
 

 

 



 1400 شهرسازی دکتری آزمونویژه  99سال  پردیس کیمیافکرهای آزمایشی آزمونبرنامه 

 (15دی ساعت  12)جمعه درصد اول  50آزمون 

 دقیقه 90سوال استعداد تحصیلی/ زمان:  30سوال زبان عمومی و  30دفترچه اول )عمومی(: 

 زبان عمومی

  دکتریلغات زبان عمومی 

 : اسم، صفت افعال و مصدرگرامر

 زبان منابع

 لغات
 فصل اول و یا: 9نیکپور، سعید، لغات زبان عمومی ارشد و دکتری، 

 .روز اول 55تا  1دروس :  (1)جلد  لغات ارشد زیر ذره بین

ا ت 197، صص (: راهنمای جامع واژگان دکتریکتاب زیر ذره بین )ویژه دکتری 4جلد 

 افل(ت، لغات منتخب کتاب ضروری 504)پیشوند، پسوند و ریشه، لغات منتخب کتاب  215

اژگان، وهای منتخب و تالیفی : تستکتاب زیر ذره بین )ویژه دکتری( 4: جلد تست لغات

 تا 222یفی با پاسخ تشریحی، های تالهای داخلی و تستهای منتخب واژگان آزمونتست

 .241تا  234و صص  229

 

 گرامر

اده سجامع گرامر پیشرفته به زبان آموزش  کتاب زیر ذره بین )ویژه دکتری(: 4 جلد

 .60تا  19)اسم، صفت، فعل و مصدر( از صفحه 

، صفت، های مروری فصول اسمه بین )ویژه دکتری(: تستکتاب زیر ذر 4: جلد تست گرامر

 130تا 128فعل و مصدر، صص 

 

 درک مطلب

مطلب  های پاسخگویی به سواالت درکتکنیک (:کتاب زیر ذره بین )ویژه دکتری 4 جلد

 .259تا  249دکتری، صص 

تا  259سازی درک مطلب دکتری صص : نمونه سواالت مهم و شبیهتست درک مطلب

272. 

 

 (کتاب زیر ذره بین فصل آخر 4جلد از ) های زبان عمومی کنکور دکتریستت

 اولویت اول
 91و  90های های کنکور دکتری گروه هنر سالتست

 اولویت دوم
 91و  90های ها در سالهای کنکور دکتری سایر رشتهتست

 گروه هنر  استعداد تحصیلی

بخش منطق )فرض پنهان، نتیجه گیری از متن، 

 تقویت و تضعیف استدالل، گزاره های منطقی(

 

های پایه ریاضی و هندسه، )مهارت بخش کمی

قوانین کار، سود و زیان، درصد و نسبت، حل 

 معادله، آنالیز ترکیبی و هوش(

 87خواه و وکیلی، استعداد تحصیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ، صص منبع: مسیح

 .240تا 

 

 

خواه و وکیلی، استعداد تحصیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ، صص منبع: مسیح

 .550تا  360

 



 دقیقه 120سوال تخصصی/ زمان:  90دفترچه دوم )تخصصی(: 

 دروس تخصصی آمادگی دکتری شهرسازی

 

 بخش اول: مفاهیم پایه در شهرسازی

 هاسرفصل

 تعاریف پایه و مقدماتی
  فضا و مفاهیم مرتبط با آن )سازمان فضایی، ساختار

 فضایی، بافت، تراکم، توده و فضا، و ...(

  و مفاهیم مرتبط )سرانه، شعاع کاربری زمین

 دسترسی، شعاع عملکرد، آستانه جمعیتی و ...(

  ،حمل و نقل شهری )سلسله مراتب راهها، پارکینگ

 انواع وسایل حمل و نقل عمومی و ...(

 های شهریزیر ساخت 

 محیط زیست و توسعه پایدار در شهرسازی 

 منابع
 (1اولویت )

