
 

 



 1400ویژه کنکور ارشد شهرسازی  99های آزمایشی پردیس کیمیافکر سال برنامه آزمون

  طراحی شهریگرایش  

 (8آذر ساعت  28درصد اول )جمعه  25آزمون 

 زبان عمومی و تخصصی

 

 لغات زبان عمومی ارشد 
 
 

 

 

 
 

 گرامر: اسم و صفت

 منابع

 منبع لغات:

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

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

 به بعد( 96روز اول )ویرایش 

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

 منبع گرامر:

 2و  1گرامر ارشد زیر ذره بین: فصل 

 مباحث عمومی شهرسازی ایران

 

 هاسرفصل

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

 م، فضا و مفاهیم مرتبط با آن )سازمان فضایی، ساختار فضایی، بافت، تراک

 توده و فضا، و ...(

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

 آستانه جمعیتی و ...(

 های مسکن، انواع تراکم ها در شهرسازیمفاهیم مرتبط مسکن، شاخص 

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

 نقل عمومی و ...(

 آب و فاضالب و مدیریت پسماند( های شهریزیر ساخت( 

 اخت و ساز شهری )تقکیک، تجمیع، افراز، قطعه، بلوک، و ...(واژگان س 

 منابع

 (1اولویت )

 ( و یا:4و  3، 2، 1های سبز شهرداری سعیدنیا )جلدهای کتاب 

 .05 -5پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی صص  بسته آموزشی

 :قریب، شبکه ارتباطی در طراحی شهری و یا 

مباحث عمومی شهرسازی ایران، شبکه بسته آموزشی پردیس کیمیافکر: 

 .074 -367ارتباطی در طراحی شهری، صص 

  و یا کتاب اول )آب و فاضالب(بهزادفر، زیرساختهای شهری 

بسته آموزشی پردیس کیمیافکر: مباحث عمومی شهرسازی ایران، 

 .257 -259های شهری، صص زیرساخت

 ( و یاشهری جامد)مدیریت پسماند کتاب دوم  بهزادفر، زیرساختهای شهری 

بسته آموزشی پردیس کیمیافکر: مباحث عمومی شهرسازی ایران، 

 .311 -301های شهری، صص زیرساخت

 ن، های مسکن در ایراعزیزی، محمد مهدی، تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص

 و یا: 1384(، 23نشریه هنرهای زیبا )

ران، مسکن و بسته آموزشی پردیس کیمیافکر: مباحث عمومی شهرسازی ای

 .113 -108شاخص های آن، صص 

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

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

 .125 -117شهرسازی، صص 

 (2اولویت )

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

  ،( و یا:12و  10، 9، 8، 7های سبز شهرداری )جلدهایاحمد، کتابسعیدنیا 

بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، خالصه 

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



 مبانی نظری معماری و طراحی شهری

 سرفصل

 مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب
 

 منابع

 (1اولویت )

 دکتر  وحید قبادیان، کل  -کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب

 )ترجیحا مطالعه اصل منبع و خالصه( منبع

  82الی  67پردیس کیمیافکر، خالصه معماری معاصر غرب قبادیان، ص 

 (2اولویت )

 )خالصه شده در بسته آموزشی ) فضا، زمان، معماری، گیدئون )کل منبع

 (معماری و شهرسازی، فضا، زمان و معماری پردیس کیمیافکر، تاریخ

 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، کابه،  19پیش شهرسازی ترقی گرا سده(

 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 )

  ،و یا:( نفرات نامبرده 1ها در شهرسازی جلد )سیراندیشهپاکزاد، جهانشاه  

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

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

 نسوا، شهرسازی تخیالت و واقعیات، تکوین پیش شهرسازی با نقد شوای، فرا

 از ابتدا تا شهرسازی قرن بیستم یا: شهرصنعتی

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

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

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

 (2اولویت )

 ها تا منشور آتن، ترجمه از نخستین سرچشمهکی، شهرسازی معاصر استروفس

 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 

سازی، بخش پیش ها در شهربسته آموزشی پردیس کیمیافکر، سیر اندیشه

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

 147تا  144و  138تا  135

 تاریخ شهر و شهرسازی

 هاسرفصل
 مفاهیم مرتبط با پیدایش شهر و شهرنشینی و نظریات مربوطه 

   مروری بر فرآیند شکل گیری مجتمع های زیستی در بستر تمدن های

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

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

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

 هخامنشیان(ماد، 

 تاریخ جهان و ایران

 (1اولویت )

