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 مطابق با آخرین تغییرات (99ای و مدیریت شهری )برنامه ریزی شهری، منطقه گرایش

 زبان عمومی و تخصصی

  در بسته آموزشی پوشش مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

   سعید نیکپور و دکتریلغات عمومی ارشد  1

   قطب آیدا ریگرامر زبان عمومی ارشد و دکت 2

   آیدا قطب زبان تخصصی شهرسازی درک مطلبو  لغات 3

پوشش در بسته تست های  پردیس کیمیافکر بانک تست های تالیفی لغات عمومی و تخصصی  4

 طبقه بندی شده

وم
د

 

  - جهانشاهی و یوسف زاده (3تا  1کتاب های لغت و گرامر زیر ذره بین )جلد  5

6 TOEFL Essential words for the انتشاران جنگل - 

 پوشش در کتاب زبان تخصصی نگمنال مطلب زبان انگلیسیدرک  7

وم
س

 

 پوشش در کتاب زبان عمومی انتشاران جنگل واژه ضروری زبان انکلیسی  504 8

 پوشش در کتاب زبان عمومی انتشاران جنگل در زبان انگلیسیواژه  1100 9

 پوشش در کتاب گرامر بسته عباس فرزام گرامر زبان انگلیسی 10

 مباحث عمومی شهرسازی ایران

 پوشش در بسته آموزشی مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

   احمد سعیدنیا (12و  1،2،3،5،6های سبز شهرداری )جلدهای کتاب 1
   فریدون قریب شبکه ارتباطی در طراحی شهری 2
   مصطفی بهزادفر (1397ویراش جدید ) آیین شهرسازی پایدار 3
 : آب و فاضالب1جلد  زیرساختهای شهری 4

 جامد شهری پسماندمدیریت : 2جلد 
   مصطفی بهزادفر

   مصطفی بهزادفر )ویرایش جدید( ها و برنامه های شهرسازیطرح 5
   شورایعالی  95شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبات تا سال  6
   مرکز آمار ایران 95عمومی نفوس و مسکن تا سال نتایج سرشماری های  7
   سازمان برنامه و بودجه اجتماعی -برنامه های عمرانی و توسعه اقتصادی 8
   کرامت اهلل زیاری برنامه ریزی شهرهای جدید 9
 در قالب جزوه تکمیلی محمود برآبادی الفبای شهر 10

وم
د

 

   محسن حبیبی مرمت شهری 11
   بهرام سلطانی مباحث و روشهای شهرسازی: محیط زیستمجموعه  12
   محمدمهدی عزیزی صفحه اول( 90تراکم در شهرسازی )با تاکید بر  13
   احمد سعیدنیا کتاب های سبز شهرداری )سایر جلدها( 14
   مصطفی بهزادفر هویت شهری 15
   علی مدرس شهر و محیط زیست 16
   حسین پیرزاده شهری در ایراناصالح نظام مدیریت توسعه  17
   اسماعیل شیعه با شهر و منطقه در ایران 18
  - محمدعلی کامروا شهرسازی معاصر ایران 19
  - مجتهدزاده برنامه ریزی شهری در ایران 20
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 ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه

 بسته آموزشیپوشش در  مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

   اسماعیل شیعه (93ریزی شهری )تا ص ای بر مبانی نظری برنامهمقدمه 1

   زیاری (2و1های برنامه ریزی منطقه ای )فصول اصول و روش 2

   مهدیزاده (9ریزی راهبردی توسعه شهری )تا انتهای فصل برنامه 3

   حسین پیرزاده اصالح نظام مدیریت توسعه شهری با رویکرد راهبردی 4

   نایجل تیلور فصل اول( 5های برنامه ریزی شهری از ابتدا تاکنون )نظریه 5

   مجتبی رفیعیان (4ریزی )تا آخر فصل دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه 6

   زیاری (6تا 1های برنامه ریزی شهری )فصول مبانی و تکنیک 7

   مظفر صرافی منبع( ریزی منطقه ای )کلاصول و مبانی برنامه 8

   ناصر برک پور مدیریت و حکمروایی شهری )کل منبع( 9

وم
د

 

