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 پیشگفتار

 دکتری آزمون مطالعاتیۀ برنامو به روز ترین منابع و  ترین جامع رو، پیش مجموعه

 که بوده 1400در کنکور سال  (در تمامی گرایش های مربوطه)شهرسازی ۀرشت

 یک رتبه حتی رقمی تک رتبه کسب جهت ،شما نیاز مورد منابع تمامی شامل

 نیاز بی شده معرفی منابع جز به منبعی و برنامه هر از شما نتیجه در .باشدمی

 .بود خواهید

 و دکتری باید توجه داشت ، در چند سال اخیر سواالت کنکور کارشناسی ارشد

شهرسازی دستخوش تغییرات مهم در نوع سواالت شده است،بنابراین شناخت  ۀرشت

دقیق منابع امری ضروری و مهم تلقی می شود و باید فرد داوطلب با شناخت منابع، 

مطالعه ای عمیق داشته باشد.به همین خاطر مطالعه جزوات خالصه کنکوری نفرات 

 برای شود ای قبل به هیچ عنوان پیشنهاد نمیبرتر سال ه
ً
چرا که این خالصه ها صرفا

اشت شخصی فرد از توان گفت برددر سال کنکور او بوده است و میمطالعه خود فرد 

باشد که قطعا با برداشت شما و دیگران متفاوت خواهد بود منابع کنکوری می

 بنابراین به هیچ عنوان به سمت این خالصه نروید.
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اصل   3تبه برتر می بایست به رشتۀ شهرسازی جهت کسب ر  دکتریدر آزمون 

 کنیم؛نوین توجه ویژه داشت، این اصول و نام برده و تشریح می

 اصل اول نوین: چه منابعی را مطالعه نکنیم!!

 شما نیز با بنده هم عقیده هستید که نیازی به مطالعه همه منابع کنکوری  
ً
قطعا

ند ، در نتیجه میبایست نیست چراکه اکثر منابع با یکدیگر به اصطالح همپوشانی دار 

تعداد زیادی از منابع را از لیست مطالعاتی خود حذف کنیم و تنها تعداد محدودی از 

 منابع در لیست نهایی خود قرار دهیم.

اصل دوم نوین: از لیست منابع باقی مانده در اصل اول، چه فصل ها،بخش ها، 

 صفحات و حتی پاراگراف هایی حتما باید مطالعه بشوند!

داند از هر منبع چه قسمت هایی را باید مطالعه این اصل داوطلب دقیق میدر 

کند، چراکه در اکثر منابع حجم مطالب غیر ضروری برای کنکور بسیار بیشتر از حجم 

مطالب اصلی بوده که اگر داوطلب بدون توجه به اهمیت این موضوع، شروع به 

ذهن خود را با مطالب بیهوده و  مطالعه کند، هم زمان بیشتری باید هزینه کند و هم

 باعث افز 
ً
 شود.ایش خستگی و البته ناامیدی وی میغیر کنکوری ُپر می کند که قطعا

بع ، مطالعه خالصۀ اصل سوم نوین :کدام منابع را از کتاب مطالعه کنیم و کدام منا

 کند!کتاب کفایت می

و  1عه کند )اصل پس از آنکه داوطلب فهمید چه منابعی را باید چه مقدار مطال

 کدام منا2
ً
 مطالعه خالصه آن کافی(،حال باید بداند دقیقا

ً
ست و کدام بع ، صرفا

 باید خود کتاب را مطالعه کند.به عنوان مثال مطالعه خود کتاب سیر 
ً
منابع حتما

جلد با توجه به حجم سنگین آن، به هیچ عنوان منطقی به نظر  3اندیشه ها در 

 نیازی شماچون بایست خالصه این کتاب را مطالعه کنیم.رسد ، بنابراین مینمی

 نیز آن خالصه مطالعه باشما  و کنید مطالعه کتاب خود از  را منابع برخی ندارید

 برای مطالعه روش بهترین روش این بنابراین .شوید مسلط کتاب آن به توانیدمی

 را منابع کدام که آید می پیش مهمی سوال حال.باشدمی شهرسازی دکتری کنکور

 که کتب این از تعدادی است؟ مناسب کتاب خود منبع کدام و کنیم مطالعه خالصه
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 پیشگفتار

 لیست به دسترسی جهت کنممی معرفی را شوند مطالعه کتاب خود بایست می

 1400و گروه کنکور   NovinShahrsaz@به کانال شهرسازی نوین به آدرس  کامل

 شهرسازی نوین بپیوندید ؛

 حبیبی محسن.شهر تا شار از.1

 زیاری ..ا کرامت.جدید شهرهای ریزی برنامه.2

 بهزادفر مصطفی.پایدار شهرسازی آیین.3

 ایران معماری و شهرسازی عالی شورای.عالی شورای مصوبات.4

 تایلور نایجل .شهری ریزی برنامه های نظریه.5

 استروفسکی واتساف.آتن منشور تا ها سرچشمه نخستین از معاصر شهرسازی.7

 ....بهزادفر مصطفی .پاسخده های محیط.8

 نکته مهم : مطالعه هر خالصه ای توصیه نمی شود، حتم
 
با یک مشاور  ا

 دلسوز مشورت کنید

 

 

 

شهرسازی نوین  1400)در گروه کنکور پردازیم به برنامه جامع مطالعاتیحال می 

 ارسال می شود(

 3منابع کنکوری را بر اساس ما در برنامه جامع مطالعاتی شهرسازی نوین تمامی 

دسته  مختلف در برنامه های هفتگی کر شد به مرحلهاصل نوین که در پیش تر ذ

 برگزار مرحله همان منابع از آزمون یک مرحله هر پایان از بعد که ایمبندی کرده

 های سرفصل و منابع به آزمون هر از قبل باید شما که شکل این به شد خواهد

 .باشید آزمون در شرکت آماده و شده مسلط برنامه این در شده مشخص

 کسب برای توانید می شما سرفصل، هر برای شده مشخص منابع   قسمت در

 و کرده مراجعه برنامه همین در بندی اولویت جدول به منبع هر اولویت از اطالع

 کنید؛ مطالعه به اقدام زیر دستورالعمل طبق
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 منابع این از یک هیچ و شوند مطالعه باید اول اولویت منابع تمام : اول اولویت .1

