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 ( 3ضریب درس )  ایران شهرسازی عمومی مباحث

دشوارتر  کمی 95 سال با قیاس در اما بوده برخوردار نسبی ثبات سال اخیر از 4 در عمومی مباحث درس منابع و سواالت

 معطوف عمدتا که بوده ایران تاریخ درس سواالت باالی سهم اخیر سال 5 سواالت در تامل قابل است. نکته بودهتر و پراکنده

 مباحث درس در توجه قابل نکات دیگر است. از پهلوی( بوده و قاجاریه( شهرسازی  معاصر دوران و ایران باستان دوران به

 از زیادی تعداد گذشته سال 5 در .استی شهرسازی نظریه ها و مبا مفاهی بیشتر اختالط به سمت سواالت گیری جهت

 مرز که است معنی بدان این و شده برنامه ریزی( طرح و معماری نظری )مبانیها سایر سرفصل در درس این سواالت

 تعداد باالی بود. سهم شده رعایت حدی تا مرزبندی این گذشته سال آزمون در هرچند که ندارد وجود دروس میان دقیقی

 سال 5 برنامه ها در و طرحها و شهرسازی و نهادهای شهری قوانین، و مفاهیم پایه شهرسازی، مصوبات با مرتبط سواالت

 کالسی، جزوات منابع، در درس این سواالت % 90 از بیش مجموع در .است مباحث این باالی بسیار اهمیت گویای گذشته

 درس این درصدهای باالترین و بود گرفته قرار پوشش کیمیافکر تحت پردیس تست و نکته دوره و آزمایشی آزمونهای

و  98در سال  80، درصد 97سال  در 82 درصد .قرار گرفت کیمیافکر پردیس داوطلبان تیررس در گذشته سنوات طبق

 بودند کیمیافکر پردیس عزیز  دانشجویان از کنکور درصدهای باالترین عنوان به 99در سال  77درصد 
 

 توضیحات 1399 1398 1397 1396 1395 مبحث
تعاریف، کاربری، مفاهیم پایه )

و نقل، مسکن، تراکم و  حمل

، زیرساختها، هویت محیط زیست

 (و مدیریت بحران شهری

 عمومی مباحث و پایه مفاهیم سهم نوسان زیاد 4 8 7 6 4

 مرتبط سواالت باالی سهم شهرسازی؛ با مرتبط

 شهری مرمت و پایداریزیست،  محیط با

 99کاهش سهم سواالت در سال 

 گرایش. اخیر سال سه در مصوبات کاهش سهم 4 3 6 7 6 مصوبات، قوانین و روزشمار

 فرسوده های بافت با مرتبط قوانین مصوبات و به

 و روزشمار دوره قاجار و پهلوی زیست محیط و

ها و نهادها، مراجع، طرح

 ایهای شهری و منطقهبرنامه

 اخیر سال 2 در سواالت سهم نسبی کاهش 5 5 7 7 8

 مربوطه؛ سرفصل در باال حفظ اهمیت ضمن

 مورد چندان گذشته در که بر نهادهایی تاکید

 نبودند توجه

افزایش چشمگیر سواالت مرمت شهری در سال  6 1 1 1 2 مرمت شهری و بافت فرسوده

های شاخص گذشته و طرح سواالتی از پروژه

 مرمت شهری در ایران

 تاکید اخیر؛ سال 5 در سواالت اندک نسبتا سهم 1 1 1 1 2 های عمرانی و توسعهبرنامه

 انقالب از قبل پنجم تا سوم هایبرنامه بر

 انقالب از پس پنجم و چهارم های برنامه سپس و

 سال اخیر 2در  سوال 2تا  1حفظ سهمیه  1 2 1 - - هاجمعیت و سرشماری

 تاریخ شهر )با تاکید بر ایران

 (باستان و دوران معاصر

 5 در ایران تاریخ بویژه تاریخ سواالت باالی سهم 7 7 7 8 7

 باستان ایران بر تاکید با سال اخیر

 سال اخیر 2افزایش سهم سواالت در  2 3 - - 1 سواالت متفرقه و نظری
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 (3)ضریب  ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهنظری برنامه یمبان

 سواالت که گونه ای به است؛ کرده حرکت بیشتر پراکندگی و شدن مفهومی سمت به اخیر سال 5 در درس این سواالت

 وجه هیچ به سنتی، محدود منابع مطالعه صرف و است شده طرح مختلف منبع 15 حدود از مجموع در  سه سال اخیر

 بیشتری گرایش 96 و 95 سالهای به سه سال اخیر نسبت در سواالت روند مجموع نبود. در این درس سواالت پاسخگوی