   اسماعیل شیعه ریزی شهری )سایر فصول(ای بر مبانی نظری برنامهمقدمه 10

   زیاری های برنامه ریزی منطقه ای )سایر فصول(اصول و روش 11

   مهدیزاده (5و  4استانداردهای شهرسازی انجمن شهرسازی آمریکا )جلد  12

   نایجل تیلور های برنامه ریزی شهری از ابتدا تاکنون )سایر فصول(نظریه 13

 - مجتبی رفیعیان ریزی )سایر فصول(دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه 14

   پاپلی یزدی (6تا  1نظریه های شهر و پیرامون )فصول  15

   مدنی پور فضاهای عمومی و خصوصی شهر 16

   زیاری های برنامه ریزی شهری )سایر فصول(مبانی و تکنیک 17

 - کیومرث حبیبی مبانی برنامه ریزی و طراحی شهری در مهد شهرسازی )بریتانیا( 18

وم
س

 

   معصومی ریزی منطقه ایهای برنامهاصول و روش 19

 - پاپلی یزدی نظریه های شهر و پیرامون )سایر فصول( 20

 - آرمانشهر (3تا  1شهرسازی انجمن شهرسازی آمریکا )جلد استانداردهای  21

  - عابدین درکوش در آمدی بر اقتصاد شهری 22

  - اسماعیل شیعه ریزی شهریکارگاه برنامه 23

   مهدیزاده ریزی راهبردی توسعه شهری )سایر فصول(برنامه 24

 

 ها در شهرسازیسیراندیشه

 پوشش در بسته آموزشی مولف/ مترجم منبععنوان  ردیف اولویت 

ول
ا

 

   جهانشاه پاکزاد (1سیراندیشه ها در شهرسازی ) 1

   جهانشاه پاکزاد (2سیراندیشه ها در شهرسازی ) 2

وم
د

 

   جهانشاه پاکزاد (3سیراندیشه ها در شهرسازی ) 3

   فرانسوا شوای شهرسازی تخیالت و واقعیات 4

 در قالب جزوه تکمیلی استروفسکی نخستین سرچشمه ها تا منشور آتنشهرسازی معاصر از  5
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 تاریخ شهر و شهرسازی

 پوشش در بسته آموزشی مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

   جیمز موریس 445-387و  209 -9تاریخ شکل شهر  1

   جهانشاه پاکزاد تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا 2

   سید محسن حبیبی از شار تا شهر 3

   جهانشاه پاکزاد (2و  1شهر و شهرنشینی در ایران )جلد  تاریخ 4

   حسین سلطانزاده تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران 5

وم
د

 

   بنه ولو تاریخ شهر 6

   مشهدی زاده دهاقانی ریزی شهری در ایرانهای برنامهتحلیلی از ویژگی 7

   اسماعیل شیعه با شهر و منطقه در ایران  8

   ادموند بیکن طراحی شهرها 9

وم
س

 

 - موریس 386 -209تاریخ شکل شهر  10

   موریس های اسالمی()سرزمین 2تاریخ شکل شهر جلد  11

 - محمود توسلی ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران 12

 

 ریزیآمار، فنون و روشهای برنامه

 پوشش در بسته آموزشی مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

حمدیرضا ابراهیم خانی و  ریزیهای برنامهآمار، فنون و روش 1

 آرش جاللی
  

   رفیعیان و دیگران کاربرد مدل های در تحلیل مسائل شهری  2

   حکمت نیا و موسوی ها در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزیکاربرد مدل 3

حمیدرضا ابراهیم خانی و  )بانک تست با پاسخ تشریحی(  آمار و احتمال 4

 آرش جاللی

-پوشش در قالب بسته تست

 های میکرو طبقه بندی شده

   انمن شهرسازی آمریکا (5)جلد  شیوه های تحلیل مسایل شهری 5
وم

د
 

   اسفندیار زبردست ایمنطقه ریزیهای برنامهجزوه روش 5

  - رنجبرانطورانی یا  آمار و احتمال 6

 - طبیبیان مدل های کمی در تحلیل مسائل شهری 7
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 ( مطابق با آخرین تغییرات99) طراحی شهری گرایش