 .ست پوشی چشم قابل غیر

 دوم اولویت منابع تمام اول اولویت منابع مطالعه پایان از پس : دوم اولویت .2

 .شوند مطالعه کامل بایستمی

 صورت در دوم و اول های اولویت منابع کامل مطالعه از پس : سوم اولویت .3

 شوند مطالعه بایستمی نیز سوم اولویت در شده معرفی کافی،منابع زمان داشتن

 .هستند معروف تکمیلی منابع به منابع این که چرا

 
 منابع آوری جمع صرف را خود وقت تمام نباید باشید، داشته توجه پایان در

 البته و تجربه با مشاور یک با کنید سعی کنید، توجه فردی هر توصیه به نباید کنید،

 برای راه بهترین آزمون کنید، کار باشد نشده دور کنکور دوران از خیلی که جوان

 برده پی خود ضعف نقاط به آزمون بعداز باشد،شمامی شما مطالعه کیفیت سنجش

 همانند بنده .دهید پوشش را خود ضعف نقاط کرد خواهید تالش بعدی آزمون در و

 __.بود خواهم شما کنار در دوم و اول مرحله کنکور روز تا گذشته

 

 

 

 

 

 

 میالد مبارکی نوین 

 مدرس و روانشناس تحصیلی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرسازی دکتریمعرفی جامع کنکور 
 دهی شده است: مطالب این فصل به صورت زیر سازمان

 معرفی رشته شهرسازی: 1بخش  

 شهرسازی و بازار کارمعرفی و تشریح گرایش های : 2بخش  

 شهرسازی دکتریتشریح آزمون : 3بخش  

 اولفصل 
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 برنامه جامع مطالعاتی
 شهرسازی نوین 

 
  

 یرشته شهرساز یمعرف -1-1
 یهارشته انیرشته مستقل در م کیبه عنوان  1378از سال  یرشته شهرساز

 رشیاز آن پذ شیشد. پ سیتأس کیزیف -یاضیکنکور ر یمقطع کارشناس یدانشگاه

رشته از  رییارشد با تغ یتنها در مقطع کارشناس یشهر یزیدانشجو در رشته برنامه ر

 یهاحلقه واصل رشته جادیا وربه منظ این رشته. رفتیپذیصورت م یرشته معمار

 جادیا یو تمام علوم مرتبط به مسائل شهر یاقتصاد، جامعه شناس ،یعمران، معمار

در  یو انسان یعلوم فن یو هماهنگ یاستگزاریس یخال یو در واقع پرکننده فضا دیگرد

 کارشناس ی. دانش آموختگان رشته شهرسازباشدیم یشهر یپروژه ها
ً
 یو خصوصا

و  هیها و ته سکونتگاه یطراح ییتوانا ،یشهر یو طراح یشهر یزیر هارشد برنام

 یها طرح ،یجامع شهر یها در قالب طرح یشهر یهاها و برنامه طرح یابیارز

و خالصه تمام  نیزم یآماده ساز یها طرح ،یشهر اتیجزئ یها طرحانواع  ،یلیتفص

و  هیته نیرا خواهند داشت. عالوه بر ا یانسان یمربوط به سکونتگاه ها یها طرح

 یطرح کالبد ن،یسرزم شیمانند طرح آما یو مل ایکالن منطقه یها طرح یابیارز

دانش  یها ییاز توانا ییروستا یو سکونتگاه ها یاستان ،یمنطقه ا یها و طرح یمل

 در مقطع کارشناس یآموخته رشته شهرساز
ً
 .باشدیارشد م یخصوصا
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 (تشریح آزمونفصل اول  ) 

 یشهرساز یرشته مهندس یاصل یمحورها.1-1-1

شهر  یو طراح یزیوجود دارد که در برنامه ر یرشته حداقل شش محور اصل نیا در

 سرنوشت ساز است. که عبارت اند از:

 یشهر یزیر برنامه

 حمل و نقل یزیر برنامه

 یمنطقه ا یزیر برنامه

 یرساختیز یشبکه ها یزیر برنامه

 ستیز طیمح یزیر برنامه

 یشهر یطراح

شهر را مورد  ی دهیپد تیکند که تمام یشش دانش، متخصصان را قادر م نیا بیترک

 آن تالش کنند. یو کنترل توسعه  تیهدا یقرار دهند و برا ییشناسا

 بازار کار. 1-1-2

و  یشهرز یر هزار برنامه ۵۰ حداقل به ازین یاهو منطق یشهر توسعه یکشور ما برا

 بحث دیبا میشو کینزد یجهان توسعه قافله به میاگر ما بخواه یعنیدارد؛  یامنطقه

 کشور کره مثل میتا بتوان میینما یگذارهیسرما نهیزم نیو در ا را باور داشته یزیربرنامه

 در حال . اما متأسفانهمیکن خود را جبران یماندگعقب ،یزیربرنامه از منابع با استفاده

 شده شناخته جامعه یعموم در فرهنگ رشته نیا متخصصان یهاییحاضر توانا

 دانش که ی. در حالشوندینم قائل یزیتما یو شهرساز یمعمار نیب والنئو مس ستین

 ایشهر  کی یعنی کنند؛ینم مداخله کالن اسیو آنها در مق در حد بنا است معماران

 یفرهنگ ،یاقتصاد ،یانسان ،یاجتماع اتیو خصوص هایژگیو یرا با تمام منطقه کی

 یحطرا ای یزیردر برنامه توانندینم لیدل نیهم و به کنندینم مطالعه آن یکیزیو ف

اشتغال در سطح کشور، رشته  یفعل طیباتوجه به شرا نی.بنابراندباش موفق یشهر

اشتغال مواجه شده  دیبا کاهش شد یمهندس یرشته ها گریبه مانند د زین یشهرساز
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 برنامه جامع مطالعاتی
 شهرسازی نوین 

 
 در آینده نزدیک جهت توسعۀ کشور رشته شهرسازی یکی از پرکارترین است.

ً
اما قطعا

 رشته ها خواهد بود.

