
  



021-44258801تلفن:  7واحد  25فلکه دوم صادقیه به سمت فلکه اول، بلوار شهدای صادقیه شمالی، پالک آدرس دفتر تهران:    
www.kimiafekr.com 

 

 ( مطابق با آخرین تغییرات1402شهری ) طراحیمنابع آزمون کارشناسی ارشد 

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 ( 1402آزمون ارشد )ویژه  1401 شهری طراحیارشد های گذشته، منابع آزمون با توجه به تجربیات سال

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

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

 ، بسته های آموزشیسال گذشته 10در  بزرگترین مرکز آمادگی آزمون های ارشد و دکتری شهرسازی در کشور با درخشانترین نتایج

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.  مطالب بهینه بدون از دست رفتن اطالعات ضروری( تهیهخالصه سازی علمی )

 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 

   سف زادهجهانشاهی و یو

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

 

 دوم

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

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

 ذره بین پوشش در زیر عباس فرزام گرامر زبان انگلیسی 5

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

 پوشش در بسته و جزوات 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 خیابانراه و آیین نامه طراحی
 فریدون قریب

 وزارت مسکن و شهرسازی
  

   یهزادفر و حبیبی شهرسازی در مدار پیاده راهوری 3
   مصطفی بهزادفر (1397ویراش جدید آیین شهرسازی پایدار ) 4
 : آبرسانی و فاضالب1کتاب زیرساختهای شهری  5

 (98پ جامد شهری )چا 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 -سعه اقتصادیبرنامه های عمرانی و تو 9
   مصطفی بهزادفر هویت شهر با تاکید بر هویت شهر تهران 10
   محمدمهدی عزیزی مجموعه مقاالت مسکن و کتاب تراکم در شهرسازی 11
   جامعه مهندسان (: مدیریت زیست محیطی2استانداردهای شهرسازی آمریکا ) 12
   مصطفی بهزادفر احی داالن های دروازه ایطر 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
    زیاریکرامت اهلل برنامه ریزی شهرهای جدید 17
مجموعه مقاالت مرتبط با مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و  18

 تاب آوری شهری
   نویسندگان

   احمد سعیدنیا (6و  4، 3کتاب های سبز شهرداری )جلد  19
   محمود برآبادی الفبای شهر 20
   علی مدرس شهر و محیط زیست 21
   حبیبیکیومرث  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

 

 

 مبانی نظری معماری و طراحی شهری

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

ول
ا

 

   وحید قبادیان مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب 1
   گروتر زیبایی شناسی در معماری 2
   جهانشاه پاکزاد مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری 3
   سید حسین بحرینی تحلیل مبانی نظری معاصر طراحی شهری 4
   هیلدبرند فری طراحی شهری به سوی شکل پایدارتر شهر 5
   ادموند بیکن طراحی شهرها 6
   مصطفی بهزادفر (1398های دروازه ای شهر )طراحی داالن 7
   کوروش گلکار آفرینش مکان پایدار؛ تامالتی در باب نظریه طراحی شهری 8
   دانش و مژدهی منشور نوشهرگرایی 9
   متیو کرمونا مکان های عمومی، ابعاد مدیریتی 10

وم
د

 
   جان لنگ هاطراحی شهری؛ گونه شناسی رویه 11
   سید حسین بحرینی طراحی شهری برای قرن شهری 12
   محمود توسلی مجموعه آثار محمود توسلی 13
   زیگفید گیدئون فضا، زمان، معماری 14
   علیرضا عینی فر مقاله نقش غالب الگوهای اولیه در طراحی محله های مسکونی 15
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 تحلیل فضاهای معماری و شهری

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

ول
ا

 

   سید حسین بحرینی فرآیند طراحی شهری 1
   کوروش گلکار گندوکاوی در تعریف طراحی شهری 2
   کوروش گلکار مقاله از تولید تا بلوغ طراحی شهری 3
   کاتلین مدن چگونگی تحول مکان 4
   ونامتیو کرم مکان های عمومی، فضاهای شهری 5
   کوروش گلکار مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری 6
   یان بنتلی محیط های پاسخده 7
   فریدون قریب شبکه ارتباطی در طراحی شهری 8
   سای پامیر سرزندهآفرینش مراکز شهری  9
   محمود توسلی اصول و روش های طراحی فضاهای شهری و مسکونی 10
   محمود توسلی حی شهریقواعد و معیارهای طرا 11
   محمود توسلی طراحی شهری در اقلیم گرم و خشک ایران 12
   یان گل چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم؟ 13
   امیلی تلن بازنمون طراحی شهری 14
   بهزادفر و همکاران انسجام بخشی به فضاهای شهری با رویکرد شهرسازی نوین 15

وم
د

 

   محود توسلی و کردن ساختار شهریطراحی شهری هنر ن 16
   یان گل شهر انسانی  17
   متیو کرمونا خوانش مفاهیم طراحی شهری 18
   رابرتز گرید رویکردی به سوی طراحی شهری 19
   رابرت کوان اسناد هدایت طراحی شهری 20
   راب کریر فضای شهری 21
   توسلی و بنیادی طراحی فضای شهری  22

 

 ها در شهرسازیسیراندیشه

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

ا
 

   جهانشاه پاکزاد (1سیراندیشه ها در شهرسازی ) 1

   جهانشاه پاکزاد (2سیراندیشه ها در شهرسازی ) 2

   جهانشاه پاکزاد (3سیراندیشه ها در شهرسازی ) 3

   نویسندگان شهرسازیهای جدید منشور نوشهرگرایی و نظریه 4

   حبیبیکیومرث بهزادفر و  بخش سیر اندیشه های شهرسازی در مدار پیاده راهوری 5

وم
د

 

   فرانسوا شوای شهرسازی تخیالت و واقعیات 5

   استروفسکی شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن 6
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 تاریخ معماری و شهرسازی

 پوشش در بسته و جزوات ف/ مترجممول عنوان منبع ردیف اولویت

ول
ا

 

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

   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 انتاریخ شهر و شهرنشینی در ایر 5

   عبدالکریم پیرنیا سبک شناسی در معماری 6

   امیر بانی مسعود تاریخ معماری در غرب 7

   ابراهیم زارعی تاریخ معماری  8

وم
د

 

   بنه ولو تاریخ شهر 9

   مشهدی زاده دهاقانی ریزی شهری در ایرانهای برنامهتحلیلی از ویژگی 10

   اسماعیل شیعه یران با شهر و منطقه در ا 11

   ادموند بیکن طراحی شهرها 12

   وحید قبادیان سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران 13

   عبدالکریم پیرنیا سبک شناسی معماری ایران 14

وم
س

 

   بانی مسعود معماری معاصر ایران؛ در تکاپوی بین سنت و مدرنیته 15

   موریس 386 -209تاریخ شکل شهر  16

   موریس های اسالمی()سرزمین 2تاریخ شکل شهر جلد  17

   محمود توسلی ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران 18
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