
 
 

 

 

کارشناسی ارشد شهرسازي 94هاي آزمون راهنماي منابع و سرفصل  
اي و مدیریت شهريشهري، منطقهریزي برنامه گرایش  

)بنديبه همراه اولویت )



   66572250- 66900645؛ تلفن: 5واحد  3، طبقه 29میدان توحید، ابتداي ستارخان، جنب بانک مسکن، پالك درس دفتر تهران: آ
  03112650945تلفن: 4دفتر اصفهان: اصفهان : خیابان مشتاق اول، کوچه باغ برج، پالك آدرس دفتر اصفهان: 

www. kimiafekr.com 

 
 

  
  کارشناسی ارشد شهرسازي 94 آزمون و منابع هاسرفصل

   )٩٣( ي و مدیریت شهريامنطقه ریزي شهري،برنامهرشته منابع آزمون کارشناسی ارشد  

عنوان 
  درس

  : اولویت سوم)3: اولویت دوم؛ 2: اولویت اول؛ 1( منابع  محتواي سرفصل  ضریب
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بخش عمومی: واژگان و 
  گرامر

بخش تخصصی: درك 
  مطلب

Essential words for the toefl (1) 
504 absolutely essential words (1) 
Vocabulary for high school students (2)  
Advanced Grammar in use, oxford university press. (1)  

  )3( .1386، دیکشنري  تخصصی شهرسازي، انتشارات آذرخش، کوان، رابرت
  )3( .1385، زبان تخصصی شهرسازي، تهران:  سیف الدینی، فرانک
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هاي توسعه طرح. 1
شهري و مکانیزمهاي 

  هامربوط به آن

 .١٣٨٢)؛ تھران: انتشارات سازمان شھرداریھا، ۵سعیدنیا، احمد، کتاب سبز شھرداری (جلد  - ١- ١
)2( 
 .1382)، 2هاي توسعه شهري در ایران (جلد هاي تحقق طرحشیوهمهندسان مشاور شارمند،   - 2- 1

)3(  
، مرکز مطالعات و تحقیقات اصالح نظام مدیریت و توسعه شهري ایران با رویکرد راهبردي  - 3- 1

  )1( .1387شهرسازي و معماري ایران، 
    )1( .1389هاي شهرسازي، ها و برنامه، طرحبهزادفر، مصطفی -1-4

قوانین و مقررات  .2
  شهري و شهرسازي

  )١( .1388، وزارت مسکن و شهرسازي، 1388مصوبات شوراي عالی شهرسازي ایران تا سال  - ١- ٢
مجموعه قوانین و مقررات شهرسازي، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و  احسن، مجید ، - 2- 2

  )٣( .1382، چاپ اول معماري ایران
  )2( .1382ها)، کتاب سبز شهرداري 6ساخت و سازهاي شهري (جلد سعیدنیا، احمد،  - 3- 2
  

مدیریت شهري در  .3
  ایران

  )1( .1386، مدیریت شهري، لطیفی، غالمرضا - 1- 3
  )2( .1382کتاب سبز شهرداریها،  11، مدیریت شهري، جلد سعیدنیا، احمد - 2- 3

  )1( .1382ریزي شهرهاي جدید، انتشارات سمت، برنامهزیاري، کرامت ا...،  - 1- 4  شهرهاي جدید .4

  و مسکن مهرمسکن  .5
  )1( در نشریه هنرهاي زیبا.، مقاالت منتشره عزیزي، محمد مهدي - 1- 5
  )2( .1385تراکم در شهرسازي، دانشگاه تهران:  عزیزي، محمد مهدي، - 2- 5
  مجموعه مقاالت و نوشتارها پیرامون مسکن مهر و اثرات آن بر شهرهاي کشور - 3- 5

  ریزي در ایرانسابقه برنامه .6
ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ریزي شهري در ، تحلیلی از ویژگیهاي برنامهدهاقانی، ناصر  -6-1

  )1( .1383ایران: 
  )1( .1384، با شهر و منطقه در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، شیعه، اسماعیل -6-2