 شهرسازی دکتریگرایش های )زیرشاخه ها(  .1-2

 

شود که  یم میمختلف تقس شیبه چند گرا یرشته شهرساز ،یدر مقطع دکتر

 یم رشیرا پذ شیچند گرا ای کیوزارت علوم  تیدانشگاه ها هر ساله بر اساس ظرف

 یزی.برنامه ر3،یشهر ی.طراح2،یشهر یزی.برنامه ر1ها شامل :  شیکنند.گرا

و منطقه  یهرش یزی.برنامه ر6یاسالم ی.شهرساز5،یشهر تیری.مد4،یمنطقه ا

بدون  یبا عنوان شهرساز شیبدون گرا زین یرشته محل(  و گاه کی)به صورت یا

 کنند یم شیریدانشجو پذ شیگرا

 دکتری شهرسازی  گرایش های )زیرشاخه ها(: 1جدول شماره 

 

 جدول گرایش ها و زیرشاخه های دکتری شهرسازی

توانند  یآن م النیمرتبط که فارغ التحص یرشته ها گرایش ها رشته

 کدرشته شرکت کنند نیدر ا

ی
ساز

شهر
 

مجموعه برنامه ریزي شهري، منطقه اي و مدیریت .1 برنامه ریزی شهری

مدیریت .3شهرسازي، .2شهري )تمامی گرایش ها(، 

برنامه ریزي .6معماري، .5طراحی شهري،  .4شهري،

گرایش .8مدیریت محیط زیست، .7و طراحی محیط، 

 برنامه ریزي توسعه منطقه اي .9هاي جغرافیا، 

 برنامه ریزی منطقه ای

 برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 طراحی شهری

 مدیریت شهری

 شهرسازی اسالمی
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 (تشریح آزمونفصل اول  ) 

 گرایش برنامه ریزی شهری. 1-2-1

 یانسان یکنترل با قاعده و هدفمند رشد سکونتگاه ها ،یشهر یزیهدف برنامه ر

 یابیو ارز هیساکنان در قالب ته یتمندیو رضا تیامن نیآنها و تأم شرفتیدر جهت پ

و  یگروه یبه مطالعه، کارها ازیرشته ن نیباشد. ا یم یشهر هایطرح ها و برنامه 

ارشد برنامه  یکارشناس. دانش آموختگان دباال دار  لیگسترده و قدرت تحل یدانیم

جامع  یها مانند طرح یتوسعه شهر یها طرح هیته یالزم برا ییتوانا یشهر یزیر

مربوط به بافت  یو طرح ها نیزم یآماده ساز یها طرح ، یلیتفص یطرح ها ،یشهر

را در طول  یرسم ریغ یو اسکان ها موضوعی-،طرح های موضعییفرسوده شهر یها

 هایرشته  ریسا نیب یرابط مناسب لیدل نیخواهند کرد و به هم بکس لیمدت تحص

باشند. به  یم یمرتبط با مسائل شهر هایدر پروژه  یو جامعه شناس یو اقتصاد یفن

 ،نسبت به دیگر گرایش ها یشهر یزیتوان گفت دانش آموختگان برنامه ر یجرأت م

  گاهیاز جا یوصو چه در بخش خص یروز جامعه، چه در بخش دولت ازین لیبه دل
ً
 نسبتا

 بازار کار برخوردارند. در بهتری

 گرایش برنامه ریزی منطقه ای. 1-2-2

 استیاز س یدر برخوردار نیسرزم کی یبه منظور تعادل بخش ایمنطقه  یزیبرنامه ر

مفهوم است که چگونه  نیبه ا ای  منطقه یزی. برنامه رگردد یانجام م یتوسعه مل یها

و حتی  چند استان ایمنطقه که ممکن است شامل چند شهر بزرگ و  کی برای توان یم

آن  ینسب یها یبه برتر یو جهان یداشت تا در سطح مل یزی، برنامه رچند روستا باشد

و رشد آن منطقه به صورت همگن بهره  شرفتیاز توازن در پ نیمنطقه نائل شد و همچن

 ستیو ز یاقتصاد ،یمدل سازبه مسائل  یشهرساز انیدانشجو ی. عالقمنددیمند گرد

کاماًل پوشش داده  یمنطقه ا یزیبرنامه ر شیباال، در گرا لیعالوه بر قدرت تحل یطیمح

 یها در سازمان یمنطقه ا یزیارشد برنامه ر یشد. کمبود دانش آموخته کارشناس هدخوا
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 برنامه جامع مطالعاتی
 شهرسازی نوین 

 
 نیفن احساس گردد و به هم نیبه متخصصان ا ازیمربوطه سبب شده تا به شدت ن یدولت

همچنین به دلیل نزدیک کند. یرا به خود جذب م یادیطرفداران ز زین شیگرا نیا لیدل

توان باال به رشته هایی چون آمایش سرزمین، چشم انداز بسیار مناسبی برای این رشته می

 پیش بینی کرد.

 گرایش مدیریت شهری. 1-2-3

 شیگرا نیا انیبه عنوان علم اداره شهر نام برد. دانشجو یشهر تیریمدمی توان از 

 یهاها و معضالت سکونتگاه یژگیبهتر است عالوه بر مطالعه و پژوهش در ارتباط با و

امکانات و  تیریو مد یعلوم شهر نیارتباط چند جانبه ب جادیا ییتوانا ،یشهر

در خود پرورش  یو فرهنگ یصادو اقت یاسیس یبر ساختارها یها را مبتن یازمندین

توان ارائه راه  یرا م یشهر تیریارشد مد یدانش آموختگان کارشناس فیدهند. وظا

با  یشهر، احداث مراکز عموم ندهیگسترش آ یمانند چگونگ یمسائل یحل برا

و  ها ابانیساختن خ ،یخدمات عموم نیتأم ،یو ورزش یفرهنگ یحیتفر یکارکردها

 یهاتیفعال دهیدانست. جهت  د،یآ یبه شمار م یریهر مد فهوظی آنچه و هاکوچه 

 نیاز جمله مهمتر داریبه توسعه پا یابیدست راستای در شهر اندازچشم  میو ترس یشهر

فراوان  ازین لیبه دل یبه تازگ زین شیگرا نی. ارودیبه شمار م یشهر رانیمد فیوظا

اما متاسفانه به دالیل  دهیگرد جادیا یشهر یجامعه و احساس کمبود آن در برنامه ها

مختلف هنوز تکلیف خود را شهرسازی مشخص نکرده و هیچ شغلی در کشور برای 

 عکس تعریف آن در 
ً
مدیریت شهری تعیین نشده است. تعریف این رشته در ایران دقیقا

 یریاز استقبال چشمگکشور های پیشرفته دنیاست همین دالیل باعث شده است که 

ارشد  یدر جذب دانش آموختگان کارشناس ییاجرا یها ان و دستگاهداوطلب انیدر م

 نشود و قبولی در این رشته چندان کار سختی نباشد.برخوردار  یشهر تیریمد
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 (تشریح آزمونفصل اول  ) 

 گرایش طراحی شهری. 1-2-4

اخیر  دهه طراحی شهری به عنوان یک تخصص حرفه ای و یک رشته آکادمیک طی دو

 در همه جا از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.این امر از یک طرف به دلیل حاد 
ً
تقریبا

شدن مسائل گوناگون شهرها و تنزل کیفیت آنها و طرف دیگر تالش طراحان شهری برای 

فعال تر و غنی تر کردن دانش آن به منظور پاسخگویی موثر تر به نیازهای روزافزون جوامع 