 زبان عمومی و تخصصی

  پوشش در بسته آموزشی مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

   سعید نیکپور و دکتریلغات عمومی ارشد  1

   آیدا قطب دکتریگرامر زبان عمومی ارشد و  2

   آیدا قطب زبان تخصصی شهرسازیو درک مطلب  لغات 3

پوشش در بسته تست های  پردیس کیمیافکر بانک تست های تالیفی لغات عمومی و تخصصی  4

 میکرو طبقه بندی شده

وم
د

 

  - جهانشاهی و یوسف زاده (3تا  1کتاب های لغت و گرامر زیر ذره بین )جلد  5

6 TOEFL Essential words for the انتشاران جنگل - 

 پوشش در کتاب زبان تخصصی نگمنال مطلب زبان انگلیسیدرک  7

وم
س

 

 پوشش در کتاب زبان عمومی انتشاران جنگل واژه ضروری زبان انکلیسی  504 8

 پوشش در کتاب زبان عمومی انتشاران جنگل در زبان انگلیسیواژه  1100 9

 پوشش در کتاب گرامر بسته عباس فرزام انگلیسیگرامر زبان  10

 مباحث عمومی شهرسازی ایران

 پوشش در بسته آموزشی مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

   احمد سعیدنیا (12و  1،2،3،5،6های سبز شهرداری )جلدهای کتاب 1
   فریدون قریب شبکه ارتباطی در طراحی شهری 2
   مصطفی بهزادفر (1397ویراش جدید پایدار )آیین شهرسازی  3
 : آب و فاضالب1جلد زیرساختهای شهری  4

 جامد شهری پسماندمدیریت : 2جلد 
   مصطفی بهزادفر

   مصطفی بهزادفر ها و برنامه های شهرسازی )ویرایش جدید(طرح 5
   شورایعالی  95شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبات تا سال  6
   مرکز آمار ایران 95نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن تا سال  7
   سازمان برنامه و بودجه اجتماعی -برنامه های عمرانی و توسعه اقتصادی 8
   کرامت اهلل زیاری برنامه ریزی شهرهای جدید 9
 در قالب جزوه تکمیلی محمود برآبادی الفبای شهر 10

وم
د

 

   حبیبیمحسن  مرمت شهری 11
   بهرام سلطانی مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی: محیط زیست 12
   محمدمهدی عزیزی صفحه اول( 90تراکم در شهرسازی )با تاکید بر  13
   احمد سعیدنیا کتاب های سبز شهرداری )سایر جلدها( 14
   مصطفی بهزادفر هویت شهری 15
   علی مدرس شهر و محیط زیست 16
   حسین پیرزاده نظام مدیریت توسعه شهری در ایراناصالح  17
   اسماعیل شیعه با شهر و منطقه در ایران 18
  - محمدعلی کامروا شهرسازی معاصر ایران 19
  - مجتهدزاده برنامه ریزی شهری در ایران 20
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 مبانی نظری معماری و طراحی شهری

 آموزشیپوشش در بسته  مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

   وحید قبادیان مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب 1
   گروتر زیبایی شناسی در معماری 2
   جهانشاه پاکزاد مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری 3
   سید حسین بحرینی تحلیل مبانی نظری معاصر طراحی شهری 4
   هیلدبرند فری طراحی شهری به سوی شکل پایدارتر شهر 5
   ادموند بیکن طراحی شهرها 6
   جان لنگ هاطراحی شهری؛ گونه شناسی رویه 7
   دانش و مژدهی منشور نوشهرگرایی 8

وم
د

 