سه سال  در که است این دیگر مهم نکته .میدهد نشان منطق های و شهری ریزیبرنامهجدید  های نظریه و منابع به نسبت

 شده محول آمار درس به عمده طور به مبحث این نشده و درس سوالی زیادی طرح این در روشها به مربوط مبحث از اخیر

 قابل نکات از بار نخستین برای منطقه ای و ملی در مقیاس برنامهریزی نظریه های با مرتبط سواالت سهم است. افزایش

 سهم .کرد می طلب را ریزی نظری برنامه حوزه در باالیی تسلط آن به پاسخگویی بوده که سه سال اخیر آزمون توجه

 درصد 80 از بیش کل، در .بود توجه قابل و چشمگیر گذشته سنوات همانند نیز درس این در ها اندیشه سیر مبحث

 بود کیمیافکر تست پردیس و نکته دوره و آزمایشی آزمونهای کالسی، جزوات منابع، کامل پوشش تحت درس این سواالت

 .داشت قرار موسسه داوطلبان اختیار در گذشته سنوات طبق درس این درصدهای باالترین و

 
 

 توضیحات 1399 1398 1397 1396 1395 مبحث
تعاریف و مفاهیم کاهش سهم سواالت مرتبط با  2 2 5 4 5 تعاریف و مفاهیم پایه

 پایه شهرسازی و برنامه ریزی در دو سال اخیر

های سیر اندیشه ها و نظریه

 جدید شهرسازی

 تاکید بر با اندیشه ها سیر زیاد نسبتا سهم 8 6 7 10 7

 و 2و  1  شهرسازی در اندیشه ها سیر کتاب

 هوشمند، )رشد شهرسازی جدید های نظریه

 و ...( TOD  نوشهرگرایی،

 و مکاتب ها، پاردایمهانظریه

 ریزی شهریبرنامه

گرایش سه سال اخیر به سمت نظریه های جدید  5 3 7 5 6

 ریزی شهری و سیاستگزاری عمومیبرنامه

ها و روش های برنامه نظریه

 ایریزی منطقه

-کاهش سهم سواالت مرتبط با روش های برنامه 4 2 5 4 2

 ریزی و افزایش سهم سواالت نظری و مفهومی

و مفاهیم  مدیریت شهری

 مرتبط

سال  2سهم ناچیز سواالت مدیریت شهری در  1 1 2 1 2

 اخیر

، مرمت شهریمحیط زیست، 

 زیرساختها، و مدیریت بحران

افزایش چشمگیر سهم سواالت مرتبط با محیط  4 6 1 1 5

 سال گذشته 2زیست و پایداری در 

زمین، مسکن، تراکم کاربری 

 و حمل و نقل

افزایش چشمگیر سواالت مرتبط با برنامه ریزی  5 7 - 4 1

 99و کاربری زمین در سال  98مسکن در سال 

 روند نامشخص سواالت متفرقه 1 3 3 1 2 متفرقه
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 (2)ضریب  تاریخ شهر و شهرسازی

 کمی جهان بخش در و داشته مشخصی تقریبا روند ایران بخش در اخیر سالیان در شهرسازی و شهر تاریخ سواالت

 تاریخ هم و مباحث قسمت در هم که بوده باستان ایران شهر تاریخ سرفصل، بوده است. مهمترین متغیر موضوعات سواالت

 خود به زیادی سواالت اسالم از پس ایران تاریخ سپس تست( و 10الی  6داده ) اختصاص به خود را بسیاری سواالت

 قرون ، روم و یونان اولیه تمدنها از متوازن بطور ، 10 - 5 سواالت تعداد با شهرسازی جهان تاریخ .است داده اختصاص

 .شده است مطرح رنسانس و وسطی

و سیر اندیشه ها  جهان تاریخ به مباحث اخیر سال 5 در شهر و شهرسازی تاریخ سواالت نسبت قابل توجهی از کل در

 درصدهای نمود. باالترین کسب مطلوب رتبه مناسبی جهت درصد میتوان نکات و مفاهیم به تسلط با اختصاص داشته و

 در شده طرح مطالب % 90 از بیش و اند کیمیافکر بوده پردیس داوطلبان از اخیر سال 5 در شهرسازی و شهر تاریخ درس

 است. شده داده پوشش پردیس کیمیافکر تست و نکته دوره و آزمایشی آزمونهای کالسی، جزوات منابع، در آزمون

 

 توضیحات 1399 1398 1397 1396 1395 مبحث
 1روند تقریبا ثابت سواالت این مبحث در بازه  1 2 2 2 1 تمدن های اولیه