اصول و روشهاي طراحی  .7
و ساختار کالبدي برخی 

  شهرهاي ایران

مسکونی در ایران، مرکز مطالعات ، اصول و روشهاي طراحی شهري و فضاهاي توسلی، محمود - 1- 7
  )2( .1375وزارت مسکن و شهرسازي، 

، طراحی شهر در اقلیم گرم و خشک ایران، انتشارات مرکز مطالعات وزارت مسکن و توسلی، محمود - 2- 7
  )2( .1385شهرسازي، تهران: 

  )3( .1375اصول و روشهاي شهرسازي (جلد جمعیت) تهران:  زنجانی، حبیب ا...، - 1- 8  آمار و جمعیت شناسی .8
  )1( ، نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن.مرکز آمار ایران - 2- 8
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محیط زیست و توسعه  .9
  پایدار

  )1). (1391بهزادفر، مصطفی، آیین شهرسازي پایدار ( - 1- 9
  )2). (1375بهرام سلطانی، محیط زیست ( - 2- 9
  )2). (1390شهر و محیط زیست، ترجمعه منوچهر طبیبیان ( - 3- 9
  )2). (1390منشور نوشهرگرایی ( - 4- 9
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هاي سیر اندیشه .1
  زيشهرسا

؛ ترجمه: الدن ها تا منشور آتن شهرسازي معاصر، از نخستین سرچشمه؛ استروفسکی، واتسالف  - 1- 1
 )2( .1378اعتضادي؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ 

ترجمه: دکتر سید محسن حبیبی؛ تهران: دانشگاه  شهرسازي، تخیالت و واقعیات؛ ؛شواي، فرانسوا - 2- 1
 )2( .1375تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 

  )1( .1388)؛ تهران، 1با تاکید  بر جلد  3تا  1(جلد سیر اندیشه هاي شهرسازي پاکزاد، جهانشاه،  - 3- 1

مبانی، مفاهیم، مکاتب  .2
- هاي برنامهو نظریه

ریزي ریزي و برنامه
  شهري.

. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزي راهبردي توسعه شهريمهدي زاده، جواد،   - 1- 2
 )1( .1382معماري ایران، تحقیقات شهرسازي و 

؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مقدمه اي بر مبانی برنامه ریزي شهري شیعه، اسماعیل،  - 2- 2
 )1( .1379مرکز انتشارات، 

  )2( .١٣٩٢تایلور، نایجل، نظریھ ھای برنامھ ریزی شھری،  - 3- 2
تهران: انشارات ایران؛  شیوه هاي تحقق طرح هاي توسعه شهري در مهندسان مشاور شارمند،  - 4- 2

  )2( .1381وزارت کشور، 

اي بر مبانی و مقدمه .3
روشهاي طراحی شهري 

  و فضاهاي عمومی

ریزي شهري، پور، علی، فضاهاي عمومی و خصوصی شهر، انتشارات شرکت پردازش و برنامهمدنی - 1- 3
  )2( .1388تهران: 

  )2( .1382علم و صنعت ایران،  هاي پاسخده، انتشارات دانشگاهبنتلی، یان و دیگران، محیط - 2- 3

ریزي کاربري برنامه .4
  زمین

)؛ تهران: انتشارات سازمان کتاب سبز شهرداریها(کاربري زمین 2جلد  سعیدنیا، احمد، - 1- 3
  )1( .1382شهرداریها، 

ریزي حمل و نقل برنامه .5
  شهري

  )2( .1389تهران: قریب، فریدون، شبکه ارتباطی در طراحی شهري، انتشارات دانشگاه تهران،   - 1- 5
  )1( .1390سلطانی، علی، حمل و نقل پایدار شهري،  - 2- 5

  ریزي مسکنبرنامه .6
؛ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تراکم و کاربردهاي آن در شهرسازي عزیزي، محمدمهدي ، -6-1

1385. )1(  
  )3( .1385؛ تهران، انتشارات سمت، برنامه ریزي مسکن پور محمدي،محمدرضا، -6-2