   زیگفید گیدئون فضا، زمان، معماری 9
 در قالب جزوه تکمیلی علیرضا عینی فر مقاله نقش غالب الگوهای اولیه در طراحی محله های مسکونی 10
  - هدمن و یازوسکی طراحی شهریمبانی  11
   جان لنگ آفرینش نظریه معماری 12
  - گوردون کالن گزیده منظر شهری 13
   کوروش گلکار آفرینش مکان پایدار؛ تامالتی در باب نظریه طراحی شهری 14
   سید حسین بحرینی طراحی شهری برای قرن شهری 15
   حسین بحرینیسید  شهرنشینی در عصر تغییرات آب و هوایی 16

 تحلیل فضاهای معماری و شهری

 پوشش در بسته آموزشی مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

   سید حسین بحرینی فرآیند طراحی شهری 1
   کوروش گلکار گندوکاوی در تعریف طراحی شهری 2
   کوروش گلکار مقاله از تولید تا بلوغ طراحی شهری 3
   رابرت کوآن طراحی شهریاسناد هدایت  4
   متیو کرمونا مکان های عمومی، فضاهای شهری 5
   کوروش گلکار مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری 6
   یان بنتلی محیط های پاسخده 7
   فریدون قریب شبکه ارتباطی در طراحی شهری 8
   سای پامیر آفرینش مراکز شهری شرزنده 9
   محمود توسلی طراحی فضاهای شهری و مسکونیاصول و روش های  10
   محمود توسلی قواعد و معیارهای طراحی شهری 11
   محمود توسلی طراحی شهری در اقلیم گرم و خشک ایران 12
   یان گل چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم؟ 13
   امیلی تلن بازنمون طراحی شهری 14

وم
د

 

   محود توسلی ساختار شهریطراحی شهری هنر نو کردن  15
   متیو کرمونا خوانش مفاهیم طراحی شهری 16
   رابرتز گرید رویکردی به سوی طراحی شهری 17
  - جهانشاه پاکزاد مقاالتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری 18
   راب کریر فضای شهری 19
   توسلی و بنیادی طراحی فضای شهری  20



02188694248 - 02166900645تلفن:   10، پالک 28سعادت  آباد، نرسیده به نیایش، انتهای خیابان آدرس دفتر تهران:    

www.kimiafekr.com 
 

 شهرسازیها در سیراندیشه

 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

وم
د

 

   فرانسوا شوای شهرسازی تخیالت و واقعیات 4

 در قالب جزوه تکمیلی استروفسکی شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن 5

 

 و شهرسازی معماریتاریخ 

 پوشش در بسته آموزشی مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت

ول
ا

 

   جیمز موریس 445-387و  209 -9تاریخ شکل شهر  1

   پاکزادجهانشاه  تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا 2

   سید محسن حبیبی از شار تا شهر 3

   جهانشاه پاکزاد (2و 1تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران )جلد  4

   حسین سلطانزاده تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران 5

   عبدالکریم پیرنیا سبک شناسی در معماری 6

   امیر بانی مسعود تاریخ معماری در غرب 7

   ابراهیم زارعی تاریخ معماری  8

وم
د

 

   بنه ولو تاریخ شهر 9

   مشهدی زاده دهاقانی ریزی شهری در ایرانهای برنامهتحلیلی از ویژگی 10

   اسماعیل شیعه با شهر و منطقه در ایران  11

   ادموند بیکن طراحی شهرها 12

   وحید قبادیان سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران 13

   عبدالکریم پیرنیا سبک شناسی معماری ایران 14 

وم
س

 
   بانی مسعود معماری معاصر ایران؛ در تکاپوی بین سنت و مدرنیته 14

  - موریس 386 -209تاریخ شکل شهر  15

   موریس های اسالمی()سرزمین 2تاریخ شکل شهر جلد  16

   محمود توسلی ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران 17
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 99ویژه کنکور  98 تابستان  منطقه ای و مدیریت شهریبرنامه کالسهای آمادگی ارشد  برنامه ریزی شهری، 