 و یا مطالعه  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

 .تاریخ بسته پردیس کیمیافکرکتاب ها مربوطه در مطالعه سرفصل

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

 .تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکرها در سرفصل

  و  یا مطالعه  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، 10-5صص شهرسازی 

 (2اولویت )

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

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



 تاریخ معماری ایران و جهان

 تاریخ معماری جهان: 
  تاریخ معماری دوران پیش از تاریخ 
  ،تاریخ معماری تمدن های اولیه )بین النهرین، مصر، هاراپا، ژاپن، چین

 تمدن های امریکای التین(

  تاریخ معماری معاصر غرب 

 تاریخ معماری ایران:
  تاریخ معماری سکونت گاه های اولیه در ایران 
 )شیوه پارسی )تاریخ معماری ماد و هخامنشیان 

 منابع )اولوبت اول(

 کتاب تاریخ معماری، ابراهیم زارعی، بخش های مرتبط 

 کتاب تاریخ معماری غرب، امیر بانی مسعود، بخش های مرتبط 

  ستاد کریم پیرنیا، بخش سی ا شنا سبک  سازی؛  شهر کتاب تاریخ معماری و 

 های مربوطه

  تاریخ معماری  پردیس کیمیافکر  فوق از بسته آموزشیو یا مطالعه منابع

و تاریخ معاصر غرب:  76الی   42و تاریخ جهان: ص 11الی  1)تاریخ ایران: ص 

 (216الی  172

 تحلیل فضاهای معماری و شهری

 

 سرفصل ها:

 شهری طراحی چیستی

 وجودی علت و فلسفه و ماهیت

 شهری طراحی تعاریف

  شهری طراحی ای رشته میان جایگاه

 شهری طراحی فرایند 

 منابع

 اولویت اول

 خالصه در منبع  کل – گلکار کوروش شهری، طراحی بلوغ تا تولد مقاله(

 (5بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، ص 

 منبع  کل -گلکار کوروش شهری، طراحی مفهوم در کندوکاوی مقاله

 (8)خالصه در بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، ص 

 خالصه در بسته آموزشی بحرینی حسین شهری، طراحی کتاب فرآیند(

 (12پردیس کیمیافکر، ص 

 منبع  کل – لنگ جان ها، طرح و ها رویه شناسی گونه شهری، طراحی

 (503)خالصه در بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، ص 

 فصل فرآیند طراحی شهری _ گلکار کوروش پایدار، مکان آفرینش

 (145کیمیافکر، ص )خالصه در بسته آموزشی پردیس 

 اولویت دوم

 شی پردیس لنگ  جان شهری، کتاب طراحی سته آموز صه در ب )خال

 (8کیمیافکر، ص

 منبع کل – کوآن رابرت شهری، طراحی هدایت کتاب اسناد 

 (8دی ساعت  19درصد دوم )جمعه  25آزمون 

 زبان عمومی و تخصصی

 

 لغات زبان عمومی ارشد 

 

 

 

 گرامر: افعال و مصدر

 لغات:

 اولویت اول

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

 96روز اول )ویرایش  60تا  31( یا 95)ویرایش  30تا  16یا لغات ارشد زیر ذره بین: دروس 

 به بعد(

 اولویت دوم

 .16تا  9: دروس Essential words for the Toeflلغات 

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

 مباحث عمومی شهرسازی ایران

 سرفصل

 بخش اول: ادامه مفاهیم پایه در شهر و شهرسازی

 

 

 منابع
 (1اولویت )

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

بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، آیین 

 205-190شهرسازی پایدار، صص 



 

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

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

 

 

 

 

 
 

 

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

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

 ارگانیک و ...( و اسکان غیررسمی

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و تاب آوری شهری 

 

 

 1357تا  1233بخش دوم: شهرسازی معاصر ایران از 
 شه سازی )نق شهر شهر و  شهری تهران، اصالحات ارضی و های وقایع مهم 

)... 

  ،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  1286تغییر نام و ....( از سال 

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

 

 (1355تا  1335های پیش از انقالب )سرشماری 

 

 محیط زیست و یا:های شهرسازی، بهرام سلطانی، مجموعه مباحث و روش 

 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 -160نتها صص تا ا 4محیط زیست، فصول 

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

 

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

بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مرمت 

 .236تا  234و  215 -209شهری، صص 

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

 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 

سته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مرمت ب

 .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. 