  )1( .1388؛ تهران، تاسیسات شهري مصطفی، بهزاد فر،  - 1- 7  زیرساختهاي شهري .7

ها، مکاتب و نظریه .8
هاي مدیریت شیوه
  شهري

  )1( .1388، مدیریت و حکمروایی شهري، انتشارات دانشگاه هنر، برك پور، ناصر - 1- 8
  )2( .1386، مدیریت شهري، لطیفی، غالمرضا - 2- 8

هاي مبانی و روش .9
  ايریزي منطقهبرنامه

  )1( 1378، دانشگاه یزد؛ اصول و روشهاي برنامه ریزي منطقه اي .؛…زیاري، کرامت ا - 2- 9
  )2( .1376؛اصول و مبانی برنامه ریزي منطقه اي؛معصومی اشکوري،سید حسن - 2- 9
  )1( .1375اي، ریزي منطقههاي برنامه، اصول و روشصرافی، مظفر - 3- 9
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توسعه  محیط زیست و .10
  پایدار

  )1( .1389مدرس، علی، شهر و محیط زیست، ترجمه منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران،  -10-1
     ؛ تهران: محیط زیست، مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي بهرام سلطانی، کامبیز، -10-2

  )٢( .1375انتشارات وزارت مسکن و شهرسازي، 

  )3( درکوش، درامدي بر اقتصاد شهر، انتشارات سمتعابدین  -2-11  اقتصاد شهري .11

هاي اطالعات سیستم .12
) و GISجغرافیایی (

پشتیبان تصمیم گیري 
)DSS(  

) ؛ تهران: شرکت GISمقدمه اي برسیستم هاي اطالعات جغرافیاي شهري(، نوریان، فرشاد -12-1
  )2( .1385پردازش و برنامه ریزي شهري تهران، 

    

  سایر مباحث .13

، انتشارات سمت، نظریه هاي شهر و پیرامون حسین و رجبی سناجردي، پاپلی یزدي، -13-1
1385. )1(  

  )2( .1386: انتشارات دانشگاه علم و صنعت، کارگاه برنامه ریزي شهري، تهران شیعه، اسماعیل، -13-2
  )2( .1389چابهار، ریزي شهري، انتشارات دانشگاه هاي برنامهمبانی و تکنیک زیاري، کرامت ا...، -13-3
  )3( .1388، آهنگ صنعت، اواي شهر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، شیعه، اسماعیل -13-4
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تاریخ شهر و . 1
  شهرسازي جهان

؛ ترجمه: راضیه رضازاده؛ تهران: انتشارات تاریخ شکل شهر، تا انقالب صنعتی موریس، جیمز؛ - 1- 1
 )1( .1374صنعت ایران، چاپ دوم، دانشگاه علم و 

 )2( .1382؛ تهران، تاریخ شهر، بنه ولو، لئوناردو - 2- 1
 )1( .1389از آغاز تا انقالب صنعتی، انتشارات آرمانشهر، پاکزاد، جهانشاه،   - 3- 1
 )2( .1375طراحی شهرها، تهران: بیکن ادموند،   - 4- 1
  )3( 1384و شهرسازي، تاریخ شهرسازي جهان اسالم، انتشارات وزارت مسکن کوئنو، پائولو،   - 5- 1

تاریخ شهر و  .2
  شهرسازي ایران

  )1( .1378؛ تهران: دانشگاه تهران؛ از شار تا شهر حبیبی، سید محسن؛ - 1- 2
  )1( .1375؛ تهران، مقدمه اي بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران سلطانزاده، حسین، - 2- 2
  )2( .1389دانشگاهی، تهران: مجیدزاده، یوسف، اغاز شهرنشینی در ایران، مرکز نشر  - 3- 2
ریزي شهري در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ، تحلیلی از ویژگیهاي برنامهدهاقانی، ناصر  - 4- 2

  )2( .1383ایران: 
  )2( .1384، با شهر و منطقه در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، شیعه، اسماعیل - 5- 2
  )3( .1385کامروا، شهرسازي معاصر ایران، انتشارات دانشگاه تهران، کامروا، سید محمدعلی - 7- 2
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آمار و فنون  .1