 درس  
تعداد 

 ساعت
 زمان کالس نام استاد

شهریه 

دوره )هزار 

 تومان(

تاریخ 

اولین 

 جلسه

1 
سعید نیک پور استاد 45 زبان عمومی  -30:13پنجشنبه  

30:9  

640 

160 
مرداد 17  

آیدا سادات قطب مهندس 16 زبان تخصصی  

30:9 -14جمعه  دکتر محسن اسماعیلی 60 مباحث عمومی شهرسازی ایران 2 مرداد 18 690   

30:9 -14 چهارشنبه دکتر محسن اسماعیلی 50 مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای 3 مرداد 16 590   

حمیدرضا ابراهیم خانیاستاد  50 تاریخ شهر و شهرسازی )ایران و جهان( 4 15 -19جمعه   مرداد 18 590   

5 
3و  2، 1سیر اندیشه های   

های جدید شهرسازینظریه  
15 -18 چهارشنبه دکتر محسن اسماعیلی 36 مرداد 16 430   

6 
در شهرسازیآمار   

80 
 استاد حمیدرضا ابراهیم خانی

آرش فتح جاللی مهندس  
14 -19 پنجشنبه مرداد 17 890   

های برنامه ریزیفنون و روش   

 337 جمع کل
 3990 جمع کل )به صورت خام(

هزار تومانی( 400ثبت نام کل دروس )با تخفیف   3590 
* شرایط استثنایی ثبت نام نقدی: ثبت نام کلیه دروس به صورت نقدی تا تاریخ 31 تیر شامل 400 هزار تومان، از 1 الی 31 مرداد شامل 300 

 هزار تومان و پس از آن تاریخ شامل 200 هزار تومان تخفیف است

* شرایط ویژه ثبت نام اقساطی: ثبت نام کلیه دروس به صورت اقساطی )5 قسط( تا تاریخ 31 تیر، شامل  300 هزار تومان و از 1 الی 31 مرداد 

 شامل 200 هزار تومان و پس از آن شامل 100 هزار تومان تخفیف است

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

 ثبت نام کنندگان کل دروس از 30 درصد تخفیف ثبت نام کل آزمونهای آزمایشی برخوردارند

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

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

* ثبت نام سه درس و بیشتر مشمول 10 درصد تخفیف پرداخت نقدی و  5 درصد تخفیف ثبت نام اقساطی با امکان پرداخت در 3 قسط 

 مساوی به فاصله یک ماه است.
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 99ویژه کنکور  98پاییز  طراحی شهریبرنامه کالسهای آمادگی آزمون ارشد 

 درس 
تعداد 

 ساعت
 زمان کالس نام استاد

شهریه دوره 

 )هزارتومان(

تاریخ 

اولین 

 جلسه

1 
سعید نیک پور استاد 45 زبان عمومی  -30:13پنجشنبه  

30:9  

640 

160 
مرداد 17  

آیدا سادات قطب مهندس 16 زبان تخصصی  

30:9 -14جمعه  دکتر محسن اسماعیلی 60 مباحث عمومی شهرسازی ایران 2 مرداد 18 690   

و طراحی شهری مبانی نظری معماری 3  50 
محمد نظرپور استاد  

 مهندس حسین شیرمحمدی

 -14چهارشنبه 

30:9  
مرداد 16 590  

4 
 استاد حمیدرضا ابراهیم خانی 50 تاریخ شهر و شهرسازی )ایران و جهان(

15 -19جمعه   
مرداد 18 590  

معماری ایران و جهانتاریخ  حسین شیرمحمدی مهندس 18   بهمن 190 

5 
3و  2و  1سیر اندیشه های   

های جدید شهرسازینظریه  
15 -18 چهارشنبه دکتر محسن اسماعیلی 36 مرداد 16 440   

 50 تحلیل فضاهای معماری و شهری 6
محمد نظرپور مهندس  

 مهندس حسین شیرمحمدی
14 -19 پنجشنبه مرداد 17 590   

  347 جمع کل
صورت خام(جمع کل )به   3890 

هزار تومانی( 400ثبت نام کل دروس )با تخفیف   3490 
* شرایط استثنایی ثبت نام نقدی: ثبت نام کلیه دروس به صورت نقدی تا تاریخ 31 تیر شامل 400 هزار تومان، از 1 الی 31 مرداد شامل 300 