  شورایعالی شهرسازی ایران )مقررات شهرسازی و معماری و قوانین و آیین

 و یا: 159صفحه  یال 139های شهرسازی( صفحه نامه

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

 )تا پایان خط سوم( 445-425شهرسازی، صص قوانین شهری و 

  ،سابقه مباحث عمومی شهرسازی ایران، بسته آموزشی پردیس کیمیافکر

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

  ،بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران

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

 (2اولویت )

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

146- 208. 

 ریزی شهری در ایران، های برنامهمشهدیزاده دهاقانی، تحلیلی بر ویژگی

 های عمرانی اول تا پنجم قبل از انقالب.برنامه

 (1304 -1357یران )کامروا، محمد علی، مروری بر شهرسازی معاصر ا 

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



 مبانی نظری معماری و طراحی شهری

 سرفصل

 طراحی شهری ی تجربی و زیبایی شناسیمولفه

 شهری طراحی فرایند و نظری مبانی 

 زیبایی شناسی در معماری 

 

 منابع

 خالصه در بسته منبع  کل – پاکزاد شهری، طراحی فرایند و نظری مبانی(

 (452آموزشی پردیس کیمیافکر، ص 

 خالصه در بسته منبع  کل -گروتر یورگ معماری، در شناسی زیبایی(

 (399آموزشی پردیس کیمیافکر، ص 

 مسکونی های محله طراحی در اولیه عام الگوهای غالب نقش مقاله 

)خالصه شده در بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، سیر فر  عینی معاصر، 

 های جدید شهرسازی(دیشه ها در شهرسازی، نظریهان

 (46ص )خالصه در بسته آموزشی کریر  راب شهری فضای 

 ها در شهرسازیسیر اندیشه

 سرفصل
  ،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 فرانک لوید رایت(شهرسازی طبیعت 

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

 منابع
 (1اولویت )

 نفرات نامبرده( و یا: 2و1ها در شهرسازی، جلد پاکزاد، سیر اندیشه( 

 -(2و1ها در شهرسازی، )جلدکیمیافکر، سیر اندیشه بسته آموزشی پردیس

 مطالعه نفرات نامبرده در سرفصل.

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

بخش شهرسازی ترقی گرا، فرهنگ گرا، طبیعت گرا و سرزمین فن )تکنوتوپیا( 

 با تاکید بر نفرات نامبرده در سرفصل و یا:

ها در شهرسازی، شهرسازی وزشی پردیس کیمیافکر، سیر اندیشهبسته آم

 مطالعه نفرات نامبرده در سرفصل. 159 -149تخیالت و واقعیات، صص 

 (2اولویت )

 ها تا منشور آتن، ترجمه استروفسکی، شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه

 الدن اعتضادی، مطالعه نفرات نامبرده در سرفصل

 زی تخیالت و واقیعات، ترجمه سید محسن حبیبی، شوای، فرانسوا، شهرسا

بخش شهرسازی ترقی گرا، فرهنگ گرا، طبیعت گرا و سرزمین فن )تکنوتوپیا( 

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

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

 مطالعه سایر نفرات نام برده نشده. 159 -149تخیالت و واقعیات، صص 

 تاریخ شهر و شهرسازی

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

 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 یا مطالعه سرفصل و  94-33صص  .تاریخ شکل شهرموریس، جیمز. 

 و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکر.

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

 ها در تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکر.سرفصل
سن.  شاحبیبی، مح شهراز  صص ر تا  شگاه تهران  یا مطالعه  و  36-16. تهران: دان

 ها در تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکر.سرفصل
ها یا مطالعه سرفصل و  79-1 تاریخ شهر و شهرنشینی در ایرانسلطانزاده، حسین. 

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

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

، بخش تاریخ جهان و ایران مرتبط با تاریخ شهههرو شهههرسههازیدیس کیمیافکر، پر

صل ) ، 306-304، 149-135، 200-196، 254-233، 38-32، 31-24، 10-16سرف

314-318) 



 (2اولویت )

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

)بخش  تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی در ایرانمشااهدی زاده دهاقانی، ناصاار. 