  ،( و یا:ابتدای تجربیات جهانی)تا  97یش ویرا/آیین شهرسازی پایداربهزادفر 

آیین شهرسازی ، (1درسنامه تخصصی دکتری ) پردیس کیمیافکر، بسته آموزشی 

 .175-163پایدار، صص 

 جلد دوم، مدیریت ریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی آمریکااستانداردهای برنامه ،

 زیست محیطی و یا:

-دردهای برنامهاستان، (1درسنامه تخصصی دکتری ) پردیس کیمیافکر، بسته آموزشی 

 .شهری انجمن شهرسازی آمریکا )مدیریت زیست محیطی( ریزی و طراحی

  ،( و یاکتاب دوم: مدیریت پسماندهای شهری) زیرساختهای شهریبهزادفر 

های ، ، زیرساخت(1درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی پردیس کیمیافکر: 

 (: مدیریت پسماندهای شهری.2) شهری

  ،(، کاربری زمین و یا:2کتاب سبز شهرداری )جلدسعیدنیا، احمد 

خالصه کتاب سبز ، (1درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی پردیس کیمیافکر: 

 .424 -417، صص (2شهرداری )

 و یا: شبکه ارتباطی در طراحی شهریریب، ق 

، شبکه ارتباطی در (1درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی پردیس کیمیافکر: 

 .476 -425طراحی شهری، صص 

. 

 (2اولویت )

  ،شبکه آب و فاضالب( و یا زیرساختهای شهریبهزادفر( 

های ، ، زیرساخت(1درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی پردیس کیمیافکر: 

 548 -477شهری، صص 

 ترجمه منوچهر طبیبیان یاشهر و محیط زیست، علی مدرس ، 

زیست، ، شهر و محیط (1درسنامه تخصصی دکتری ) سته آموزشی پردیس کیمیافکر، ب

 به بعد( 4)با تاکید بر فصول  .159 -133تا انتها صص  4فصول 

  ،تا انتهای کتاب. 63از صفحه  آیین شهرسازی پایدار،بهزادفر، مصطفی 

بخش دوم: سنت ها و تاریخ شهر و شهرسازی، 

 های مطرح در شهرسازیاندیشه
  تعاریف مدرنیته، مدرنیسم، متفکر مدرن و

های فکری و اجتماعی سده مدرنیزاسیون و جریان

 )دکارت، کانت، بیکن و ...( 18تا  16

  سن سیمون،  19پیش شهرسازی ترقی گرا سده(

 اوئن، فوریه، گودن، کابه، ریچاردسون، و ...(

 گرا )پوژن، راسکین، پیش شهرسازی فرهنگ

 موریس(

  پیش شهرسازی بی الگو )مارکس، انگلس و

 کروپتکین(

 شهرستیزی آمریکایی 

 بن و دوره مهندسی شهر )هاسمان، باومایستر، اشتو

 ای ماتا(

 منابع
 (1اولویت )

 مطالعه نفرات نامبرده در  (3و 2، 1)ها در شهرسازی پاکزاد، جهانشاه، سیراندیشه

 سرفصل و یا:

 2، 1های (، سیر اندیشه1پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 ، مطالعه نفرات نامبرده در سرفصل.3و 

 :حبیبی، محسن، از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران و یا 

(، از شار تا شهر، 1پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .116 -69صفحات 

 

 (2اولویت )

  نقد شوای، فرانسوا، شهرسازی تخیالت و واقعیات، تکوین پیش شهرسازی با

 شهرصنعتی از ابتدا تا شهرسازی قرن بیستم یا:



 )جنبش شهر زیبا )برنهایم و المستد 

  ،نهضت شهرسازی مدرن/ترقی گرا )گارنیه، واگنر

 سنت الیا، برالگه، گروپیوس، لوکوربوزیه و ...(

 های معماری مدرن )سیام(کنگره 

  شهرسازی فرهنگ گرا )کامیلو زیته )سیت( و ابنزر

 هاوارد(

 گرا )شهر پهن دشتی رایت(شهرسازی طبیعت 

 گرا )انار، هگزاناکیس، بیوکنن و نهضت شهرسازی فن

 آرکیگرم(

  تاریخ شهر در ایران و جهان 

(، شهرسازی تخیالت و 1پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 واقعیات، مطالعه نفرات نامبرده در سرفصل.

