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 ( مطابق با آخرین تغییرات1402ای و مدیریت شهری )برنامه ریزی شهری، منطقهارشد  آزمون کارشناسی منابع

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

مشتمل بر به روزترین  1402 ای و مدیریت شهریارشد برنامه ریزی شهری، منطقههای گذشته، منابع آزمون با توجه به تجربیات سال

کشور )تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علم و صنعت و هنر تهران(  دولتیکتابها و مقاالت تدوین شده توسط اساتید دانشگاههای 

است. طبیعتا تسلط بر تمامی منابع فوق در بازه زمانی مطالعه برای کنکور امکانپذیر نیست از اینرو پردیس کیمیافکر به عنوان 

، بسته های آموزشی سال گذشته 10در  جبزرگترین مرکز آمادگی آزمون های ارشد و دکتری شهرسازی در کشور با درخشانترین نتای

رویکرد مبتنی بر های گذشته، به کوشش اساتید و رتبه های تک رقمی کنکور ارشد شهرسازی در سالجدید خود را و جزوات تالیفی 

 کرده است.  خالصه سازی علمی )مطالب بهینه بدون از دست رفتن اطالعات ضروری( تهیه

 سوال( 30)تعداد سوال:  2با ضریب  زبان عمومی و تخصصی

 پوشش در بسته و جزوات مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

 

 اول

 لغات، گرامر و تست زبان عمومی ارشد 1

 زبان زیر ذره بین( 3و 2، 1)جلد 

   جهانشاهی و یوسف زاده

   آیداسادات قطب زبان تخصصی شهرسازی،درک مطلب و تست  لغات 2

 

 دوم

 پوشش در زیر ذره بین انتشارات جنگل واژه ضروری زبان انگلیسی 504 کتاب 3

4 TOEFL Essential words for the پوشش در زیر ذره بین انتشاران جنگل 

 پوشش در زیر ذره بین عباس فرزام گرامر زبان انگلیسی 5

 سوال( 30)تعداد سوال:  3با ضریب  مباحث عمومی شهرسازی ایران

 و جزواتپوشش در بسته  مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

 

 

 

 

 

 اول

   احمد سعیدنیا (5و  2، 1جلد های سبز شهرداری )کتاب 1
 شبکه ارتباطی در طراحی شهریحمل و نقل شهری: شامل  2

 (1های شهری )جلد های و خیابانو آیین نامه طراحی راه
 فریدون قریب

 وزارت مسکن و شهرسازی
  

   یهزادفر و حبیبی شهرسازی در مدار پیاده راهوری 3
   مصطفی بهزادفر (1397ویراش جدید پایدار )آیین شهرسازی  4
 و فاضالب رسانی: آب1کتاب زیرساختهای شهری  5

 (98جامد شهری )چاپ  پسماندمدیریت : 2 کتاب
   مصطفی بهزادفر

   مصطفی بهزادفر ها و برنامه های شهرسازی )ویرایش جدید(طرح 6
   وزارت مسکن و شهرسازی 1400شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبات تا سال  7
   مرکز آمار ایران 1400نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن تا سال  8
   سازمان برنامه و بودجه اجتماعی تا برنامه ششم -برنامه های عمرانی و توسعه اقتصادی 9
   مصطفی بهزادفر هویت شهر با تاکید بر هویت شهر تهران 10
   محمدمهدی عزیزی تراکم در شهرسازیمجموعه مقاالت مسکن و کتاب  11
   جامعه مهندسان (: مدیریت زیست محیطی2استانداردهای شهرسازی آمریکا ) 12
   مصطفی بهزادفر طراحی داالن های دروازه ای 13
   حسین پیرزاده اصالح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران )نهادها و مراجع( 14
   محسن حبیبی مرمت شهری با تاکید بر فصل اول و دوم 15
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 دوم

   علی مدنی پور فضاهای عمومی و خصوصی شهر 16
   کرامت اهلل زیاری برنامه ریزی شهرهای جدید 17
مجموعه مقاالت مرتبط با مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و  18

 تاب آوری شهری
   نویسندگان

   احمد سعیدنیا (6و  4، 3)جلد  تاب های سبز شهرداریک 19
   محمود برآبادی الفبای شهر 20
   علی مدرس شهر و محیط زیست 21
   کیومرث حبیبی نوسازی و بهسازی بافت های کهن شهری 22
   اسماعیل شیعه با شهر و منطقه در ایران 23
   شرکت بازآفرینی شهری های هدفبازآفرینی شهری پایدار در محدوده 24
   مشهدی زاده دهاقانی ریزی شهری در ایرانهای برنامهتحلیلی از ویژگی 25

 

 (30)تعداد سوال:  3با ضریب  ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه

 پوشش در بسته و جزوات مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

 
 
 
 