 10-5های تاریخی مرتبط( صص 

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

 تاریخ معماری ایران و جهان

 سرفصل

 تاریخ معماری جهان: 
 تاریخ معماری تمدن های دریای اژه 

  تاریخ معماری یونان باستان 

 تاریخ معماری تمدن آتروسک 

  تاریخ معماری روم باستان 

  تاریخ معماری ایران:
 )شیوه پارسی هلنی )تاریخ معماری سلوکیان 

 )شیوه پارتی )تاریخ معماری اشکانیان و ساسانیان 

 منابع )اولویت اول(

 ابراهیم زارعی، بخش های مرتبطکتاب تاریخ معماری ، 

 امیر بانی مسعود، بخش های مرتبطکتاب تاریخ معماری غرب ، 

 ؛ سبک شناسی استاد کریم پیرنیا، بخش کتاب تاریخ معماری و شهرسازی

 های مربوطه

  ،ادموند بیکن، یونان و رومکتاب طراحی شهرها 

  بخش های مرتبط گروتر،کتاب زیبایی شناسی در معماری، یورگ 

تاریخ معماری  پردیس کیمیافکر، بسههته آموزشههییا مطالعه منابع فوق از  

 (109الی  76و تاریخ جهان:  ص  15الی  11)تاریخ ایران: ص 

 

 تحلیل فضاهای معماری و شهری

 

 سرفصل

 شناسی طراحی شهریزیبایی -ی تجربیمولفه 

 های طراحی شهری پاسخدهکیفیت 

  نظریه سازی در طراحی شهرینظریه و 

 

 منابع
 اولویت اول

 خالصه در بسته منبع  کل – پاکزاد شهری، طراحی فرایند و نظری مبانی(

 (452آموزشی پردیس کیمیافکر، ص 

 خالصه در بسته گلکار  کوروش /شهری طراحی کیفیت سازنده های مولفه(

 (139آموزشی پردیس کیمیافکر، ص 

 خالصه در بسته آموزشی پردیس بنتلی  ایان پاسخده، های محیط(

 (175کیمیافکر، ص 

 تمام منبع به جز فصل فرآیند طراحی _گلکار کوروش پایدار، مکان آفرینش

 (145)خالصه در بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، ص شهری 

 (8ساعت  بهمن 3درصد اول )جمعه  50آزمون 
 درصد اول و دوم 25مرور مباحث آزمون 

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

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

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

 (327تا  328یا بسته آموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ایران،  )

 سازیها و مکان(: مکان4انجمن شهرسازی آمریکا ) (3

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

 

 

 



 (8بهمن ساعت  24درصد سوم )جمعه  25آزمون 

 تخصصی زبان عمومی و

 سرفصل

 لغات عمومی ارشد 
 

 

 

 

 

 

 گرامر: قیدها

 منابع

 لغات

 اولویت اول

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

)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

 سرفصل

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

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

 1395تا  1357 -زمین بایر، موات و ...، مصوبات شورایعالی و ...(

 های توسعه اقتصادی )برنامه اول تا پنجم توسعه(برنامه 

 (95تا  65های بعد از انقالب )سرشماری سرشماری 

 منابع
 (1اولویت )

  ایران )مقررات شهرسازی و معماری و قوانین و آیین شورایعالی شهرسازی

 یا: 1395تا  1357(، مصوبات 1395های شهرسازی تا نامه

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

 .489 -445و  437 -438قوانین شهری و شهرسازی صص 

 می ایران از برنامه اول های توسعه جمهوری اسالسازمان برنامه و بودجه، برنامه

 تا ششم توسعه و یا:

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

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

  ،ریزی شهرهای جدید )کل منبع( یا:برنامهکرامت اهلل، زیاری 

شی پردیس کیمیافکر، مباحث ع شهرهای بسته آموز سازی ایران،  شهر مومی 

 .341 -363جدید، صص 

 (2اولویت )

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

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

 مبانی نظری معماری و طراحی شهری

 سرفصل

 طراحی شهری خودی )ایران(

  طراحی شهری هنر نو کردن ساختار 

 بومی شهری طراحی 

 منظر شهری 

 به تا گذشته از معماری و طراحی شهری نظریات تکوین سیر 

 امروز در جهان 

 منابع
 (1اولویت )