اط با محیط های انسان ساخت می باشد.در کشورها ما علی رغم نیاز نکوی در ارتب

شدیدی که در شرایط کنونی به خدمات این حرفه در مقیاس ها ، زمینه ها و برای اهداف 

گوناگون احساس می شود.متاسفانه حرفه طراحی شهری نتوانسته جایگاه موقعیت و 

فقیت پروژه های مختلفی است هویت مناسب خود را بیابد که نتیجه مشخص آن عدم مو

سال گذشته در کشور به اجرا درآمده  تحت عنوان طراحی شهری طی حدود چهلکه 

است.بدون شک بخش مهمی از این عدم موفقیت مرهون برنامه آموزشی طراحی شهری 

است.به این معنی که آموزش طراحی شهری نتوانسته با ارائه برنامه ای مناسب طراحان 

در مجموع میتوان گفت هنوز تخصص، با شاستگی الزم ، تربیت نماید.شهری حرفه ای م

به جایگاه مهم طراحی شهری با رشته معماری اشتباه گرفته می شود که همین امر ضر

 باشد.ای بزرگ به پیکره این رشته می

 دکتری شهرسازیشرح آزمون . 1-3

( شرکت می کنند ، آزمون متمرکزماه آزمون مرحله اول )  اسفندداوطلبان ابتدا در 

نتایج  اولیه این آزمون)رتبه و نمره( اعالم ،  در اواخر فروردین ماه سال بعدتقریبا 

گردد داوطلبان در فرصت تعیین شده اقدام به انتخاب رشته محل کرده و منتظر می

  نتایج رشته محل های انتخابی را در اواخر خرداد ماه تا سازمان سنجش مانندمی

 .کندمنتشر حل هایی که  دعوت به مصاحبه شده اند همراه رشته م
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 برنامه جامع مطالعاتی
 شهرسازی نوین 

 
 : آزمون مرحله اول مجموعه برنامه ریزی 2 جدول شماره

 

 

بر حسب هر  مقطع دکتری براساس قانون ، سنجش و پذیرش دانشجو در:   نکته

 :شودبه شرح زیر انجام می« پژوهش محور»و « آموزشی ـ پژوهشی»های یک از شیوه

سنجش و پذیرش برای ورود به دورة دکتری آموزشی :دکتری آموزشی ـ پژوهشی-1

 :گیردـ پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت می

 درصد( 50آزمون متمرکز )-1-1 

 درصد( 20شی و فناوری )سوابق آموزشی، پژوه-1-2

 درصد( 30مصاحبه علمی و سنجش عملی )-1-3

 دکتری شهرسازی

تعداد  مواد آزمون)درس(

 سواالت

ضریب 

 هر درس

مدت 

 زمان

 شرح هر درس

مجموعه دروس تخصصی در سطح 

کارشناسی شامل : ) نظریه ها و اندیشه 

های مطرح در برنامه ریزی و طراحی 

روش ها، شیوه ها و سنت های  –شهری 

برنامه ریزی و طراحی شهری( و کارشناسی 

ارشد شامل : )مبانی و اصول برنامه ریزی 

 وطراحی شهری(

 

 

 

90 

 

 

 

4 

 

 

 

120 

 دقیقه

شامل تمامی سرفصل های مرتبط با 

برنامه ریزی و طراحی شهری)سیر 

اندیشه ها، روش ها، سنت ها و اندیشه 

های مطرح در برنامه ریزی و طراحی 

 شهری(

  1 30 تحصیلیاستعداد 

90 

 دقیقه

شامل درک مطلب،سواالت منطقی 

 ،سواالت تحلیلی، سواالت کمی

 زبان عمومی 1 30 زبان انگلیسی

 قهیدق 210:  پاسخگویی به سواالت مدت زمان 150 مجموع
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 (تشریح آزمونفصل اول  ) 

دکتری ناپیوسته پژوهش  هسنجش و پذیرش برای دور :دکتری پژوهش محور -2

 :گیردمحور براساس معیارهای زیر صورت می

 درصد( 30آزمون متمرکز ) -1-2

 درصد( 20سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ) -2-2

 درصد( 30خش عملی )مصاحبه علمی و ب -2-3

 درصد( 20طرحواره ) هتهی -2-4

اول )آزمون متمرکز( توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز  هاجرای مرحل

ها و مراکز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی توسط دانشگاه

 .آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد

 اسکیس خواهد بود.نکته : این آزمون بدون 
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 و منابع آزمون  ها سرفصل یمعرف
 دهی شده است: مطالب این فصل به صورت زیر سازمان

 معرفی منابع به همراه اولویت بندی  آنها: 1بخش  

 یشهرساز یدر آزمون دکتر تینمودار موفق: 2بخش  

 یلیاستعداد تحص: 3بخش  

 مصاحبه: 4بخش  

 امتیازات: 5بخش  

 ظرفیت های پذیرش: 6بخش   

  

 دومفصل 
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 (معرفی منابعفصل دوم)

 

 معرفی سرفصل ها و منابع آزمون دکتری شهرسازی-2-1
 : منابع درس زبان عمومی 3جدول شماره 

 

 : منابع درس استعداد تحصیلی 4جدول شماره 

 

 : منابع دروس تخصصی 5جدول شماره  

 ردیف منابع نویسنده

 

ی
ن عموم

زبا
 

ع 1 دکتری کتاب زبان عمومی زیر ذره بین جلد زادهیوسف الناز و جهانشاهی هادی
مناب

 

 2 کتاب زبان عمومی دکتری مدرسان شریف مدرسان شریف

 3 کتاب تست و گرامر انگلیسی، انتشارات باستان عباس فرزام

   

 

 ردیف منابع نویسنده

 

ی
صیل

ح
استعداد ت

 

 1 ها به جز گروه فنی و مهندسی(کتاب استعداد تحصیلی)ویژه تمام گروه  مدرسان شریف

ع
مناب

 

 2 کتاب استعداد تحصیلی)ویژه تمام گروه ها به جز گروه فنی و مهندسی( انتشارات ماهان

   

 

 ردیف منابع نویسنده

 

ی
ص

ص
س تخ

 درو

 1 زیر ساخت های شهری مصطفی بهزاد فر

ت اول
 اولوی

 2 طرح ها و برنامه های شهرسازی مصطفی بهزاد فر

 3 نظریه های برنامه ریزی شهری نایجل تایلور

 4 برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری جواد مهدیزاده

 5 (3و  2و  1سیر اندیشه ها در شهرسازی) جلد  جهانشاه پاکزاد
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 برنامه جامع مطالعاتی
 شهرسازی نوین 