 
 اول

   اسماعیل شیعه شهریریزی ای بر مبانی نظری برنامهمقدمه 1

   زیاری (2و1های برنامه ریزی منطقه ای )فصول اصول و روش 2

   مهدیزاده (9ریزی راهبردی توسعه شهری )تا انتهای فصل برنامه 3

   جامعه مهندسان های تحلیل(: روش5من شهرسازی آمریکا )استانداردهای انج 4

   نایجل تیلور فصل اول( 5تاکنون )های برنامه ریزی شهری از ابتدا نظریه 5

   مجتبی رفیعیان (4ریزی )تا آخر فصل دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه 6

   زیاری (6تا 1های برنامه ریزی شهری )فصول مبانی و تکنیک 7

   مظفر صرافی ریزی منطقه ای )کل منبع(اصول و مبانی برنامه 8

   ناصر برک پور منبع(مدیریت و حکمروایی شهری )کل  9

   متیو کرمونا مکان های عمومی شهری، ابعاد مدیریتی 10

   جامعه مهندسان (4استانداردهای شهرسازی انجمن شهرسازی آمریکا )جلد  11

   کیومرث حبیبی مبانی برنامه ریزی و طراحی شهری در مهد شهرسازی )بریتانیا( 12

   پاپلی یزدی (6تا  1نظریه های شهر و پیرامون )فصول  13

 
 
 
 
 دوم

   اسماعیل شیعه ریزی شهری )سایر فصول(ای بر مبانی نظری برنامهمقدمه 14

   زیاری های برنامه ریزی منطقه ای )سایر فصول(اصول و روش 15

   پاپلی یزدی نظریه های شهر و پیرامون )سایر فصول( 16

   نایجل تیلور )سایر فصول( های برنامه ریزی شهری از ابتدا تاکنوننظریه 17

   مجتبی رفیعیان ریزی )سایر فصول(دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه 18

   مهدیزاده ریزی راهبردی توسعه شهری )سایر فصول(برنامه 19

   مدنی پور فضاهای عمومی و خصوصی شهر 20

   زیاری های برنامه ریزی شهری )سایر فصول(مبانی و تکنیک 21

   اشکوری ریزی منطقه ایهای برنامهاصول و روش 22
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 سوال در دروس مبانی و تاریخ( 15)تعداد سوال: حدود  ها در شهرسازیسیراندیشه

 پوشش در بسته و جزوات مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

   جهانشاه پاکزاد (1سیراندیشه ها در شهرسازی ) 1 اول

   جهانشاه پاکزاد (2)سیراندیشه ها در شهرسازی  2

   نویسندگان نوشهرگرایی و نظریه های جدید شهرسازیمقاالت  3

   بهزادفر و حبیبی های شهرسازی در مدار پیاده راهوریبخش سیر اندیشه 4

   جهانشاه پاکزاد (3سیراندیشه ها در شهرسازی ) 5 دوم

   فرانسوا شوای شهرسازی تخیالت و واقعیات 6

   استروفسکی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتنشهرسازی  7

 (25)تعداد سوال:  2با ضریب  تاریخ شهر و شهرسازی

 پوشش در بسته و جزوات مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

   جیمز موریس 445-387و  209 -9تاریخ شکل شهر  1 اول

   جهانشاه پاکزاد تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا 2

   سید محسن حبیبی از شار تا شهر 3

   جهانشاه پاکزاد (2و  1تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران )جلد  4

   حسین سلطانزاده تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران 5

   نویسندگان مقاالت شهرسازی در سرزمین های اسالمی 6

   بنه ولو تاریخ شهر 7 دوم

   مشهدی زاده دهاقانی ریزی شهری در ایرانهای برنامهتحلیلی از ویژگی 8

   اسماعیل شیعه با شهر و منطقه در ایران  9

   ادموند بیکن طراحی شهرها 10

   موریس 386 -209تاریخ شکل شهر  11 سوم

   موریس های اسالمی()سرزمین 2تاریخ شکل شهر جلد  12

   توسلیمحمود  ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران 13

 (25)تعداد سوال:  2با ضریب  ریزیآمار، فنون و روشهای برنامه

 پوشش در بسته و جزوات مولف/ مترجم عنوان منبع ردیف اولویت 

   محسن طورانی آمار و احتماالت 1 اول

   پردیس کیمیافکر های برنامه ریزی شهریفنون و روش 2

   رفیعیان و دیگران کاربرد مدل ها در تحلیل مسائل شهری  3

   حکمت نیا و موسوی ها در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزیکاربرد مدل 4

   من شهرسازی آمریکاجان (5شیوه های تحلیل مسایل شهری )جلد  5

   دانشگاه تهران ایریزی منطقههای برنامهروشفنون و  جزوه 5 دوم

 پوشش در کتاب طورانی رنجبرانهادی  آمار و احتمال 6

 پوشش در جزوه فنون طبیبیان کمی در تحلیل مسائل شهریمدل های  7
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