 توسلی/ایران در مسکونی فضاهای و شهری طراحی روشهای و اصول 

 توسلی/شهری فضای طراحی های معیار و قواعد 

 توسلی/شهر ساختار کردن نو هنر شهری طراحی 

 توسلی وخشک گرم اقلیم در شهری طراحی 

 کالن گوردون شهری منظر 

 خالصه در بسته آموزشی پردیس  منبع کل بیکن ادموند /شهرها طراحی(

 کیمیافکر، تاریخ شهرو شهرسازی(

 خالصه در بسته آموزشی پردیس  شهری قرن برای شهری طراحی(

 (209کیمیافکر، ص 

 
 



 در شهرسازی هاسیر اندیشه

 سرفصل
 ) شهرسازی ارگانیک )پاتریک گدس، لوییز مامفرد 

 )واحدهای همسایگی )کلرنس پری، هنری رایت و اشتاین 

 )شهرسازی سالمت روان )جیکوبز، نیومن، میچرلیخ 

 دانلد اپلیارد، گئورگی کپس و میشائل شهرسازی ادراکی )کوین لینچ ،

 (تریب

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

 تانگه، کریستوفر الکساندر(

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

 منابع
 (1اولویت )

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

 نامبرده در سرفصل و یا:

شه سیر اندی شی پردیس کیمیافکر،  سته آموز سیر هب سازی،  شهر ا در 

 مطالعه نفرات نامبرده در سرفصل -( 2و3ها )جلد اندیشه

 (2اولویت )

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

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

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

 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

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

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

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

 منابع
 (1اولویت )

-یا مطالعه سرفصل 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   87-36. تهران: دانشگاه تهران صصاز 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، 64-45، ر و شهرسازیتاریخ شهپردیس کیمیافکر، 

258 ،268 ،279-288. 

 (2اولویت )

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

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

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

 26-11های تاریخی( صص 

 کل کتاب تاریخ شهربنه ولوو، لیوناردو، 

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

 تاریخ معماری ایران و جهان

 سرفصل

 تاریخ معماری جهان: 

 تاریخ معماری صدر مسیحیت 

 تاریخ معماری رمانسک 

 تاریخ معماری گوتیک 

  :تاریخ معماری ایران
 )شیوه خراسانی )تاریخ معماری صدر اسالم، بوئیان، سامانیان 

 )شیوه رازی )تاریخ معماری غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان 

 )شیوه آذری )تاریخ معماری ایلخانان مغول 

 منابع:
 ابراهیم زارعی، بخش های مرتبطکتاب تاریخ معماری ، 

 های مرتبط، امیر بانی مسعود، بخش کتاب تاریخ معماری غرب 

  ،قبادیانکتاب سبک شناسی و مبانی نظری در معماری ایران 

 ،امیر بانی مسعود کتاب معماری معاصر ایران در تکاپوی سنت و مدرنیته 

 ؛ سبک شناسی استاد کریم پیرنیا، بخش های مربوطهکتاب تاریخ معماری و شهرسازی 

  ،ادموند بیکن، قرون وسطیکتاب طراحی شهرها 

 اسی در معماری، یورگ گروتر، بخش های مرتبطکتاب زیبایی شن 
بسته آموزشی تاریخ معماری پردیس کیمیافکر و یا مطالعه موارد فوق از 

 (146الی  109و تاریخ جهان:  ص   25الی  15)تاریخ ایران: ص 



 تحلیل فضاهای معماری و شهری
 آن های مولفه و شهری فضای 

 شهری مبانی نظری معاصر طراحی 

 

 

 

 

 

 

 منابع
 (1اولویت )

 ،شهری صر طراحی  سته بحرینی  تحلیل مبانی نظری معا صه در ب )خال

یل  ماری و تحل بانی نظری مع یافکر،  م آموزشههی پردیس کیم

 فضاهای معماری و شهری(

 (2اولویت )

 فصول، خالصه شده  تمام رابرتز،گرید،/شهری طراحی سوی به رویکردی

معماری و در بسههته آموزشههی پردیس کیمیافکر،  مبانی نظری 

 تحلیل فضاهای معماری و شهری(

 یازوسکی و هدمن /شهری طراحی مبانی 

 فاهیم خوانش نا  متیو شاااهری، طراحی م ته کرمو )خالصههه در بسهه

 (283آموزشی پردیس کیمیافکر، ص 

 (8اسفند ساعت  15درصد چهارم )جمعه  25آزمون 

 زبان عمومی و تخصصی

 سرفصل

 لغات عمومی ارشد 

 

 

 

 

 

 

 ضمایر و حروف، عبارات شبه جمله و جملهگرامر: 

