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 پیشگفتار

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

 که بوده 1399در کنکور سال  (طراحی شهری)شهرسازی ۀرشت ارشد کارشناسی

 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 تیجهن در .باشدمی

 .بود خواهید

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

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

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

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

 
ً
برتر سال های قبل به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود چرا که این خالصه ها صرفا

برای مطالعه خود فرد در سال کنکور او بوده است و می توان گفت برداشت شخصی 

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

 بنابراین به هیچ عنوان به سمت این خالصه نروید.
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 3بایست به تۀ شهرسازی جهت کسب رتبه برتر میدر آزمون کارشناسی ارشد رش

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

 مطالعه نکنیم!!اصل اول نوین: چه منابعی را 

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

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

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

 نهایی خود قرار دهیم.منابع در لیست 

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!

در این اصل داوطلب دقیق میداند از هر منبع چه قسمت هایی را باید مطالعه 

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

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

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

 باعث افزایش خستگی و البته ناامیدی وی می شود.
ً
 غیر کنکوری ُپر می کند که قطعا

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

 کتاب کفایت می کند!

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

 مطالعه خالصه آن کافی ست و کدام 2
ً
 کدام منابع ، صرفا

ً
(،حال باید بداند دقیقا

 باید خود کت
ً
اب 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 رسد ، بنابراین میبایست خالصه این کتاب را مطالعه کنیم.نمی

 نیز آن صهخال 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 ارشد کنکور

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

 کامل لیست به دسترسی جهت کنممی عرفیم را شوند مطالعه کتاب خود بایستمی

شهرسازی  99و گروه کنکور   NovinShahrsaz@به کانال شهرسازی نوین به آدرس 

 نوین بپیوندید ؛

 حبیبی محسن.شهر تا شار از.1

  کامروا محمدعلی .ایران معاصر شهرسازی.2

 زیاری ..ا کرامت.جدید شهرهای ریزی برنامه.3

 بهزادفر یمصطف.پایدار شهرسازی آیین.4

 ایران معماری و شهرسازی عالی شورای.عالی شورای مصوبات.5

 پور برک محمود.شهر الفبای.6

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

 گروتر.معماری در شناسی زیبایی.8

 مسعود بانی.غرب معماری تاریخ یا زارعی ابراهیم جهان معماری با آشنایی.9

 بهزادفر مصطفی .پاسخده های محیط.10

 .... و کارمونا ماتیو.شهری فضاهای و عمومی های مکان.11

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

 دلسوز مشورت کنید

 

شهرسازی نوین  99)در گروه کنکور حال می پردازیم به برنامه جامع مطالعاتی 

 ارسال می شود(

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

 پایان از بعد که مرحله دسته بندی کرده ایم 4اصل نوین که در پیش تر ذکر شد به 

 شما که شکل این به شد خواهد برگزار مرحله همان منابع از آزمون یک مرحله هر

 مسلط برنامه این در شده مشخص یها سرفصل و منابع به آزمون هر از قبل باید

 .باشید آزمون در شرکت آماده و شده
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 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

 منابع این از یک هیچ و شوند مطالعه باید اول اولویت منابع مامت : 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 بایست می

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

 شوند مطالعه بایست می نیز سوم اولویت در شده معرفی کافی،منابع زمان نداشت

 .هستند معروف تکمیلی منابع به منابع این که چرا

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

 بتهال 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،شما می 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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی جامع کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی
 دهی شده است: مطالب این فصل به صورت زیر سازمان

 معرفی رشته شهرسازی: 1بخش  

 ارمعرفی و تشریح گرایش های شهرسازی و بازار ک: 2بخش  

 تشریح آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی: 3بخش  

 اولفصل 
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 برنامه جامع مطالعاتی
 شهرسازی نوین 

 
  

 یرشته شهرساز یمعرف -1-1
 یرشته ها 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 یستنها در مقطع کارشنا یشهر یزیدانشجو در رشته برنامه ر

 یحلقه واصل رشته ها جادیا وربه منظ این رشته. رفتیپذ یصورت 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 شهرسازباشد یم یهرش 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 یها و برنامه ها 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 ای  کالن منطقه یها طرح یابیارز