 شکل شهر، انتشارات دانشگاه علم  صنعت و یا خالصه در:، تاریخ جیمز، موریس 

شهر شکل (، تاریخ 1درسنامه تخصصی دکتری ) پردیس کیمیافکر، بسته آموزشی 

 .30 -3صص 

 
 

  

های مطرح ها، نظریه ها و روشبخش سوم: اندیشه

 ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهریدر برنامه

 هاسرفصل

 ریزی مبانی، مفاهیم پایه و تعاریف برنامه
 ریزی شهریریزی و برنامهتعاریف برنامه 

 هدف، استراتژی، سیاست  تعاریف اجزای برنامه(

 اجرایی و ...(

 ها ) زمانی، ماموریت، ماهیت، قلمرو انواع برنامه

 گیری، فراپوشی، موضوع و ...(مکانی، سطوح تصمیم

 بندی تعاریف نظریه، مکتب، پارادایم و غیره و گونه

 ریزیهای برنامهنظریه

  :لیبرالیسم نو، سوسیال دموکراسی مفاهیم پایه

-امعه مدنی، اجتماع محلی، کثرتنوین، مفهوم ج

گرایی، گرایی، عرصه عمومی، پسامدرنیته و پسااثبات

منوتیک، خرد ارتباطی، پدیدارشناسی و هر

 پراگماتیسم و ...

 ریزی گیری برنامهموثر بر شکل هایها و ارزشزمینه

 عقالنی -جامع

 ریزی شهری بعنوان نقشه آبی و طراحیبرنامه 

 های جامع و تفصیلیطرح 

 ها، سیستم، تعاریف و انواع آن، نظریه سیستم

 ریزی سیستمیهای شهری و برنامهسیستم

 اثبات گرایی جدید و فرآیند عقالنی 

 ریزی فرآیندی، ریزی سیستمی، نظریه برنامهبرنامه

ریزی گام به گام )اندک افزای گسسته(، برنامه

 برداشت ترکیبی، نظریه انتخاب و ...(

 سایر اسناد برنامه ریزی ی و محل -های ساختاریطرح

 سیستمی در جهان

 0ای، ساختاریچرخه -های سیستمیرهیافت 

 کارکردی و ..

 منابع
 (1اولویت )

 های شهرسازی و یا:ها و برنامهبهزادفر، مصطفی، طرح 

های ها و برنامه( ، طرح2پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .36 -11شهرسازی، صص 

 فصل اول و فصل  5هری )با تاکید بر ریزی راهبردی توسعه شمهدیزاده، جواد، برنامه

 یازدهم( و یا:

( ، برنامه ریزی 2پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 مربوطه.فصول  69راهبردی توسعه شهری، ص 

 150تا پایان صفحه  ریزی، دگرگونی اندیشه در نظریه برنامهو جهانزاد رفیعیان. 

 ریزی دیدگاههای سنتی و جدید و یا های برنامهاجاللی، رفیعیان و عسگری، نظریه

تا پایان فصل خالصه دو منبع فوق )دگرگونی اندیشه و نظریه های سنتی و جدید( 

 در:چهارم و یا خالصه 

( ، نظریه برنامه ریزی 2پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .183 -151ریزی، صص دیدگاههای سنتی و جدید و دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه

   درآمدی برپایه های نظری و گونه بندی نظریه های برنامه ریزی دانشپور، زهره، مقاله

، نظریه های 15، شماره 1382های زیبا، ، نشریه هنربا تأکید ویژه بر برنامه ریزی شهری

 مرتبط با برنامه ریزی جامع، سیستمی و فرآیندی.