 منابع

 لغات
 اولویت اول

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

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

 به بعد( 96)ویرایش 
 اولویت دوم

 30تا  25: دروس Essential words for the Toeflلغات 

 گرامر
 )ضمایر و حروف، عبارات شبه جمله و 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

و معماری ایران، شورای برنامه ریزی استان،  مسکن، شورایعالی شهرساری

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

 ) مدیریت شهری در ایران )شهرداری، شورای شهر 

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

دهی ای، طرح مجموعه شهری، طرح سامانای، طرح جامع ناحیهمنطقه

های روستایی، طرح جامع شهر، طرح تفصیلی، طرح هادی شهر، سکونتگاه

 های موضعی، موضوعی، جزییات شهری و ...(سازی زمین، طرحطرح اماده

 منابع
 (1اولویت )

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

 .72 -51بسته اموزشی پردیس کیمیافکر، مباحث عمومی شهرسازی ، صص  

 166 -104، 74-23های شهرسازی، صص ها 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

  وزارت مسکن و شهرسازی، اصالح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران با

 و دوم، به سرپرستی حسین پیرزاده یا: اهبردی با تاکید بر بخش اولرویکرد ر

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(.11شهرداری، جلد  های سبزسعیدنیا، احمد، کتاب( 

 طیفی، غالمرضا، مدیریت شهری.ل 



 مبانی نظری معماری و طراحی شهری
 سرفصل
 طراحی شهری متاخر 

 سایر موضوعات مرتبط با طراحی شهری 

 طراحی شهری در عمل 
 

 اولویت اول

   خالصه در بسته آموزشی تلن  امیلی شهری، طراحی بازنمون(
 (.363پردیس کیمیافکر، ص 

 خالصه در بسته گل  یان کنیم، مطالعه را همگانی زندگی چگونه(
 (320آموزشی پردیس کیمیافکر، ص 

 در جزوات تکمیلی بسته های دروازه ای شهر، مصطفی بهزادفر داالن(
 (99ویرایش 

 ها در شهرسازیسیر اندیشه
 سرفصل

 )شهرسازی نوسنت گرا )برادران کریر، گوردون کالن، پل زوکر 

 تاری )هالپرین، چرمایف، هال،  وایت، یان گل، آلتمن، جان شهرسازی رف

 لنگ(

  شهرسازی معناگرا )ونتوری، راپاپورت، اسکات براون، اشپرای رگن، کانتر و

 اشپیگل(

 گرا )جنکس، کالین رو، ترانسیک، هدمن(شهرسازی زمینه 

  شهر در عصر ارتباط از راه دور 

 شهرسازی و جهانی شدن 

 مکان سوم اولدنبرگ 

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

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

 منابع
 (1اولویت )

 ( مطالعه نفرات 2و 3ها در شهرسازی جلد )پاکزاد، جهانشاه، سیراندیشه
 نامبرده در سرفصل و یا:

شه سیراندی شهها در پردیس کیمیافکر،  سیر اندی سازی،   -(2و3ها )جلدشهر
 مطالعه نفرات نامبرده در سرفصل.

های جدید شهرسازی، ها در شهرسازی، نظریهپردیس کیمیافکر، سیراندیشه
 .217 -169کل موضوعات صص 

  لگوهای عام اولیه در طراحی محله های مسکونی ا غالب عینی فر، نقش

)خالصه در بسته آموزشی پردیس کیمیافکر،  ، نشریه هنرهای زیبا.معاصر
 های جدید شهرسازی(ها در شهرسازی، نظریهسیر اندیشه

 خالصه در وشهرگرایی، ترجمه رضا بصری مژدهی رندال آرنت، منشور ن(
ها در شهرسازی، اندیشهبسته آموزشی پردیس کیمیافکر، سیر 

 های مربوطه(های جدید شهرسازی، نوشهرگرایی و نظریهنظریه

 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 

  دوران صفویه و مکتب اصفهان 

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

معماری دوران قاجار، انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی و تحوالت شهری 

 مربوط به آن(

 

 منابع
 (1اولویت )

ها مربوطه در یا مطالعه سرفصل  209-165. صص . تاریخ شکل شهرموریس، جیمز

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

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

 تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکر. ها درسرفصل
یا مطالعه  انتها -122صص تاریخ شهر و شهرنشینی در ایرانسلطانزاده، حسین. 

