ریزیهای برنامهآمار، فنون و روش

 سرفصل
  ،آزمون فرض آماری، آزمون های آماری شهرسازی)من ویتنی

 ویلکاکسون، فریدمن و ...(

  فنون و روش های شهرسازی)بررسی روش های برنامه ریزی شهری و

وش های ارزیابی، مدل ها در منطقه ای، روش های تحلیلی، ر

 شهرسازی،روش تحقیق و ...(

سازیآمار، فنون و روش پردیس کیمیا فکر،  شهر صول پنجم - های کمی در  و  ف

 319-213صص ششم 

 های مربوطه(و یا طورانی، محسن، آمار )مطالعه سرفصل

 (8ساعت اسفند  16 درصد دوم )جمعه 50آزمون 

 چهارم درصد سوم و 25مرور مباحث آزمون 

 درصد دوم: 50منبع تکمیلی آزمون 

 (2)جلد  تاریخ شهر و شهرنشینی در ایرانپاکزاد، جهانشاه. 

 .169 -186صص ، بسته آموزشی، تاریخ شهر و شهرسازیپردیس کیمیافکر، یا 

 .559 -473( صص 1)جلد تاریخ شهر و شهرنشینی در ایرانپاکزاد، جهانشاه. 

 .106 -122صص ، ی، تاریخ شهر و شهرسازیبسته آموزشپردیس کیمیافکر، یا 

 (8ساعت فروردین  22 ( اول ) جمعه)جامع درصد 100آزمون 
 های قبلمرور تمامی مباحث آزمون

 (14ساعت فروردین  29جمعه  ( دوم ))جامع درصد 100آزمون 
های قبلمرور تمامی مباحث آزمون  



 

 

را از دست ندهید!شهریور  31 فرصت استثنایی ثبت نام تا  

 

 



  

 

 

 

 



 98ویرایش ای و مدیریت شهری ریزی شهری، منطقهبرنامهمحتوای بسته آموزشی 

 
 هرسازیش عمومی مباحث کتاب

 صفحه 600 قالب در اصلی منبع 35 خالصه بر مشتمل 

 شهرسازی و شهر تاریخ تابک

 صفحه 450 قالب در کلیدی منبع 15 خالصه بر مشتمل 

 شهری مدیریت و ای منطقه شهری، ریزی برنامه نظری مبانی کتاب

 صفحه 400 قالب در ضروری منبع 13 خالصه بر مشتمل 

 جلد تست با پاسخهای واقعا تشریحی( 1جلد درسنامه و 1)  ریزی برنامه روشهای و فنون آمار، کتاب

 ریزی برنامه های روش و ،مدل آمار معتبر کتاب 6 از برگرفته

 )با پاسخهای تشریحی در جلد دوم( 97 تا 85 سالهای از کنکور شده بندی طبقه های تست دارای

 منبع کلیدی 6با استفاده از  شهری ریزی برنامه های روش و فنون مطالب رینت مدون

 (نیکپور سعید) ارشد عمومی لغات مرجع کتاب

 (تکرار کم به پرتکرار) فرد به منحصر چیدمان با انگلیسی معتبر منبع 9 از لغات مهمترین حاوی 

 شهرسازی های اندیشه سیر کتاب

 های جدید شهرسازیصفحه مشتمل بر تئوری 300 قالب رد ضروری منبع 10 خالصه بر مشتمل 

 ازی همراه با تست و پاسخهای تشریحی(شهرس و متون تخصصی زبان تخصصی )واژگان کتاب

 

 

 ندهید دست از را کیفیت با و مصور خوانا،به روزشده،  محتوای با آموزشی بسته این✅

 ممکن زمان کوتاهترین در کشور سراسر به بسته پستی ارسال و غیرحضوری سفارش امکان☑

 ثبت سفارش تلفن ☎

02188694248 

 

 

 

 

 



 ، کالس را به خانه ببریدای کیمیاهمپ
 ل با مشاوران مجرب و اساتید موسسه و رفع اشکا مشاوره فردی مستمر 

 های آزمایشیزمونآ، منابع تکمیلی و جزوات کالسی

 

 



 (1398)پاییز  99ای و مدیریت شهری ریزی شهری، منطقهبرنامههای آمادگی ارشد آغاز ثبت نام کالس

 

 
 

 

 



 ال متوالیبرای هشتمین سارشد شهرسازی درخشان ترین نتایج آزمون 

 

 
 

  

  



 در کنارتان هستیمموفقیت نهایی تا 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ارشد و دکتری شهرسازیرتبه یک پردیس کیمیافکر، 

02188694248 
www.kimiafekr.com 

 10غربی پالک  28سعادت آباد، عالمه جنوبی، 

http://www.kimiafekr.com/