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

 در مقطع کارشناسخصوص یآموخته رشته شهرساز
ً
 .باشد یارشد م یا
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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 یاشبکه ه 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 برنامه هزار ۵۰ حداقل به ازین یاو منطقه 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 رانخود را جب 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 ؛کنندینم مداخله کالن اسیو آنها در مق در حد بنا است معماران

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

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

ته اشتغال در سطح کشور، رش 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 گرایش های )زیرشاخه ها( کارشناسی ارشد .1-2

 

در کنکور هنر  یرشته شهرساز یاه شیارشد، انتخاب گرا یدر مقطع کارشناس

و  یو منطقه ا یشهر یزی" و "برنامه ریشهر یکه به دو رشته "طراح ردیپذ یصورت م

" یاو منطقه یشهر یزیرشته "برنامه ر 1391. از سال شود یم می" تقسیشهر تیریمد

 می" تقسیشهر تیری" و "مدیامنطقه یزی"، "برنامه ریشهر یزی"برنامه ر شیبه سه گرا

کد و آزمون)مرحله اول و دوم( مشترک  کی یدارا شیاست که البته هر سه گرا دهیدگر 

 .دگردن یمطرح م نهیبوده و تنها در زمان انتخاب رشته به صورت سه گز

 

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

 شهرسازی رشته کارشناسی

رشته های کارشناسی 

 ون مرحله اول(ارشد)آزم

 و ای منطقه و شهری ریزی برنامه مجموعه

 شهری مدیریت

 طراحی شهری

رشته های کارشناسی 

 ارشد)آزمون مرحله دوم(

 و ای منطقه و شهری ریزی برنامه مجموعه

 شهری مدیریت

 طراحی شهری

 کارشناسی های گرایش

 رشته انتخاب در ارشد

برنامه ریزی 

 شهری

برنامه ریزی 

 منطقه ای

ریت مدی

 شهری

 طراحی شهری

 ریزی برنامه شهری، ریزی برنامه اسالمی، شهرسازی شهرسازی، دکتری شهرسازی در رشته

 ای و طراحی شهری منطقه و شهری ریزی برنامه ای، منطقه
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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 شرفتیهت پدر ج

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

ارشد برنامه  ی. دانش آموختگان کارشناسدباال دار  لیگسترده و قدرت تحل یدانیم

جامع  یها مانند طرح یتوسعه شهر یاه 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 یو چه در بخش خصوص یروز جامعه، چه در بخش دولت ازین لیبه دل
ً
 نسبتا

 بازار کار برخوردارند. در بهتری

 ریزی منطقه ای گرایش برنامه. 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 یزیرنامه ر، بچند روستا باشد

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

 ستیو ز یاقتصاد ،یبه مسائل مدل ساز 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 نزدیککند. 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 تیریمدتوان از  می

 یهاالت سکونتگاهها و معض 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 ینگمانند چگو 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 

 نیتراز جمله مهم 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. تع
ً
ریف 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 داوطلبان و دستگاه 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 

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

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

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

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

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

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 

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

توان گفت هنوز در مجموع میشهری حرفه ای متخصص، با شاستگی الزم ، تربیت نماید.

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

 ای بزرگ به پیکره این رشته می باشد.

 ارشد یشرح آزمون کارشناس. 1-3

داوطلبان ابتدا در اردیبهشت ماه همراه دیگر رشته ها در آزمون مرحله اول ) تستی( 

گردد ماه نتایج  اولیه این آزمون)رتبه و نمره( اعالم می 1شرکت می کنند ، تقریبا پس از 

ر مانده تا داوطلبان در فرصت تعیین شده اقدام به انتخاب رشته محل کرده و منتظ

ماه بعداز  2سازمان سنجش زمان شرکت در آزمون مرحله دوم را مشخص کند)تقریبا 

اعالم نتایج اولیه( بعداز شرکت در آزمون مرحله دوم که در تهران برگزار می شود باید تا 

اواسط شهریور ماه صبر کنند تا نتایج نهایی و نمره کل)مجموع مرحله اول و دوم( 

 منتشر شود. توسط سازمان سنجش
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 برنامه جامع مطالعاتی
 شهرسازی نوین 

 
 : آزمون مرحله اول طراحی شهری 2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 )مرحله اول(طراحی شهری آزمون  

 شرح هر درس ضریب هر درس تعداد سواالت مواد آزمون)درس(

  15 زبان عمومی 

2 

 

زبان عمومی شامل گرامر زبان و واژگان عمومی و 

متون زبان تخصصی شامل درک مطلب از 

 تخصصی طراحی شهری

 15 زبان تخصصی

 

 مباحث عمومی

 

25 

 

3 

یه شهرسازی،ساختار و تشکیالت نظام مفاهیم پا

برنامه ریزی،کاربری زمین،مسکن،زیرساخت، 

 بافت فرسوده ، محیط زیست،جمعیت شناسی و ...