 ها در تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکر.سرفصل
یا مطالعه   550-381صص  تاریخ شهر و شهرنشینی در ایرانپاکزاد، جهانشاه. 

 در تاریخ شهر و شهرسازی بسته آموزشی پردیس کیمیافکر. هاسرفصل
 -153، 147-125، 105-64، 74-65 تاریخ شهرو شهرسازیپردیس کیمیافکر، 

168 ،268-278 ،289- 297. 
 (2اولویت )

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

)بخش تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی در ایران مشهدی زاده دهاقانی، ناصر. 
 های تاریخی(

 تاریخ معماری ایران و جهان
 سرفصل

 تاریخ معماری جهان: 

 منابع:
 کتاب تاریخ معماری، ابراهیم زارعی، بخش های مرتبط 
 کتاب تاریخ معماری غرب، امیر بانی مسعود، بخش های مرتبط 

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
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 معماری رنسانس 

 تاریخ معماری باروک 

 تاریخ معماری روکوکو 

  تاریخ معماری ایران:
 )شیوه  اصفهانی )تاریخ معماری صدر اسالم، بوئیان، سامانیان 

  تهرانی )تاریخ معماری غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان(شیوه 

 )تاریخ معماری معاصر ایران )قاجار تا جمهوری اسالمی 

 ن، قبادیانکتاب سبک شناسی و مبانی نظری در معماری ایرا 

 کتاب معماری معاصر ایران در تکاپوی سنت و مدرنیته، امیر بانی مسعود 
  کتاب تاریخ معماری و شهرسازی؛ سبک شناسی استاد کریم پیرنیا، بخش

 های مربوطه

 کتاب طراحی شهرها، ادموند بیکن، قرون وسطی 

 کتاب زیبایی شناسی در معماری، یورگ گروتر، بخش های مرتبط 
بسته آموزشی تاریخ معماری پردیس کیمیافکر و یا خالصه موارد فوق در 

 (168الی  146و تاریخ جهان:  ص   42الی  25)تاریخ ایران: ص 

 تحلیل فضاهای معماری و شهری
 

 شهری طراحی ابعاد 
 های جدید طراحی شهری )نوشهرگرایی و ..(نهضت 

 فهم زندگی شهری در فضاهای شهری 

  طراحی محالت در جهانفهم کرنولوژیکی 

 سایر موضوعات مرتبط با طراحی شهری 
 

 

 منابع
 (1اولویت )

 خالصه در بسته آموزشی تلن  امیلی شهری، طراحی بازنمون(
 (.363پردیس کیمیافکر، ص 

 سته کرمونا  متیو شااهری، فضاااهای عمومی های مکان صه در ب )خال

 (237آموزشی پردیس کیمیافکر، ص 

 خالصه در بسته گل  یان کنیم، مطالعه را همگانی زندگی چگونه(
 (320آموزشی پردیس کیمیافکر، ص 

 مصطفی بهزادفر )جزوات فضاهای شهری به مدل انسجام بخشی ،
 (99تکمیلی بسته ویرایش 

  ،مقاله نقش الگوهای عام اولیه در طراحی محله های مسکونی معاصر

 علیرضا عینی فر )قابل دانلود در اینترنت(

  مکان، کاتلین مدن، ترجمه مصطفی بهزادفرچگونگی تحول یک 

 (2اولویت )

 خالصه در بسته آموزشی پامیر  سای سرزنده؛ شهری مراکز آفرینش(
 (198پردیس کیمیافکر، ص 

 خالصه در بسته آموزشی مژدهی  و دانش/منشورنوشهرگرایی(
های ها در شهرسازی، نظریهپردیس کیمیافکر، سیر اندیشه

 نوشهرگرایی و رویکردهای مربوطه(جدید شهرسازی، 

 (8ساعت  فروردین 27درصد دوم )جمعه  50آزمون 

 درصد دوم به شرح زیر: 50منبع تکمیلی آزمون  +درصد سوم و چهارم 25مرور مباحث 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 ، بسته آموزشی، تاریخ شهر و شهرسازیپردیس کیمیافکر، یا 

 (8ساعت اردیبهشت  17درصد )جامع( اول ) جمعه 100آزمون 
 های قبلمرور تمامی مباحث آزمون

 (14ساعت  اردیبهشت 31جمعه درصد )جامع( دوم )  100آزمون 
های قبلمرور تمامی مباحث آزمون  
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