 

 6 از شار تا شهر محسن حبیبی

 7 هویت شهر مصطفی بهزاد فر

 8 آیین شهرسازی پایدار بهزاد فرمصطفی 

 9 تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر حسین بحرینی

 10 فرآیند طراحی شهری حسین بحرینی

 11 سرزنده یمراکز شهر نشیآفر مصطفی بهزاد فر

 12 پاسخده یها طیمح مصطفی بهزاد فر

   

 

 1 ای(برنامه ریزی شهری و ناحیه کاربرد مدل در جغرافیا)با تاکید بر حسن حکمت نیا

ت دوم
اولوی

 

 2 مدیریت و حکم روایی شهری ناصر برک پور

 3 مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری کرامت اله زیاری

 4 مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری جهانشاه پاکزاد

 5 مکان های عمومی فضاهای شهری ماتیو کارمونا

 6 آفرینش مکان پایدار کورش گلکار

 7 شهرسازی تخیالت و واقعیات محسن حبیبی

 8 تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا جهانشاه پاکزاد

 9 (2و  1تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران)جلد  جهانشاه پاکزاد

 10 تئوری شکل شهر کوین لینچ

 11 شهر و محیط زیست منوچهر طبیبیان

 12 شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن استروفسکی

   

 

 1 2و  1کتاب سبز شهرداری ها جلد  احمد سعید نیا

ت سوم
اولوی

 

 2 اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای کرامت اله زیاری

 3 تاریخ شکل شهر جیمز موریس
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 (معرفی منابعفصل دوم)

 

 

  :تشریح درس زبان-2-2

 یدر واقع از جمله دروس دکتری شهرسازیدر کنکور  یو تخصص یدرس زبان عموم

 میباشد و در واقع تقس یرشته ها م گریارشد در د یمشابه با کنکور کارشناس اریاست که بس

سوال  30دارای نداشته و تنها  یخاص یچندان معنا یو تخصص یآن به عموم یبند

 باشد. یم عمومی

 یها سال یدر ط نیاخذ شده توسط داوطلب یدرصد ها نییپا نیانگیتوجه به م با

در کنکور  یحتم تیموفق یفرصت برا کیتوان از آن به عنوان  یبخش ، م نیگذشته در ا

 ارشد نام برد. یاسکارشن

 4 با شهر و منطقه در ایران اسماعیل شیعه

 5 راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران پاکزادجهانشاه 

 6 طراحی شهری جان لنگ

 7 شبکه ارتباطی در طراحی شهری فریدون قریب

 8 تراکم در شهرسازی محمدمهدی عزیزی

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

 10 ریزی شهری دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه مجتبی رفیعیان

شورایعالی 

 شهرسازی
 11 مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران
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 برنامه جامع مطالعاتی
 شهرسازی نوین 

 

تست گرامر است.همچنین به طور معمول  5لغات عمومی و  تست 10درس شامل نیا

مرتبط  تقریباسوال دارد.این متون  5متن درک مطلب بوده که هر متن میانگین  3دارای 

 .با رشته امتحانی ست

 

  استعداد تحصیلی :تشریح درس -2-3

 

آزمونی جهت سنجش "توانایی تجزیه و تحلیل،  GMAT استعداد تحصیلی یا

توانایی تصویرسازی ذهنی، سرعت عمل و تمرکز، قدرت و سرعت انتقال مفاهیم و 

 المللیهای بینو ترکیبی از آزمون سازی شدههوش" داوطلب است. این آزمون بومی

GMAT و GRE  است که در کنکور مقطع دکتری به آزمون "استعداد تحصیلی" مشهور

در ایران برای مقطع کارشناسی ارشد طراحی و  74ست. این آزمون اولین بار در سال ا

ها در کنکور این مقطع برای تمامی رشته 89همزمان با برگزاری آزمون دکتری از سال 

 هایهای امتحانی مطرح شد. البته در گذشته سواالت آزمونبه عنوان یکی از سرفصل

GMAT و GRE تربین 
ً
شد ولی در حال حاضر تیم طراحی مجزایی جمه میالملل عینا

های جدید داخلی برای این آزمون در سازمان سنجش وجود دارد و برای طراحی تست

  .کیفیت سواالت این آزمون از استاندارد داخلی خوبی برخوردار است

سؤال مهمی که همیشه برای داوطلبان آزمون دکتری مطرح بوده این است که آیا 

ن درس ضروری است و آیا خواندن این درس تأثیری در نمره نهایی آنها دارد مطالعه ای

یا نه. در واقع نام خاص این درس این ذهنیت را برای برخی از داوطلبان ایجاد کرده که 

این بخش از آزمون تنها به سنجش هوش و استعداد داوطلبان می پردازد و خواندن آن 

 مشکلی ایجاد خواهد نکرد.تأثیر خاصی ندارد و نخواندن آن هم 
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 (معرفی منابعفصل دوم)

حقیقت آن است که پاسخ دهی به سؤاالت این درس نیز همانند بسیاری از دروس 

دیگر نیازمند یادگیری مهارت های خاص خود است و این مهارت ها نیز جز با مطالعه 

و تمرین حاصل نخواهند شد. شکی نیست که برخی از داوطلبان بدون مطالعه این 

رات متوسط به باالیی کسب نمایند اما نمی توان این واقعیت را درس توانسته اند نم

نادیده گرفت که اگر این داوطلبان نیز وقت مناسبی به این درس اختصاص داده بودند 

 می توانستند نمرات باالتری به دست آورند.

ذکر این مطالب برای زیر سؤال بردن نام این عنوان درسی نیست. برای پاسخ دادن 

 به استعداد فردی نیز نیاز است و برخی با وجود مطالعه این درس به این سو
ً
االت قطعا

باز هم نمی توانند نمره مناسبی از آن کسب نمایند. اما وجود این عده قلیل نباید 

 موجب زیر سؤال بردن اهمیت مطالعه برای این درس شود.

درصد در  17استعداد تحصیلی در آزمون دکتری دارای ضریب یک است و در حدود 

نتیجه نهایی آزمون کتبی مؤثر است. ضمن آنکه هستند رشته هایی که به علت سادگی 

یا دشواری سؤاالت تخصصی، این سؤاالت عمومی هستند که نقش تعیین کننده ای 

 در رتبه داوطلبان پیدا می کنند

 

 سرفصل های استعداد تحصیلی

که به فارسی ارائه ن بخش شامل دو متن مجزا است ای درک مطلب: قسمت -1

 شده است و داوطلب باید دقیق هر متن، سواالت مربوط به آن متن را پاسخ دهد.