 

 و شهرسازی معماریتاریخ 

 

25 

 

2 

 

تمدن  یدر جهان از ابتدا یشهر و شهرساز خیتار

 تا معاصر هیاول یها

تمدن  یاز ابتدا رانیدر ا یشهر و شهرساز خیتار

 )مادها( تا به امروزنرایا

 و جهان رانیدر ا یو طراح یمعمار خیتار

 مبانی نظری معماری 

 و طراحی شهری

 

25 

 

2 

ها  هینظر ،یشهر یدر طراح هیپا میو مفاه فیتعار

 یمعمار ینظر یو مبان یشهر یو مکاتب طراح

  یو معمار یشهر یفضاها لیتحل

25 

 

2 

 هانو ج رانیدر ا یو معمار یشهر یفضاها لیتحل

 یشهر یطراح یتخصص یها کیها و تکن روش

 دقیقه 120مدت زمان :  130 مجموع
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 (تشریح آزمونفصل اول  ) 

 : آزمون مرحله دوم طراحی شهری  3جدول شماره 

 )مرحله دوم( یشهر یطراح سیآزمون اسک

 مدت زمان ضریب عنوان آزمون

 دقیقه 180 4 یشهر یطراح سیاسک

 

( یشهر یطراح سیاسکنمره آزمون مرحله دوم )  ته مهم :الزم به توضیح است کهنک

فقط برای رشته محل های روزانه و شبانه محاسبه می شود. بنابراین افرادی که تمایل 

دارند فقط در رشته محل های غیر انتفاعی، پردیس، پیام نور و دانشگاه آزاد انتخاب 

 آزمون ندارند. داشته باشند نیازی به حضور در این
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 و منابع آزمون  ها سرفصل یمعرف
 دهی شده است: مطالب این فصل به صورت زیر سازمان

 زبان انگلیسی )تخصصی و عمومی(: 1بخش  

 مباحث عمومی شهرسازی: 2بخش  

 یشهر یطراح و یمعمار ینظر یمبان یمبان: 3بخش  

 و سیر اندیشه های شهرسازی و جهان رانیدر ا یو شهرساز معماری خیتار: 4بخش  

  یو معمار یشهر یفضاها لیتحل: 5بخش  

 دومفصل 
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 (معرفی منابعفصل دوم)

  

 مواد آزمون

 یو تخصص یزبان عموم -2-1

 یارشد در واقع از جمله دروس یدر کنکور کارشناس یو تخصص یدرس زبان عموم

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

متن  3نداشته و تنها شامل  یخاص یچندان معنا یو تخصص یآن به عموم یبندمیتقس

 باشد.یم یخصصت

 یدرصد 3 نیانگی) م نیاخذ شده توسط داوطلب یدرصد ها نییپا نیانگیتوجه به م با

شدگان در مقطع روزانه  رفتهیپذ انیدر م یدرصد 15 نیانگیو م نیداوطلب یتمام انیدر م

 یفرصت برا کیتوان از آن به عنوان  یبخش ، م نیگذشته در ا یسالها یو شبانه( در ط

 ارشد نام برد. یاسدر کنکور کارشن یحتم تیموفق

سوال و  30باشد و با  یم یسوال عموم 15و  یسوال تخصص 15رس شامل د نیا

 درس در دفترچه آزمون خواهد بود. نیاول 2 تیاهم بیضر
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 برنامه جامع مطالعاتی
 شهرسازی نوین 

 

 : منابع درس زبان انگلیسی 4جدول شماره 

 

 مباحث عمومی شهرسازی ایران -2-2
 کنکور در آن ضریب که است دروسی جمله از ایران شهرسازی عمومی مباحث