با تاکید بر کتاب  سال اخیر 5سوال در  2تا 

 موریسجیمز تاریخ شکل شهر 

 سال اخیر 3کاهش تدریجی سهم سواالت در  2 3 4 3 2 تمدن یونان و روم

 موریس شهر شکل تاریخ کتاب بر تاکید

روند تقریبا مشخص سواالت این مبحث در بازه  3 2 3 4 1 قرون وسطی و رنسانس

 سوال به طور متوسط در هر سال 3تا  2

 موریس شهر شکل تاریخ کتاب بر عمده تاکید

 پاکزاد جهانشاه اروپا در شهرنشینی تاریخ و

عصر صنعت و سیر اندیشه ها 

 در شهرسازی

حضور پررنگ سواالت سیر اندیشه ها در  9 7 7 4 9

 پاکزادسیر  2و  1شهرسازی با تاکید بر جلد 

نسبتا زیاد سواالت این مبحث در درس سهم  5 4 3 6 7 ایران باستان

 تاریخ و درس مباحث عمومی شهرسازی

تاریخ  شهر، تا شار از کتابهای بر تاکید

 ایران در منطقه و شهر با و شهرنشینی سلطانزاده

روند تقریبا مشخص سواالت این مبحث در بازه  4 4 4 5 4 ایران پس از اسالم

 سوال به طور متوسط در هر سال 5تا  4

 شهرنشینی تاریخ شهر، تا شار کتابهای بر تاکید

 ایران در منطقه و با شهر و سلطانزاده

دوران معاصر )قاجاریه و 

 پهلوی(

 اهمیت و تاریخ درس در پایین نسبتا اهمیت 1 3 2 1 1

 گذشته سال 5 در عمومی مباحث درس در نسبی

 تاریخی بخش و شهر تا شار از کتاب بر تاکید

 بهزادفر شهرسازیهای  برنامه و طرحها کتاب
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 (2)ضریب  ریزی شهریآمار، فنون و روش های برنامه

 16 - 15است. پیشبینی قابل سواالت موضوعات از بسیاری و داشته مشخصی روند اخیر سالیان طول در آمار سرفصل

 سهم توصیفی آمار بوده است. سواالت اخیر سال 5 سواالت سهم متوسط بطور روشها و فنون سوال 9 - 8 آمار، و سوال

 .است شده مطرح استباطی بخش از سوال 4 - 3 حدود متوسط بطور و داشته استباطی سواالت آمار به نسبت بیشتری

 .دارد ارشد داوطلبان موفقیت در اساسی نقشی مناسب درصد کسب ارشد، آزمون نتیجه در آمار پررنگ نقش به توجه با

 مطالب % 90 از بیش و اند بوده کیمیافکر پردیس داوطلبان از اخیر سال 10 در فنون و آمار درس باالترین درصدهای

 شده داده پوشش کیمیافکر پردیس تست و نکته دوره و آزمایشی آزمونهای کالسی، جزوات منابع، آزمون در در شده طرح

 در دو سال گذشته باالترین درصدهای کنکور بوده است 65و باالی  97تا  95های طی سال 80درصدهای باالی  .بود

 

 توضیحات 1399 1398 1397 1396 1395 مبحث
سال  5روند تقریبا ثابت سواالت این مبحث در  3 4 4 5 3 آمار توصیفی و پارامترها

 ساده و قابل پاسخگویی در زماناخیر؛ سواالت 

متغیرهای تصادفی گسسته و 

 پیوسته

 سال اخیر 3افزایش تدریجی اهمیت مبحث در  4 3 2 4 3

سال گذشته با طرح  5روند تقریبا مشخص در  5 3 4 3 4 توزیع های گسسته و پیوسته

 سواالت متوسط و قابل پاسخگویی در زمان

 نمونه و برآورد

 شفچی بی

 سال گذشته 5سهم تقریبا ثابت سواالت در  4 4 4 3 4

 گیرسواالت نسبتا متوسط و بعضا وقت

آزمون های آماری در 

 شهرسازی

 سهم ناچیز این مبحث در سواالت آزمون 1 1 - - 1

 سهم ناچیز این مبحث در سواالت آزمون - 1 2 1 1 آنالیز ترکیبی

های برنامه ریزی فنون، روش

شهری و منطقه ای، روش 

 تحقیق، کاربری و تراکم

 سالهای در فنون سواالت باالی بسیار سهم 8 9 9 9 9

 و کمی تحقیق های روش انواع به گرایش اخیر؛

 شهری توسعه جدید هایمدل و کیفی
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