 ابتدا که است صورت این به قسمت این سواالت منطقی )استداللی(: قسمت -2

شود و داوطلب باید بر اساس برداشتی که از ه در حد یک پاراگراف مطرح میگزار  یک

ها را انتخاب کند. در این قسمت مهارت مورد نیاز، گزینه پاراگراف داشته است یکی از

شناخت انواع استدالل، چگونگی تضعیف یا تقویت یک استدالل، ایجاد فرضیه برای 

)این بخش در گروه فنی و مهندسی سوال  باشد.گیری از آن میاستدالل یا نتیجه
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 شود(نمی

 

 اساس بر باید و شودمی بیان ایساده هایگزاره بخش این در تحلیلی: قسمت -3

 .داد انجام را مسئله از درستی تحلیل هاآن

 پایه و عددی صورت به که است سواالتی شامل قسمت این کمیتی: قسمت -4

 .شودمی محسوب آزمون سخت بخش تقریبا و هستند ریاضی

شود و بر اساس تغییراتی که در این بخش اشکالی داده می تجسمی: قسمت -5

این ) شود که شکل نهایی را حدس بزند!شود از داوطلب خواسته میایجاد میدر آن 

بنابراین نیازی به مطالعه شما  شودبخش تنها از گروه فنی و مهندسی سوال می

 .(شهرسازان ندارد

 

 : نمودار موفقیت در دکتری شهرسازی 1نمودار شماره  
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 مصاحبه -2-4
نکات زیادی از جمله مسایل روانشناختی، فرایند برای آمادگی مصاحبه دکتری 

 ، دکتری برگزاری این مصاحبه ها، مدارک مورد نیاز ، آیین نامه امتیاز دهی مصاحبه

 باید را دهید جواب باید که سواالتی و استرس کنترل های شیوه ، نامه توصیه نمونه

 . بدانید

برایتان فراهم شود.  در این بخش سعی شده است مهم ترین مطالب در این راستا

نکات جمع آوری شده کامل ترین منابع آمادگی برای مصاحبه دکتری است که در 

مصاحبه دکتری در حال حاضر بخش  .بخش های مختلف برایتان فراهم شده است

زیادی از وزن پذیرش دکتری را تشکیل می دهد و تسلط و موفقیت در این بخش بسیار 

 .ن دکتری استمهم تر از بخش اول یعنی آزمو

نکات زیر شما را در موفقیت در این مرحله از پذیرش دکتری راهنمایی می کند. 

 .مطرح نمایید شهرسازی نوین های گروه سواالت خود را می توانید در 

 الف( نکات کلیدی مصاحبه

نکات کلیدی که برای موفقیت در مصاحبه دکتری الزم دارید به قرار زیر است. اول 

شاید تکرار شدنی  آزمون دکتری یمصاحبه سهجل در حضور فرصت کهباید بدانید 

هایی که باید در ؛ پس باید از این فرصت بهترین استفاده را ببرید. از جمله نکتهنباشد

است. نوع حرکات،  مصاحبه یجلسه در مناسب حضور کنید، رعایت کنکور یجلسه

گذارد. باید مراقب باشید دیگران تاثیر میفرد به صورت ناخودآگاه بر رفتار و گفتار یک

 .ی شما را بر باد ندهدیک حرکت ناخواسته، زحمات چندساله

 آراسته باشید.1

 
ً
نیز همانند خواستگاری، کت و شلوار  ی مصاحبهجلسه نیازی نیست درحتما

فرقی بین کت و شلوار و تیپ اسپرت وجود ندارد.  با اینکهبپوشید؛ اما شلخته نباشید. 

بهتر است آقایون کت و شلوار داشته باشند و خانم ها هم مانتو سایز بزرگ با مقنعه ما ا

تان بوی عرق بدنو  الزم است ظاهری آراسته و مرتب داشته باشیدبپوشند. در مجموع 

ندهد کافی است. ممکن است بعضی استادان با بوی عطر و اودکلن حساسیت داشته 
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بنابراین با پوششی ساده و رسمی حضور پیدا .شود باشند و از همان ابتدا کار خراب

 کنید.

 با اعتماد به نفس وارد جلسه شوید.2

بروید تا با فضا آشنا شوید. دیر رسیدن به  مصاحبه حتما در زمان مناسب به محل

کند و این به ضرر شماست. هنگام سالم کردن در چشمان طرف شما استرس وارد می

ست دادن محکم و با اعتماد به نفس دست دهید. لبخند مقابل نگاه کنید و در صورت د

 .ی اعتماد به نفس شما خواهد بودتر خواهد کرد و نشان دهندهنشینصورت شما را دل

 عجله نکنید.3

آید و عجله ممکن است شما را کس از آدم دست و پاچلفتی خوشش نمیهیچ

 .ی فکر کنیدها نترسید و قبل از جواب، کمگونه جلوه دهد. از پرسشاین

 دروغ نگویید.4

های استادها، غلو نکنید و دروغ نگویید. گفتن دروغ به شما در پاسخ به پرسش

ها، دست شما رو ی پرسش و پاسخاسترس وارد کند. عالوه براین ممکن است در ادامه

 .شود؛ و این قطعا به ضرر شماست

 کوتاه جواب دهید.5

های ترین جواب را انتخاب کنید. جوابجامعو  در پاسخ به سوالها، روشن، کوتاه

چنین رود. همی منفی به شمار میطوالنی ممکن است خسته کننده شوند و این نمره

 .شودگاهی زیاد حرف زدن به همراه استرس موجب پرت و پال گفتن می

 تان بازی کنیدبا نگاه.6

تان را کمی هم نگاههنگام پاسخ دادن به سوال یک استاد، تنها به او خیره نشوید. 