 

 (2اولویت )

 ریزی شهری و یا:های برنامهزیاری، کرامت اهلل، مبانی و تکنیک 

های ( ، مبانی و تکنیک2پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .72-37 ریزی شهری، صصبرنامه

 تاکید بر فصول ریزی شهری از ابتدا تاکنون، بخش اول )های برنامهتیلور، نایجل، نظریه

 ( و یا:4تا  1

-های برنامه( ، نظریه2پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 . 4تا انتهای فصل  150 -125ریزی شهری، صص 

 2و 1ای، فصول ریزی منطقههای برنامهزیاری، کرامت اهلل، اصول و روش. 

 ری، انتشارات دانشگاه ریزی شهریزی با تاکید بر برنامهنامهدانشپور، زهره، نظریه های بر

 .317شهید بهشتی، از ابتدای کتاب تا پایان صفحه 

های مطرح ها، نظریه ها و روشبخش چهارم: اندیشه

 در طراحی شهری

 منابع

 اولویت اول
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1041710/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1041710/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c


 سرفصل ها:

 شهری طراحی چیستی 

 وجودی علت و فلسفه و ماهیت 

 شهری طراحی تعاریف 

 شهری طراحی ای رشته میان جایگاه  

 شهری طراحی فرایند 

 چیستی فضای شهری 

 های طراحی شهریمبانی نظری و اندیشه 

 کیفیت های فضای شهری 

 

  ،و یا:شهری  طراحی بلوغ تا تولداز  مقالهگلکار، کوروش 

( ، تولد تا بلوغ طراحی 3پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .8تا  5شهری، صص 

  ،شهری و یا: طراحی مفهوم در کندوکاوی مقالهگلکار، کوروش 

( ، کندوکاوی در 3پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .11-8شهری، صص تعریف طراحی 

  ،های سازنده کیفیت طراحی شهری و یا:مولفه مقالهگلکار، کوروش 

های سازنده ( ، مولفه3پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .96-91کیفیت طراحی شهری، صص 

 :گلکار، کوروش، آفرینش مکان پایدار و یا 

( ، آفرینش مکان 3دکتری ) پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصیبسته آموزشی 

 .126-97پایدار، صص 

  ،شهری و یا: طراحی فرآیندبحرینی، حسین 

( ، فرآیند طراحی 3پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .384-383و صص  22-12شهری، صص 

 :بحرینی، حسین، تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر و یا خالصه در 

( ، تحلیل مبانی نظری 3دیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )پربسته آموزشی 

 .90 -58طراحی شهری معاصر صص 

  ،فصل اول( و یا: 2ها )تاکید بر  طرح و ها رویه شناسی گونه شهری، طراحیلنگ، جان 

( ، طراحی شهری جان 3پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .314 -291و  22-18لنگ، 

 

 اولویت دوم

  پاکزاد، جهانشاه، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری )با تاکید بر قسمت فرآیند

 طراحی شهری( و یا:

( ، مبانی نظری پاکزاد 3پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .385و  23-27

 :کریر، راب، فضای شهری و یا 

( ، فضای شهری راب 3تخصصی دکتری )پردیس کیمیافکر،  درسنامه بسته آموزشی 

 .42-28کریر، 

  ،کوآن رابرت شهری، طراحی هدایت اسنادکوان، رابرت. 

  ،مسکونی های محله طراحی در اولیه عام الگوهای غالب نقش مقالهعینی فر، علیرضا 

 معاصر، نشریه هنرهای زیبا و یا خالصه در:

( ، نظریه های جدید 1پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 ، قسمت مربوطه.323صص شهرسازی، 

 (15ساعت  بهمن 17درصد دوم )جمعه  50آزمون 

 زبان عمومی و تخصصی

 لغات زبان عمومی ارشد 

 

ضمایر و حروف، عبارات شبه جمله و  قید، گرامر: 

 جمله

 منابع

 لغات
 و یا: 18تا  10فصول نیکپور، سعید، لغات زبان عمومی ارشد و دکتری، 

 .روز اول 110تا  56دروس :  (1)جلد  لغات ارشد زیر ذره بین

تا  216، صص (: راهنمای جامع واژگان دکتریکتاب زیر ذره بین )ویژه دکتری 4جلد 

 (SATو  GRE، و لغات منتخب تافل، high school، 1100لغات ) 221



های منتخب و تالیفی واژگان، : تستکتاب زیر ذره بین )ویژه دکتری( 4: جلد تست لغات

تا  242و صص  233 تا 230، کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحیهای منتخب تست

248. 