 دو هر در آن سواالت بودن مشترک به باتوجه و باشد می 3 شهرسازی ارشد کارشناسی

 مهمترین از یکی عنوان به آن از توان می ،( سوال 30 ریزی برنامه)  شهرسازی گرایش

 .ردب نام شهرسازی ارشد کارشناسی کنکور در دروس

 سردرگمی دچار را داوطلبان از بسیاری که آن با ی رابطه در اهمیت حائز نکته اما

 بر بخش این که گفت توان می واقع در ، است آن پایان بی و گسترده منابع کند می

 مفاهیم روی بر طور همین و است استوار معاصر ایران در شهرسازی مباحث روی

 .کندمی یدتاک ریزی برنامه و طراحی میان مشترک

 

 

 

 ردیف منابع نویسنده
 

ی
ص

ص
خ

ی و ت
ن عموم

زبا
 

 و جهانشاهی هادی

 زادهیوسف الناز
 1 3و  1کتاب زبان عمومی زیر ذره بین جلد 

ت اول
اولوی

 

 2 بان عمومی عصر کنکاشکتاب ز محمد اصفهانی

   

 

 1 504کتاب  انتشارات جنگل

ت دوم
اولوی

 

 TOFEL Essential Words 2کتاب  انتشارات جنگل

 و جهانشاهی هادی

 زادهیوسف الناز
 3 2کتاب زبان عمومی زیر ذره بین جلد 
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 (معرفی منابعفصل دوم)

 : منابع درس مباحث عمومی شهرسازی ایران 5جدول شماره 

 شهری طراحی و معماری نظری مبانی -2-3
 یشهر یدروس آزمون طراح نیاز سخت تر یکی 2 تیاهم بیدرس با ضر نیا

درس  نیدارد. ا یادیز اریبس یدروس همپوشان گریباشد . چراکه مطالب آن با دیم

و در  یشهر یها و مطالب طراح هینظر یشهر یدر طراح هیپا میو مفاه فیشامل تعار

 است. یمعمار ینطر یمبان انیپا

 ردیف منابع نویسنده

 

ی
ساز

ی شهر
ث عموم

مباح
 

 1 طرح و برنامه های شهری مصطفی بهزاد فر

ت اول
اولوی

 

شورای عالی شهرسازی 

 و معماری ایران

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری از ابتدا تا 

 1388سال 
2 

 3 جلد( 12جلد سبز شهرداری ها )تمامی  د سعید نیااحم

 4 الفبای شهر محمود برآبادی

 5 (1397آیین شهرسازی پایدار)تاکید بر چاپ  مصطفی بهزاد فر

 6 برنامه ریزی شهر های جدید کرامت اهلل زیاری 

 7 تراکم در شهرسازی محمد مهدی عزیزی

 8 95عمومی نفوس و مسکن از ابتدا تا نتایج سرشماری  مرکز آمار ایران 

 9 مجموعه مقاالت مسکن محمد مهدی عزیزی

 10 طراحی شبکه در حمل و نقل شهری فریدون قریب 

 مصطفی بهزاد فر
 2: آب و فاضالب و جلد  1زیرساخت های شهری)جلد 

 مدیریت پسماند(
11 

 12 هویت شهر مصطفی بهزاد فر

   

 

ت دوم 1 مرمت شهری یسید محسن حبیب
اولوی

 

 2 اصالح نظام مدیریت شهری در ایران مهدی زاده

 3 شهر و محیط زیست منوچهر طبیبیان

 4 شهرسازی معاصر در ایران سید محمد علی کامروا
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 برنامه جامع مطالعاتی
 شهرسازی نوین 

 

 معماری و طراحی شهری : منابع درس مبانی نظری 6جدول شماره 

 ردیف منابع نویسنده

 

مبان
 ی

نظر
 ی

معمار
 ی

و طراح
 ی

شهر
 ی

 1 یدر معمار یشناس ییبایز گروتر

ت اول
اولوی

 

 2 معاصر غرب یمعمار میو مفاه یمبان انیقباد دیوح

 3 یشهر یطراح ندیو فرآ ینظر یمبان پاکزاد  جهانشاه

 4 ییمنشور نوشهرگرا ارنت رندل

 5 یمعمار هینظر نشیآفر لنگ جان

 6 یشهر یطراح تیفیسازنده ک یمولفه ها گلکار کوروش

 7 یشهر یبلوغ طراحاز تولد تا  گلکار کوروش

 8 یریکو یدر شهرها داریپا یشهر یطراح گلکار کوروش

   

 

 1 یمنظر شهر دهیگز گوردن کالن

ت دوم
اولوی

 