به سمت دیگر استادها بچرخانید و دوباره به سمت استادی که سوال را پرسیده است 

 .برگردید

 تان را بروز دهیدمهارت.7

 روی و کنید بیان را آن مناسب هایفرصت در دارید، مهارتی زبان و نرم افزار اگر در

 .دهید مانور آن
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 را نشان دهید شهرسازی ی خود به رشتهو انگیزه عالقه.8

را به صورت مستقیم و غیرمستقیم نشان  شهرسازیی به رشته تانسعی کنید عالقه

اید و برای آینده نیز برنامه دارید. چنین نشان دهید با هدف به این رشته آمدهدهید. هم

 آزمون مصاحبه در موفقیت به خاطر داشته باشید که داشتن انگیزه، کلید اصلی

 و عالقه با را دانشگاه و رشته شما کنند احساس استادها که کنید کاری. تاس دکتری

 .ایدکرده انتخاب کتاب و حساب

 از ندانستن نترسید.9

دانید و یا به هایی از شما بپرسند که جواب آن را نمی ممکن است استادها سوال

بگویید  آورید. در چنین شرایطی سعی نکنید آنها را بپیچانید. صادقانهخاطر نمی

 .حضور ذهن ندارید

 شما تاثیر گذارید.10

ی بسیار مهمی است. باید با ی استادها را دارید؛ این نکتهشما توانایی تغییر عقیده

های مناسب اطالعات مندی خود را نشان دهید و در زمانزیرکی و صداقت عالقه

 .ها خود ارائه دهیدمختصری را از سوابق کاری و توانایی

 را خسته نشان ندهید خودتان.11

اید و یا در زمان مصاحبه به ساعت خود نگاه نکنید؛ این یعنی شما یا خسته شده

خواهید زودتر مصاحبه تمام شود. همچنین از مالیدن یا خاراندن استرس دارید و می

 .عالقگی شماستی بیگردن و یا پس سرتان خودداری کنید؛ این نشانه

 ددر تمام جلسه رسمی نباشی.12

ی مصاحبه رسمی باشید. گاهی بخندید و گاهی طول جلسه تمام نیازی نیست در

دوستانه برخورد کنید. دقت کنید نباید پاهایتان را روی هم انداخته و با بیخیالی پای 

رویی را بلرزانید. اینکار توجه شخص مقابل را منحرف کرده و در ضمن نشانه میزان 

 .ناراحتی و احساس ناامنی شماست

 دقیقه است ۹۰مصاحبه هم مثل فوتبال .13
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به یک سوال جواب نامناسب بدهید. هرگز ناامید  ممکن است در زمان مصاحبه،

 .قدر هم بلد نباشندتان همینبازی کنید. ممکن است رقبای ۹۰ی نشوید و تا دقیقه

 
 پرسیده می شود در مصاحبه مهمترین سواالتی کهب( 

 یح دهید..در مورد پایان نامه خود توض1

در این مرحله الزم است موضوع پایان نامه خود را به صورت واضح و در یک یا چند 

جمله با بیانی روشن معرفی کنید. الزم نیست شما در مورد جزئیات کار خود توضیحی 

ارائه کنید ولی باید به کل پایان نامه خود مسلط باشید.)اگر پایان نامه شما تئوری بود 

بدرد کتابخانه می خورد و قابل استفاده نیست بلکه باید بگویید که  الزم نیست بگویید

مطالب پایان نامه اگر مورد استفاده قرار گیرد می تواند مشکلی از مشکالت این مرز و 

 بوم را کاهش دهد(

 .زمینه کاری مورد عالقه شما چیست؟2

مچنین در پاسخ به این سوال هرگز نباید روی موضوع به خصوصی تأکید کنید، ه

طوری پاسخ ندهید که گویی برایتان مهم نیست روی چه موضوعی کار کنید. بهتر است 

با پاسخ خود نشان دهید که هر چند روی چند زمینه کاری مسلط هستید ولی توانایی 

 .کار کردن روی موضوعات دیگر را هم دارید )یعنی انعطاف پذیر هستید(

 چیست؟.هدفتان از ادامه تحصیل در مقطع دکتری 3

قطعا پاسخ شما باید حول محور تدریس باشد.اعالم کنید به تدرس و آموزش و 

به خاطر داشته  پژوهش عالقه دارید و تمایل دارید دانشجویان زیادی را پرورش دهید.

 .کلید اصلی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری می باشد باشید که داشتن انگیزه،

 قبولی در مرحله اول این آزمون
ً
نمی تواند دلیل مناسبی برای ادامه تحصیل شما  صرفا

 .باشد دکتری درمقطع

.چگونه شهریه مقطع دکتری را تامین خواهید کرد؟)مخصوص داوطلبان دانشگاه 4

 آزاد(
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می توان گفت مهمترین سوالی که در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مطرح می شود 

 امکان پرداخت هزینه دانشگاه در پاسخ به این سوال اگه واهمین باشد که شما باید 
ً
قعا

 آزاد را دارید حتما اعالم کنید مشکلی از بابت پرداخت شهریه ندارید.

 

 امتیاز گیری -2-5
پس از قبولی در آزمون دکتری باید در جلسه مصاحبه شرکت کنید و امتیازات الزم 

که فقط را برای ورود به مقطع دکتری بدست آورید . هدف از مصاحبه دکتری این است 

آن دسته از دانشجویانی که واقعا شاسته و مستعد تحصیل در مقطع دکتری هستند 

وارد این مرحله از تحصیل شوند . بنابراین با قبولی از کنکور دکتری فقط توانسته یک 

امتیازی را با موفقیت گزرانده اید و وارد یک  30مرحله را پشت سر بگزارید . یک مرحله 

 ده اید .امتیازی ش 70مرحله 

 امتیاز 100 از امتیاز 70 است شده داده اختصاص مصاحبه دکتری امتیازی که به

 40 بخش یک.  شود می بندی تقسیم بخش دو به خود امتیاز 70 این.  باشد می

 امتیازی . 30امتیازی دیگر و یک بخش 

امتیاز است . این بخش مخصوص سوابق  40مصاحبه دکتری که دارای بخش اول 

امتیاز مصاحبه دکتری که مختص سوابق پژوهشی و علمی  40دانشجو است . پژوهشی 

دانشجویان است ، با ارائه موارد تمامی سوابق پژوهی که دانشجو در دوران تحصیلش 

بدست آورده است ، کسب می شود . در این بخش باید کلیه دستاوردهای علمی خود 

امل نگارش و چاپ مقاالت علمی و را ارائه نماید . این دستاورهای علمی و پژوهشی ش

بنابراین باید تمامی مدارک مرتبط با این . همچنین نگارش و چاپ کتاب می شود

 قسمت را همراه خود داشته باشید.
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 : امتیازات پژوهشی مصاحبه 6جدول شماره  

 
شود به بخش سوابق   یمربوط م یمصاحبه دکتر ازیامت 70از  دیگر ازیامت 30

خود را به همراه طول دوره  یلیمراحل تحص یتمام دیبخش با نیدانشجو . در ا یآموزش

 شتری. البته ب دییمعدل خود را در آن مقاطع اعالم نما نیدر آن مقع و همچن لیتحص

به ارائه سوابق  یلزوم یعنی استبعد از ورود به دانشگاه مطرح  یلیمقاطع تحص

 .ستیدوران مدرسه ن یلیتحص

 