 

 گرامر

جامع گرامر پیشرفته به زبان ساده آموزش  کتاب زیر ذره بین )ویژه دکتری(: 4 جلد

 .125تا  61( از صفحه ساختار جمله، ضمایر و حروف، قید)

حروف  ، قیدهای مروری فصول ه بین )ویژه دکتری(: تستکتاب زیر ذر 4: جلد تست گرامر

 .136تا  131، صص ساختار جمله اضافه و ضمایر و

 

 درک مطلب

های پاسخگویی به سواالت درک تکنیکمرور  (:کتاب زیر ذره بین )ویژه دکتری 4 جلد

 .259تا  249مطلب دکتری، صص 

 تا 273سازی درک مطلب دکتری صص : نمونه سواالت مهم و شبیهتست درک مطلب

 .ی درک مطلبهاانتهای تست

 

 (کتاب زیر ذره بین فصل آخر 4جلد از ) های زبان عمومی کنکور دکتریستت

 اولویت اول
 93و  92های های کنکور دکتری گروه هنر سالتست

 اولویت دوم

 93و  92های ها در سالهای کنکور دکتری سایر رشتهتست

 گروه هنر  استعداد تحصیلی

 بخش درک مطلب

 

 بخش تحلیلی

 29خواه و وکیلی، استعداد تحصیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ، صص منبع: مسیح

 .60تا 

 

خواه و وکیلی، استعداد تحصیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ، صص منبع: مسیح

 .330تا  267

 شهرسازیدروس تخصصی آمادگی دکتری 

 

 بخش اول: مفاهیم پایه در شهرسازی

 هاسرفصل
  :های مرمت شهری بافت فرسوده، نظریهمرمت شهری

)نوسازی، بهسازی، بازسازی، باززنده سازی، اعیان 

سازی، بازآفرینی، نوزایی شهری، نگرش موزه ای، 

 سلولی، ارگانیک و ...( و اسکان غیررسمی

 هویت شهر 

 شهرسازی اسالمی  

 مکان سازی مکان ها و 

 های شهرسازیطرح 

 منابع
 (1اولویت )

  ،حبیبی، کیومرث و دیگران،  و  مرمت شهریحبیبی، محسن و ملیحه مقصودی

 فصل اول؛ مبانی نظری، چارچوب مفاهیم پایه، بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری

 و یا خالصه این دو منبع در: 

، ، مرمت شهری، صص (1درسنامه تخصصی دکتری )سته آموزشی پردیس کیمیافکر، ب

 .انتهای فصلتا  519

 60با تاکید بر مصطفی، هویت شهر )با تاکید بر مفاهیم و تعاریف هویت( ، بهزادفر 

 :خالصه در و یاصفحه نخست 

  ،صص شهر هویت، ، (1درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی پردیس کیمیافکر ،

549. 

 جلد چهارم، شهری انجمن شهرسازی آمریکاریزی و طراحی استانداردهای برنامه ،

 سازی و یا خالصه در:ها و مکانمکان

-ها و مکانمکان، ، (2درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، 

 تا انتها. 337صص  سازی



 (2اولویت )

  ،ول دوم، سوم و فصحبیبی، کیومرث و دیگران، بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری

 چهارم )تا انتهای کتاب(

  ،شناخت و تحلیل مسائلِ طراحی محیط معماری و مقاله نقره کار، عبدالحمید
 .13شماره  1393، نشریه آرمانشهر، شهرسازی از منظر اسالمی

 تا انتها با تاکید بر عناصر هویتی شهر تهران. 60مصطفی، هویت شهر از صفحه ، بهزادفر 

 جلد اول، طرحریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی آمریکاستانداردهای برنامها ،-

 های شهرسازی.