 2 یشهر یطراح یمبان هدمن

 3 ییآب و هوا راتییدر عصر تغ ینیشهرنش ینیبحر نیحس

 4 یشهر یفضا یطراح یها اریقواعد و مع یتوسل محمود

 5 شهر دارتریشکل پا کی ی: به سو یشهر یطراح ینیبحر نی: حس ترجمه

 6  معاصر یشهر یطراح ینظر یمبان لیتحل  ینیبحر نیحس

 7 یشهر یطراح تیاسناد هدا گلکار کوروش

 8 ها و طرح ها هیرو یگونه شناس لنگ جان

   

 

 1 سرزنده یمراکز شهر نشیآفر بهزادفر یمصطف

ت سوم
اولوی

 2 یشهر یفضا ریکر راب 

 هیدر باب نظر ی، تامالت داریمکان پا نشیآفر گلکار کوروش

 یشهر یطراح
3 

 4 یقرن شهر یبرا یشهر یطراح ینیبحر نی: حس مترجم

 علیرضا عینی فر
مقاله : نقش غالب الگوهای عام اولیه در طراحی 

 محله های مسکونی
5 
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 (معرفی منابعفصل دوم)

 جهان و ایران در شهرسازی و معماری تاریخ -2-4
 مشترک دروس جمله از سازی شهر عمومی مباحث همانند شهرسازی و شهر تاریخ

 فرهنگی ، اجتماعی شرایط بررسی که باشد می طراحی و ریزی برنامه گرایش دو میان

 بررسی جهان تاریخ با رابطه در.دپرداز  می جهان و ایران تاریخ طول در.... و اقتصادی ،

 اهمیت رنسانس پایان تا اولیه های تمدن ابتدای از نشینی شهر و شهر تحول سیر

 از پیش ابران در نشینی وشهر  شهر تحول سیر بررسی ایران تاریخ با رابطه در و داشته

 تیز اهمنکته حائ .باشد می برخوردار باالیی اهمیت از امروز به تا اسالم از پس و اسالم

جهان در کنکور  یمعمار خیتار یعنی گرید یدارا بودن مبحث خیدر رابطه با تار

 باشد . یم یشهر یارشد طراح یکارشناش

 و جهان رانیدر ا یو  شهرساز یمعمار خیتار: منابع درس  7جدول شماره 

 ردیف منابع نویسنده

 

خ
تاری

 
ی و 

معمار
 

ن و جهان
ی در ایرا

شهرساز
 

 1 خ شکل شهرتاری جیمز موریس 

ت اول
اولوی

 

 2 تاریخ شهر و شهرسازی در اروپا جهانشاه پاکزاد

 3 شار تا شهر سید محسن حبیبی

 4  2و  1تاریخ شهر و شهرسازی در ایران جلد  جهانشاه پاکزاد

 5 تاریخ مختصر شهر و شهر نشینی در ایران سلطان زاده

 6 تاریخ معماری غرب بانی مسعود

 7 آشنایی با معماری جهان یم زارعیابراه

 8 سبک شناسی معماری ایرانی محمدکریم پیرنیا

 9 معماری –زمان  –فضا  گیدئون

   

 

 1 تاریخ شهر بنه ولو

ت دوم
اولوی

 

 2 طراحی شهر ها ادموند بیکن

 3 تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران مشهدی زاده دهاقانی

 4 با شهر و منطقه عیل شیعهاسما

 5 مقاله : ویژگی های تاریخ شهرنشینی در ایران احمد اشرف

 6 طراحی شهر ها ادموند بیکن

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



 
 

24 

 

 برنامه جامع مطالعاتی
 شهرسازی نوین 

 

 

 سیر اندیشه های شهرسازی -2-5
 اما شود نمی محسوب کورکن در مجزا سرفصل اینکهبا توجه به  ها اندیشه سیر

 سواالت بین در که (سوال 13 تا 10 حدود)در آزمون  دارد  باالیی بسیار سواالت تعداد

 اهمیت .گیردمی شهرسازی و شهر تاریخو  ریزیمه برنا نظری مبانی مختلف مثل دروس

 بیستم قرن شهری طراحی و ریزیمه برنا های نظریهاکثر  پایه کهآنجاست  درس این

 این ماهیت .دارد قرار 21 قرن تا 19 قرن از معاصر شهرسازی های جریان در یکسره

 مبانی دروس نیاز پیش درس عنوان به آن از توانمی و بوده مفهومی -تئوری درس

  .برد نام نظری

 