 امتیاز( 40جدول نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی)حداکثر 

 نوع فعالیت ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 نحوه ارزیابی

1 

پژوهشی)داخلی و خارجی( -مقاالت علمی 1-1

 مرتبط با رشته تحصیلی

گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان  1-2

 پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 برگزیدگان در جشواره علمی معتبر 1-3

 

 

 

 امتیاز 22

 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا 7هر مقاله تا -

و داخلی  7المللی تا  گواهی ثبت اختراع بین-

 امتیاز 5تا 

 امتیاز 7و خارجی تا  3برگزیدگی داخلی تا -

2 
ترویجی مرتبط با رشته -مقاالت علمی

 تحصیلی
 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا 2هر مقاله تا  امتیاز 6

3 
مقاالت چاپ شده در کنفرانس های 

 معتبر)داخلی و خارجی(
 امتیاز 1خارجی تا و داخلی  امتیاز 4

 ------------------------------------- امتیاز 4 تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 4

 امتیاز 2و بسیار خوب تا  4عالی تا  امتیاز 4 کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد 5

  امتیاز 40 مجموع
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 : امتیازات سوابق آموزشی مصاحبه 7جدول شماره  

 
امتیاز مدرک زبان یکی از شاخص های ارزیابی داوطلبان این آزمون در کنار باقی 

 1مدرک زبان در مصاحبه دکتری از  .امتیاز ها یکی از فاکتورهای مهم این مرحله است

است و  یکی یادیآزمون ها تا حد ز نیمنابع ا .امتیاز را به خود اختصاص می دهد 8تا 

مدرک زبان  ازیآزمون ها هم آماده شد اما امت گرید یتوان برا یآزمون م کیبا مطالعه 

 امتیاز( 30)حداکثر سوابق آموزشی جدول نحوه محاسبه امتیازات 

حداکثر  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

 نحوه ارزیابی

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره  1

 کارشناسی

 طبق نظر کمیته مصاحبه کننده امتیاز 6تا 

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره  2

 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 طبق نظر کمیته مصاحبه کننده امتیاز 5تا 

 طبق نظر کمیته مصاحبه کننده امتیاز 3 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 3

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد  4

 ناپیوسته

 طبق نظر کمیته مصاحبه کننده امتیاز 43

 امتیاز 5برابر با  3تا  1رتبه  امتیاز 5 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 5

 ازیامت 4برابر با  6تا  4رتبه 

 ازیامت 3برابر با  9تا  7رتبه 

 ازیامت 2برابر با  12تا  10رتبه 

 ازیامت 1برابر با  15تا  13رتبه 

 طبق جدول مرتبط با زبان امتیاز 8 مدرک زبان معتبر 6

  امتیاز 30 مجموع
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 برنامه جامع مطالعاتی
 شهرسازی نوین 

 

 وهیدر ش یاساس تفاوت طبق جدول باال متفاوت است. یدر مصاحبه آزمون دکتر

 آزمون ها است. یبرگزار

 : امتیازات درس زبان 8جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل تغییرات ظرفیت پذیرش رشته شهرسازی در دکتری -2-6
وضعیت پذیرش دانشگاه های سراسری در آزمون دکتری در این بخش به بررسی 

می پردازیم.باید توجه داشت هر ساله پذیرش در  1398آزمون سال شهرسازی در 

 گرایش های مختلف متفاوت می باشد.

 

 

 

 امتیاز مدرک زبان)همترازی آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی(

MSRT IELTS TOEFL : IBT TOEFL : CBT TOEFL : IBT 

+ TOLIMO 

امتیاز 

 تخصصی

80-100 و باالتر 8    110-120  270-300  637-677  8 

75-79  7.5 102-109  253-269  607-636  7 

70-75  7 94-101  240-252  587-606  6 

65-69  6.5 79-93  213-239  550-586  5 

60-64  6 60-78  168-212  495-549  4 

55-59  5.5 46-59  137-166  450-494  3 

50-54  5 35-45  108-136  420-449  2 

45-49  4.5 29-34  93-107  393-419  1 
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 1399: ظرفیت پذیرش دکتری شهرسازی در سال  9جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جمع بندی و نتیجه گیری -2-4

اشید که قبولی در توان گفت شما داوطلبان گرامی باید توجه داشته بدر پایان می

با مدرک کارشناشی ارشد از دانشگاه های غیر روزانه و آزاد های ایران بهترین دانشگاه

کنند سخت نیست، این را برخی موسسات و مشاورین گرامی عنوان میآنچنان که 

تن باشد. بنابراین شما تنها با داشبدانید منفعت برخی در سخت نشان دادن کنکور می

 

 دانشگاه

 شهرسازی

 پردیس شبانه روزانه

 - - 1 همدان - سینا بوعليدانشگاه 

 - 1 3 المللي قزوین بیندانشگاه 

 - - 4 مدرس تربیتدانشگاه 

 - 2 4 تهران دانشگاه

 - 1 2 تهران - بهشتي شهیددانشگاه 

 - - 4 طباطبایي تهران عالمهدانشگاه 

 2 - 3 تهران صنعت و علمدانشگاه 

 - - 3 سنندج - کردستاندانشگاه 

 - 3 6 رشت - گیالندانشگاه 

 3 - 3 هنر تهراندانشگاه 

 - 1 6 اصفهان هنردانشگاه 

 - - 4 دانشگاه یزد

 5 8 43 نفر(  56مجموع) 

 



 
 

34 
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توانید به باالترین رتبه های کنکور می و تهیه رزومه مناسب برنامه اصولی و تالش مستمر

ر در کالس .افرادی که هزینه حضول کنیدو در مصاحبه با موفقیت عم دست پیدا کنید

کیج و د ناامید شوند،حضور در کالس و استفاده از آزمون و پموسسات را ندارند نبای

ریزی شماست.فراموش کنند ، اصل کار تالش و برنامهغیره نقش مکمل را ایفا می

 باشد اگر بدون برنامه و مشاورکور سالی فرسایشی و طاقت فرسا مینکنید سال کن

حرکت کنید قطعا در میانه راه از حرکت باز خواهید ماند پس با امیدواری و نشاط فراوان 

و در کنار آن در جهت افزایش کیفیت رزومه علمی خودتان  پا در عرصه کنکور قرار دهید

سال اخیر با تمامی امکانات خود به صورت  7به همانند  شهرسازی نوین.تالش کنید

 بان خواهد بود.آرزوی ما موفقیت شماست.مجازی در خدمت شما داوطل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان
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