بخش دوم: سنت ها و تاریخ شهر و شهرسازی، 

 های مطرح در شهرسازیاندیشه
 ) شهرسازی ارگانیک )پاتریک گدس، لوییز مامفرد 

  واحدهای همسایگی )کلرنس پری، هنری رایت و

 اشتاین(

 )شهرسازی سالمت روان )جیکوبز، نیومن، میچرلیخ 

 دانلد اپلیارد، شهرسازی ادراکی )کوین لینچ ،

 (گئورگی کپس و میشائل تریب

 آیک، آلدو  ساختارگرایی و متابولیسم )آلدو فن

روسی، ادموند بیکن، کنزو تانگه، کریستوفر 

 الکساندر(

  ،فلسفه شهر )هوگو، زیمل، اشپنگلر، هایدگر

 (دوکسیادیس

  نوسنت گرا )برادران کریر، گوردون کالن،  شهرسازی

 پل زوکر(

  ،شهرسازی رفتاری )هالپرین، چرمایف، هال،  وایت

 یان گل، آلتمن، جان لنگ(

 وری، راپاپورت، اسکات براون، شهرسازی و معنا )ونت

 اشپرای رگن، کانتر و اشپیگل(

 گرا )جنکس، کالین رو، ترانسیک، شهرسازی زمینه

 هدمن(

  شهر در عصر ارتباط از راه دور 

 شهرسازی و جهانی شدن 

 مکان سوم اولدنبرگ 

های جدید شهرسازی )نوشهرگرایی، رشد نظریه

حمل و  شهر، توسعه -هوشمند، توسعه میان افزا، روستا

 نقل محور، توسعه محالت سنتی(

 تاریخ شهر در ایران و جهان 

 منابع
 (1اولویت )

 مطالعه نفرات نامبرده در  (3و 2، 1)ها در شهرسازی پاکزاد، جهانشاه، سیراندیشه

 سرفصل و یا:

 2، 1های (، سیر اندیشه1پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 نامبرده در سرفصل. ، مطالعه نفرات3و 

پردیس کیمیافکر،  بسته آموزشی های جدید در شهرسازی، و اندیشه هانظریه

 .368 -323(، صفحات 1درسنامه تخصصی دکتری )

  ،یا: قسمت فلسفه شهرشوای، فرانسوا، شهرسازی تخیالت و واقعیات 

و  (، شهرسازی تخیالت1پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 واقعیات، مطالعه نفرات نامبرده در سرفصل.

 و یا:در ایران تاریخ شهر و شهرنشینی ، جهانشاه، پاکزاد 

تاریخ شهر و (، 1پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .188 -135، صفحات شهرنشینی در ایران
 

 (2اولویت )

  ،یا:سایر قسمتهای کتاب و شوای، فرانسوا، شهرسازی تخیالت و واقعیات 

(، شهرسازی تخیالت و 1پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 واقعیات، مطالعه نفرات نامبرده در سرفصل.

 :سلطانزاده، حسین، مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران و یا 

تاریخ شهر و (، 1پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .134 -117شهرنشینی در ایران، صفحات 

 پا و یا خالصه در:پاکزاد، جهانشاه، تاریخ شهر و شهرنشینی در ارو 

(، تاریخ شهر و 1پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .67 -31شهرنشینی در اروپا، صص 

 .های در قسمت نظریه الصه)خ آرنت رندال، منشور نوشهرگرایی، ترجمه بصیری مژدهی

 باشد( جدید شهرسازی پردیس کیمیافکر، جلد اول، موجود می

 

ریزی شهری، مبانی نظری برنامهبخش سوم: 

 ای و مدیریت شهریمنطقه

 هاسرفصل

-گرا( و  نظریهریزی دموکراتیک )پسااثباتبرنامه

 ریزیبرنامهو ارزشی های جدید 

 منابع

 (1اولویت )