 سیر اندیشه های شهرسازی: منابع درس  8جدول شماره 

 ردیف منابع نویسنده

 

ی
شهرساز

ی 
شه ها

سیر اندی
 

 1 1سیر اندیشه در شهرسازی  کزادجهانشاه پا 

ت اول
اولوی

 

 2 2سیر اندیشه درشهرسازی  جهانشاه پاکزاد

 3 شهرسازی ، تخیالت و واقعیات فرانسواز شوای

 4 3سیر اندیشه در شهرسازی  جهانشاه پاکزاد

   

 

 استروفسکی
شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا 

 منشور آتن
1  
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 (معرفی منابعفصل دوم)

 یو معمار یشهر یفضاها لیحلت -2-6
دارد اما  یمعمار ینظر یها و مبان شهیاند ریبا س یاریبس یدرس همپوشان نیا

و  یشهر ی، فضاها یشهر یبه سمت دانش طراح شتریسواالت آن ب یریجهت گ

ارشد  یروند سواالت کنکور کارشناس گریطرف د ازاست . یشهر یطراح یها تیفیک

درس  نیدر ا میسبب درک درست مفاه نیود به همر  یم شیشدن پ یبه سمت مفهوم

 دارد. تیاهم اریبس

 ی شهری و معماریفضا لیتحل: منابع درس  9جدول شماره 

 ردیف منابع نویسنده

 

ی
ی شهر

ضاها
ل ف

حلی
ت

 
ی

و معمار
 

 1 مکان های عمومی فضاهای شهری ماتیو کارمونا

ت اول
اولوی

 

 2 فرآیند طراحی شهری حسین بحرینی 

 3 محیط های پاسخده : مصطفی بهزادفرمترجم 

 4 مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری جهانشاه پاکزاد

 5 کندوکاوی در تعریف طراحی شهری کوروش گلکار 

 6 شهرها ، طراحی و تکامل مترجم : حسین بحرینی

 7 چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم؟ یان گل

   

 

 1 ی هنر نو کردن ساختار شهرطراحی شهر محمود توسلی

ت دوم
الوی

 

 2 شبکه ارتباطی در طراحی شهری فریدون قریب

 3 اصول و روشهای طراحی شهری محمود توسلی

 5 طراحی شهری جان لنگ

 6 خوانش مفاهیم طراحی شهری   میتو کرمونا

 7 تحلیل فضای شهری  حسین بحرینی

 8 وصی شهریفضاهای عمومی و خص علی مدنی پور

 9 مقاالتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری جهانشاه پاکزاد

 10 شهرسازی شهروندگرا فرانسیس تیبالدز

   

 

ت  1 طراحی شهری بافت قدیم یزد محمود توسلی
اولوی

سوم
 

 2 ساخت شهر در اقلیم سرد و خشک محمود توسلی

  مرمت شهری سید محسن حبیبی
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 برنامه جامع مطالعاتی
 شهرسازی نوین 

 

 

 ع بندی و نتیجه گیریجم -2-7
توان گفت شما داوطلبان گرامی باید توجه داشته باشید که قبولی در در پایان می

های ایران آنچنان که برخی موسسات و مشاورین گرامی عنوان بهترین دانشگاه

کنند سخت نیست، این را بدانید منفعت برخی در سخت نشان دادن کنکور می

توانید به با داشتن برنامه اصولی و تالش مستمر میباشد. بنابراین شما تنها می

باالترین رتبه های کنکور دست پیدا کنید.افرادی که هزینه حضور در کالس موسسات 

را ندارند نباید ناامید شوند،حضور در کالس و استفاده از آزمون و پکیج و غیره نقش 

فراموش نکنید سال ریزی شماست.کنند ، اصل کار تالش و برنامهمکمل را ایفا می

باشد اگر بدون برنامه و مشاور حرکت کنید کنکور سالی فرسایشی و طاقت فرسا می

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

سال اخیر با تمامی امکانات خود به  6به همانند  شهرسازی نوینکنکور قرار دهید.

 در خدمت شما داوطلبان خواهد بود.آرزوی ما موفقیت شماست. صورت مجازی
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