  در شهرسازي

 )1( .1389در شهرسازي، تهران:  فاطمه فراهانی، آمار و فنون - 1- 1
 )2( .1370اي، ریزي شهري و مطنقهدر برنامهلی کولین، مدل ها  - 2- 1
 )1( ايمنطقهریزي شهري و ها در برنامهحکمت نیا، مدل - 3- 1
  )1. (1393طورانی، محسن، آمار (موسسه پارسه)،   - 4- 1

  
  



   66572250- 66900645؛ تلفن: 5واحد  3، طبقه 29میدان توحید، ابتداي ستارخان، جنب بانک مسکن، پالك درس دفتر تهران: آ
  03112650945تلفن: 4دفتر اصفهان: اصفهان : خیابان مشتاق اول، کوچه باغ برج، پالك آدرس دفتر اصفهان: 

www. kimiafekr.com 

 
 

  هاي فعالیت موسسه کیمیافکرحوزه
 هاي آمادگی آزمون دکتري شهرسازي ویژه دانشگاه سراسري و دانشگاه آزاد اسالمی در تهرانبرگذاري دوره •

اي و مدیریت شـهري و  ریزي شهري، منطقهبرنامههاي امادگی آزمون کارشناسی ارشد شهرسازي در دو گرایش برگذاري دوره •
 طراحی شهري در شهرهاي تهران، مشهد و اصفهان

 هاي کارشناسی ارشد و دکتري شهرسازي در تهرانهاي مرتبط با آزمونها و کارگاهبرگذاري همایش •

 اي تهران، مشهد و اصفهانریزي و اسکیس طراحی شهري در شهرهتشریحی برنامه -هاي امادگی آزمون تحلیلیبرگذاري دوره •

ریزي و طراحی شهري به صورت حضوري (تهران، مشهد هاي آزمایشی کارشناسی ارشد در هر دو گرایش برنامهبرگذاري آزمون •
 و اصفهان) و اینترنتی (سراسر کشور)

 ارائه خدمات مشاوره حضوري و غیر حضوري براي داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتري شهرسازي •

 ها و سمینارهاي تخصصی شهرسازي در سرتاسر کشوراري و مشارکت در برپایی همایشبرگذ •

 هاي سراسري و آزادهاي آزمونانتشار کتب تخصصی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتري شهرسازي مطابق با سرفصل •

 نها و عناوین متعدد در تهراهاي نرم افزارهاي کاربردي شهرسازي با سرفصلبرگذاري دوره •

 هاي و سمینارهاي تخصصی و کاربردي با دعوت از اساتید شهرسازي برجسته کشوربرپایی کارگاه •

 
  سال اخیر 5کیمیافکر در  افتخارات و نتایج درخشان

ریزي و هاي کارشناسی ارشد برنامهترین نتایج نهایی را در آزمونسال سابقه فعالیت درخشان 5مفتخر است که در طول پردیس کیمیافکر 
  ریزي و طراحی شهري عبارتند از:طراحی شهري کسب نموده است؛ برخی از این افتخارات در هر دو گرایش برنامه

  89کنکور 
  هاي سراسري کشور)نفر قبولی نهایی در دانشگاه 33( 100نفر رتبه زیر  27، 20نفر رتبه زیر  5رتبه تک رقمی،  2

  90کنکور 
  هاي سراسري کشور)نفر قبولی نهایی در دانشگاه 71( 100نفر رتبه زیر  41، 20نفر رتبه زیر  7رتبه تک رقمی،  4

  91کنکور 
  هاي سراسري کشور)نفر قبولی نهایی در دانشگاه 104( 100نفر رتبه زیر  52، 20نفر رتبه زیر  15رتبه تک رقمی،  7

  92کنکور 
  هاي سراسري کشور)قبولی نهایی در دانشگاهنفر  107( 100نفر رتبه زیر  57، 20نفر رتبه زیر  19رتبه تک رقمی،  10

  93کنکور 
  اعالم می گردد) 93(نتایج نهایی در شهریور ماه  100نفر رتبه زیر  62، 20نفر رتبه زیر  17رتبه تک رقمی،  6
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هاي هدیه آموزشی و هاي آزمایشی، فایلجهت دریافت برنامه آزمون
شهرسازي به سایت زیر مراجعه فرماییدآگاهی از اطالعات و اخبار کنکور   
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