 به جز فصل  12تا  6هری )فصول ریزی راهبردی توسعه شمهدیزاده، جواد، برنامه

 یازدهم و یا:

( ، برنامه ریزی 2پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 فصول مربوطه. 69راهبردی توسعه شهری، ص 



  :زمینه های سیاسی برنامه ریزی در نظریه های جدید

لیبرالیسم نو، سوسیال دموکراسی نوین، مفهوم 

گرایی، عرصه جامعه مدنی، اجتماع محلی، کثرت

گرایی، عمومی، پسامدرنیته و پسااثبات

پدیدارشناسی و هرمنوتیک، خرد ارتباطی، 

 پراگماتیسم(

 ردیریزی راهبمفاهیم پایه در مدیریت و برنامه 

  محیط زیست گرایی و زیست بوم گرایی 

 ریزی راهبردی ها و دستاوردهای برنامهویژگی 

 ریزی برنامهجدید و ارزشی برنامه ریزی: های نظریه

ریزی وکالتی، مشارکتی، برنامه ریزی پاسخگو، برنامه

نردبان ارنشتاین، برنامه ریزی سیاسی، غیراقلیدسی، 

همکارانه، مذاکره ای، ریزی ارتباطی و برنامه

 پراگماتیسم انتقادی و قدرت

 برنامه( های راهبرد توسعه شهرCDS فرآیند و ،)

 های آنویژگی

 ریزیهای سیاسی و برنامهتناظر نظریه 

  نظریه های اقتصاد سیاسی فضا یا مارکس گرایی

 فضایی )مارکس، لوفور، کستز، هاروی و ...(

 ایهای برنامه ریزی منطقه مبانی و روش

 مدیریت شهری

 ایهای شهری و منطقهسایر نظریه

 تا انتهای کتاب. 151صص  ریزی، دگرگونی اندیشه در نظریه برنامهو جهانزاد رفیعیان 

 ریزی دیدگاههای سنتی و جدید و یا های برنامهاجاللی، رفیعیان و عسگری، نظریه

از فصل پنجم تا خالصه دو منبع فوق )دگرگونی اندیشه و نظریه های سنتی و جدید( 

 در:فوق  منبع خالصه دوانتهای کتاب و یا 

( ، نظریه برنامه ریزی 2پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .183 -151ریزی، صص دیدگاههای سنتی و جدید و دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه

   درآمدی برپایه های نظری و گونه بندی نظریه های برنامه ریزی دانشپور، زهره، مقاله

، نظریه های 15، شماره 1382های زیبا، ، نشریه هنربا تأکید ویژه بر برنامه ریزی شهری

 مرتبط در سرفصل.

 ای و یا خالصه در:صرافی، مظفر، اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه 

( ، بخش دوم فصل اول: 2پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .296 -189ای، صص ریزی منطقههای برنامهفنون و روش

 جلد پنجم، روشریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی آمریکااستانداردهای برنامه ،-

 ای و یا خالصه در:های تحلیل شهری و منطقه

( ، بخش دوم فصل اول: 2کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )پردیس بسته آموزشی 

 .308 -297ای، صص ریزی منطقههای برنامهفنون و روش

 :برک پور، ناصر، مدیریت و حکمروایی شهری و یا خالصه در 

( ، بخش دوم فصل 2پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .354 -311دوم: مدیریت شهری، صص 

 

 (2اولویت )

 ریزی شهری، انتشارات دانشگاه ریزی با تاکید بر برنامهدانشپور، زهره، نظریه های برنامه

 تا انتهای کتاب. 318صفحه شهید بهشتی، از 

 :پاپلی یزدی، نظریه های شهر و پیرامون و یا خالصه منبع در 
فصل اول: ( ، بخش دوم 2پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .308 -297ای، صص ریزی منطقههای برنامهفنون و روش