 هزار تومان و پس از آن تاریخ شامل 200 هزار تومان تخفیف است

* شرایط ویژه ثبت نام اقساطی: ثبت نام کلیه دروس به صورت اقساطی )5 قسط( تا تاریخ 31 تیر، شامل  300 هزار تومان و از 1 الی 31 مرداد 

 شامل 200 هزار تومان و پس از آن شامل 100 هزار تومان تخفیف است

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

 ثبت نام کنندگان کل دروس از 30 درصد تخفیف ثبت نام کل آزمونهای آزمایشی برخوردارند
 * ثبت نام تک درس به صورت نقدی قابل پرداخت است.

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

* ثبت نام سه درس و بیشتر مشمول 10 درصد تخفیف پرداخت نقدی و  5 درصد تخفیف ثبت نام اقساطی با امکان پرداخت در 3 قسط 

 مساوی به فاصله یک ماه است.
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 مرحله آزمون( 8آزمون های آزمایشی طبقه بندی شده )شامل  (1

 هزینه )هزار تومان( ساعت برگزاری روز برگزاری آزمون

درصد اول 25 15جمعه   آذر  صبح 8   55 

درصد دوم 25 دی 6جمعه   صبح 8   55 

درصد اول 50 دی 20جمعه   صبح 8   75 

درصد سوم 25 بهمن 11جمعه   صبح 8   55 

درصد چهارم 25 اسفند 2جمعه   صبح 8   55 

درصد دوم 50 اسفند 16جمعه   صبح 8   75 

درصد اول )جامع( 100 فروردین 22جمعه   صبح 8   85 

)جامع( دومدرصد  100 فروردین 29جمعه   ظهر 14   85 

(و بدون تخفیف مجموع )خام هزار تومان 540   

 340 هزار تومان هزینه ثبت نام کل آزمونها با تخفیف استثنایی تا پایان مرداد 98 )200 هزار تومان تخفیف(

 390 هزار تومان هزینه ثبت نام کل آزمونها با تخفیف فوق العاده از ا تا 31 شهریور )150 هزار تومان تخفیف(

 440 هزار تومان هزینه ثبت نام کل آزمونها با تخفیف ویژه از ا تا 30 مهر )100 هزار تومان تخفیف(

 490 هزار تومان هزینه ثبت نام کل آزمونها از 1 آبان )50 هزار تومان تخفیف(
 

 98ویرایش   بسته آموزشی (2

بسته آموزشی پردیس کیمیافکر در سال پیش رو با در نظر گرفتن مهمترین منابع و تحوالت کنکور کامال تغییر شکلی و محتوایی 

سال اخیر است  3حول افزوده شدن منابع جدید کنکور در  98است. تغییرات بسته ویرایش داشته   

 بسته کتابهای آمادگی آزمون ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 

 قیمت )تومان( میزان تخفیف عنوان کتاب
ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه  - 98000 

 115000 - مباحث عمومی شهرسازی ایران

 98000 - تاریخ شهر و شهرسازی

 76000 - سیر اندیشه های شهرسازی

جلد+جزوه تکمیلی( 2های برنامه ریزی )آمار، فنون و روش   - 78000+58000  

 59000 - زبان عمومی کارشناسی ارشد )سعید نیکپور(

 58000 - زبان تخصصی کارشناسی ارشد شهرسازی

هزار تومان 640 - مجموع کل بسته )بدون احتساب تخفیف(  

هزار تومان 100 مجموع کل بسته )با احتساب تخفیف استثنایی تا پایان مرداد( هزار تومان 540   

هزار تومان 75 مجموع کل بسته )با احتساب تخفیف فوق العاده از 1 تا 31 شهریور( هزار تومان 565   

هزار تومان 50 مجموع کل بسته )با احتساب تخفیف ویژه از 1 مهر( هزار تومان 590   
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 بسته کتابهای آمادگی آزمون ارشد طراحی شهری 

