
 

  



 )مطابق با آخرین تغییرات و چاپ منابع جدید( 1400منابع آزمون دکتری شهرسازی 

، تمامی 99دفترچه ثبت نام آزمون دکتری  است . با توجه به هنررشته های امتحانی گروه  در زمرهدکتری در مقطع  شهرسازی رشته

مجموعه برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری ) تمامی گرایش ها ( ، شهرسازی ، مدیریت شهری ،  داوطلبانی که از

زیست ، گرایش های جغرافیا و برنامه ریزی توسعه منطقه  طراحی شهری ، معماری ، برنامه ریزی و طراحی محیط ، مدیریت محیط

در  97و  96در سال  شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند، می توانند در این کدرشته امتحانی شرکت کنند. رشته ای

 .انشجو داشته استپذیرش د دانشگاه آزاد و پردیس خودگران ، نوبت دوم ، بورس اعزام به خارج ، روزانه دوره های

سال گذشته گردآوری شده است. با توجه به  5منابع زیر به کوشش کادر اساتید پردیس کیمیافکر و با توجه به میانگین سواالت طرح شده در 

شگاههای مشتمل بر به روزترین کتابها و مقاالت تدوین شده توسط اساتید دان 1400های گذشته، منابع آزمون دکتری شهرسازی تجربیات سال

ای برتر کشور )تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علم و صنعت و هنر تهران( است. طبیعتا تسلط بر تمامی منابع فوق در بازه زمانی مطالعه بر

شانترین کنکور امکانپذیر نیست از اینرو پردیس کیمیافکر به عنوان بزرگترین مرکز آمادگی آزمون های ارشد و دکتری شهرسازی در کشور با درخ

 کرده است.  به روزرسانی جدیدبسته های آموزشی جدید خود را مبتنی بر منابع ها، جزوات و محتوای کالسنتایج، 

 سوال 30دکتری/ تعداد سواالت: و استعداد تحصیلی زبان عمومی  

 * این ردیف می تواند جایگزین منابع ردیف اول و دوم شود

 ریزی شهریو اندیشه های برنامهها، اصول ها، نظریهشیوه

 و جزواتپوشش در بسته  مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 
   پاور و کریزک (97)ویرایش  آیین شهرسازی پایدار 1
 فاضالب و: آبرسانی و 1کتاب ) زیرساختهای شهری 2

 (شهری : مدیریت پسماند2 کتاب و
   مصطفی بهزادفر

   بهزادفرمصطفی  هویت شهر 3
   مصطفی بهزادفر طرح ها و برنامه های شهرسازی 4
   مهدیزادهجواد   ریزی راهبردی توسعه شهری برنامه 5

   اجاللی و رفیعیان دیدگاههای سنتی و جدید :ریزی شهریهای برنامهنظریه 6
   مجتبی رفیعیان دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه ریزی 7
   ناصر برک پور مدیریت و حکمروایی شهری 8

   نایجل تیلور از ابتدا تاکنوننظریه های برنامه ریزی  9
   رمانشهرآ (5و 4، 3جلد استانداردهای انجمن شهرسازی آمریکا ) 10
   کیومرث حبیبی مبانی برنامه ریزی و طراحی شهری در مهد شهرسازی )بریتانیا( 11

   محسن اسماعیلی فضا تئوری های پیشرفته برنامه ریزی و اقتصاد سیاسی 12

 و جزواتپوشش در بسته  مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

   سعید نیکپور دکتریعمومی زبان لغات  1

   آیدا سادات قطب گرامر و تست زبان عمومی ارشد و دکتری 2

 - جهانشاهی و یوسف زاده لغات و گرامر زبان عمومی دکتری * 3

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

 - و وکیلی مسیح خواه استعداد تحصیلی گروه هنر 5

https://www.heyvagroup.com/blog/5562/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html


وم
د

   
   

   
   

 
   

   
   

   
   

   
   

 
  

وم
س

 

   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
   زهره دانشپور ریزی شهریریزی با تاکید بر برنامههای برنامهدرآمدی بر نظریه 15
   پاپلی یزدی و پیراموننظریه های شهر  16
   زیاری ایریزی منطقههای برنامهاصول و روش 17
 - مجتبی رفیعیان نقش و رویکرد برنامه ریزی ارتباطی در نظریه های نوین 18
 - فیلیپ آلمندینگر نظریه برنامه ریزی 19
 - فرشاد نوریان و ارباب شهرسازی عدالت محور 20
 - مجتبی رفیعیان مدل های کمی در تحلیل مسائل شهری 21

 

 سنت ها و تاریخ شهر و شهرسازی

 و جزواتپوشش در بسته  مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

   جهانشاه پاکزاد (1سیراندیشه ها در شهرسازی ) 1

   جهانشاه پاکزاد (2شهرسازی )سیراندیشه ها در  2

   جهانشاه پاکزاد (3سیراندیشه ها در شهرسازی ) 3

   نویسندگان  های جدید شهرسازی )نوشهرگرایی، رشد هوشمند و ...(نظریه 4

   سید محسن حبیبی از شار تا شهر 5

   فرانسوا شوای شهرسازی تخیالت و واقعیات 6

وم
د

 

   موریس جیمز تاریخ شکل شهر 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

 ها، اصول و اندیشه های طراحی شهریها، نظریهشیوه

 و جزواتپوشش در بسته  مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

ول
ا

 

   سید حسین بحرینی فرآیند طراحی شهری 1
   وروش گلکارک مقاالت نویسندهو  کندوکاوی در تعریف طراحی شهری 2
   کوروش گلکار آفرینش مکان پایدار؛ تامالتی در باب نظریه طراحی شهری 3
   سید حسین بحرینی تحلیل مبانی نظری معاصر طراحی شهری 4
   امیلی تلن بازنمون طراحی شهری 5
   یان بنتلی های پاسخدهمحیط  6
   جان لنگ هاطراحی شهری؛ گونه شناسی رویه 7
   ای پامیرس رزندهسآفرینش مراکز شهری  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
   مصطفی بهزادفر ای شهرهای دروازهداالنطراحی  12
   بهزادفر و دیگران رویکرد شهرسازی نوین فضاهای شهری با انسجام بخشی به 13

وم
د

 

   فریدون قریب شبکه ارتباطی در طراحی شهری 14
   علیرضا عینی فر مقاله نقش غالب الگوهای اولیه در طراحی محله های مسکونی 15
   جان لنگ آفرینش نظریه معماری 16
   فریهیلدبرند  طراحی شهری به سوی شکل پایدارتر شهر 17
   ادموند بیکن طراحی شهرها 18
   سید حسین بحرینی طراحی شهری برای قرن شهری 19
   سید حسین بحرینی شهرنشینی در عصر تغییرات آب و هوایی 20
   دانش و مژدهی منشور نوشهرگرایی 21
   رابرتز گرید رویکردی به سوی طراحی شهری 22
   راب کریر فضای شهری 23
   محمود توسلی روش های طراحی فضاهای شهری و مسکونیاصول و  24
   محمود توسلی قواعد و معیارهای طراحی شهری 25
   محمود توسلی طراحی شهری در اقلیم گرم و خشک ایران 26
   محود توسلی طراحی شهری هنر نو کردن ساختار شهری 27
   توسلی و بنیادی طراحی فضای شهری  28
   یان گل چگونگی تحول مکان 29

 

  



  



  



  



 