 و یا:نظریه های مربوطه ریزی شهری های برنامهزیاری، کرامت اهلل، مبانی و تکنیک 

های ( ، مبانی و تکنیک2پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 .72-37ریزی شهری، صص برنامه

 تا  5تاکید بر فصول با ریزی شهری از ابتدا تاکنون، های برنامهتیلور، نایجل، نظریه

 ( و یا:انتهای کتاب

-های برنامه( ، نظریه2پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 از فصل پنجم تا انتهای کتاب. 150 -125ریزی شهری، صص 

های ها، نظریه ها و روشاندیشه بخش چهارم: 

 مطرح در طراحی شهری

 هاسرفصل

 کیفیت در طراحی شهری 

 های فضای شهریادامه کیفیت 

 ابعاد طراحی شهری 

 فضاهای عمومی شهری 

 نابعم

 (1اولویت )

 های پاسخده و یا خالصه در:بنتلی و دیگران، محیط 
 .149تا  127، صص (3فکر،  درسنامه تخصصی دکتری )پردیس کیمیابسته آموزشی 

 :پامیر، سای، آفرینش مراکز شهری سرزنده و یا خالصه در 
 .160تا  150(، صص 3)پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری بسته آموزشی 

 های عمومی، فضاهای شهری و یا خالصه در:کرمونا، متیو، مکان 

 .220تا  175(، صص 3پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 
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  شناخت و تحلیل فضاهای شهری در ایران و

 جهان

  طراحی شهری در عمل )ابعاد اجرایی

 طراحی شهری(

 گل، یان و برجیت سوار، چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم و یا خالصه در:
 .282تا  252(، صص 3پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 تلن، امیلی، بازنمون طراحی شهری و یا خالصه در:
 .290تا  283(، صص 3پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 (99جزوات تکمیلی بسته ویرایش ) یا کل منبع های دروازه ای شهر، مصطفی بهزادفرداالن

)جزوات کل منبع یا ، و دیگران ، مصججطفی بهزادفر فضججاهای شججهری به مدل انسجججام بخشججی

 (99تکمیلی بسته ویرایش 

ها، قواعد و معیارهای طراحی شججهری، طراحی و روش )اصججولمجموعه آثار محمود توسججلی 
 و یا:شهری هنر نو کردن ساختار شهری و ...( 

 فصل آخر.(، 3پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 چگونگی تحول یک مکان، کاتلین مدن، ترجمه مصطفی بهزادفر.

 
 (2اولویت )

  ،و یا خالصه در: خوانش مفاهیم طراحی شهریکرمونا، متیو 

 .244تا  221(، صص 3پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 بحرینی، حسین، طراحی شهری برای قرن شهری و یا خالصه در:
 .174تا  161(، صص 3پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 یا خالصه در: بحرینی، حسین، تحلیل فضاهای شهری و
 .251تا  245(، صص 3پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 گریدز، رویکردی به سوی طراحی شهری و یا خالصه در:
 .406تا  386(، صص 3پردیس کیمیافکر،  درسنامه تخصصی دکتری )بسته آموزشی 

 اول درصد 100آزمون 

 15اسفند ساعت  1جمعه 

 به انضمام : های قبلمرور تمامی مباحث آزمون

 زبان عمومی دکتری

 مروریهای تست
 .174تا  137بندی متنوع گرامر، صص های جمعزبان زیر ذره بین )ویژه دکتری(، تست 4جلد 

 196تا  175جداول و ضمایم گرامری، صص  زبان زیر ذره بین )ویژه دکتری(، 4جلد 

 .327تا  298سازی کنکور دکتری، صص نمونه سواالت شبیه زبان زیر ذره بین )ویژه دکتری(، 4جلد 

 .99تا  94ها )با تاکید بر گروه هنر(، از سال سواالت آزمون دکتری کلیه رشته زبان زیر ذره بین )ویژه دکتری(، 4جلد 

دومدرصد  100آزمون   

15اسفند ساعت  8جمعه   

قبلهای مرور تمامی مباحث آزمون  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