 قیمت )تومان( تخفیف عنوان کتاب
 118000  مبانی نظری و تحلیل فضاهای معماری و شهری

 115000  مباحث عمومی شهرسازی ایران

 114000  تاریخ معماری و شهرسازی

 76000  سیر اندیشه های شهرسازی

 59000  زبان عمومی کارشناسی ارشد )سعید نیکپور(

 58000  زبان تخصصی کارشناسی ارشد شهرسازی

هزار تومان 540 - مجموع کل بسته )بدون احتساب تخفیف(  

هزار تومان 100 مجموع کل بسته )با احتساب تخفیف استثنایی تا پایان مرداد( هزار تومان 440   

هزار تومان 75 مجموع کل بسته )با احتساب تخفیف فوق العاده از 1 تا 31 شهریور( هزار تومان 465   

هزار تومان 50 مجموع کل بسته )با احتساب تخفیف ویژه از 1 مهر( هزار تومان 490   
 

 

 تا کنکور دانشجویانپایاپای  هفتگیمشاوره  (3

تا کنکور (حضوری و غیرحضوریبه صورت هفتگی ) هزار تومان 600   

ندارند میسر میباشد.امکان استفاده از خدمات مشاوره غیرحضوری برای داوطلبانی که شرایط مراجعه حضوری   

.مشاوره حضوری فردی و گروهی به صورت هفتگی برای ثبت نام کنندگان کل دروس رایگان می باشد  

 
 

 مرداد(15 دگی آزمون کارشناسی ارشد )فقط تاشرایط استثنایی استفاده از پک طالیی آما

جامع پک طالیی خدمات برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت  

 شهری
شهریطراحی   

 3490 3590 دوره کامل کالسهای حضوری و مشاوره

کتاب بندیطبقه تکمیلی های تست و  490 490 

های آزمایشیآزمون  490  490  

  890  890 دوره نکته و تست

تومان 5.460.000 جمع کل )بدون تخفیف(  5.360.000 

تا مرداد اقساطی پک طالیی پرداخت  

تومان تخفیف ویژه( 1000000)   
تومان 4.460.000  

هزار تومانی 558قسط  8  

تومان 4.360.000  

هزار تومانی 545قسط  8  
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 کارشناسی ارشد )طرح همپای کیمیا(آزمون آمادگی کامل غیر حضوری ک شرایط استثنایی استفاده از پ

برنامه ریزی شهری، هزینه خدمات در گرایش  
 منطقه ای و مدیریت شهری

طراحی شهریهزینه خدمات در گرایش   

 600 600 مشاوره همپا فردی تا کنکور
 900 900 جزوات کالسی تمام دروس

کتاب بندیهای تست و تکمیلی طبقه  490 490 
های آزمایشیآزمون  490 490 

 2.480.000 2.480.000 هزینه کل سرمایه گذاری )بدون تخفیف(
هزار تومان 500 فوق العادهتخفیف   

  )فقط تا پایان مرداد(
1.980.000 1.980.000 

 * امکان پرداخت در 3 قسط مساوی )660 هزار تومان( به فاصله یکماه وجود دارد
 * ثبت نام نقدی شامل 100 هزار تومان تخفیف مازاد: 1.880.000 تومان



02188694248 - 02166900645تلفن:   10، پالک 28سعادت  آباد، نرسیده به نیایش، انتهای خیابان آدرس دفتر تهران:    

www.kimiafekr.com 
 

 

 (100رتبه زیر  75رتبه تک رقمی و  12)بیش از  97 ریزی شهریدرخشانترین نتایج آزمون ارشد برنامه
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 (100رتبه زیر  75رتبه تک رقمی و  12)بیش از  97شهری  طراحیدرخشانترین نتایج آزمون ارشد 
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 بپیوندید 99هم اکنون به جمع رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد 

 مشاورین پردیس کیمیافکرتماس با 

02188694248 

www.kimiafekr.com 


