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 گفتارپیش

ریزی آموزش های مختلف آموزش عالی، شورای گسترش و برنامهها و رشتههای درسی دورهدر تداوم به روزرسانی برنامه

های رشته شهرسازی برآمد. ها و شاخهمحتوی و شرح دروس دورهتحقیقات و فناوری در صدد بازنگری و اصالح  عالی وزارت علوم

در این مقطع باشد که آخرین نسخه مورد استناد وزارت عتف ها، مقطع کارشناسی مهندسی شهرسازی مییکی از این برنامه

عالی تحت  یهای آموزششود. با توجه به اینکه قانوناً هفده گروه از مجموعه گروهمعطوف می 1391 /08 /07به مصوبه آموزشی، 

 بوسیله گروهی که سرفصل، گیرند، مقرر شد تجدید نظر و بازنگریقرار می انسانیعلومپوشش شورای تخصصی تحول و ارتقاء 

ت علمی هیأ ءاعضابه انجام برسد. کارگروه شهرسازی مرکب از باشد و وزارت عتف میمورد تأیید شورای یاد شده  بطور مشترک

زاده گهرریزی لف شامل مصطفی بهزادفر )دانشگاه علم و صنعت ایران(، محمد مهدی عزیزی و بهناز امینهای مختدانشگاه

 المللی امام خمینی)دانشگاه تهران(، پروین پرتوی و بهشید حسینی )دانشگاه هنر(، ناصر براتی و مجید زارعی )دانشگاه بین

ری فاطمه فتوحی اهل طی ضا نقصان محمدی )دانشگاه یزد( با دبیپورجعفر )دانشگاه تربیت مدرس( و محمدر)ره((، محمدرضا 

های مختلف به سنجش وضعیت برای . این کارگروه با کمیتهتشکیل و شروع به فعالیت کرداین منظور به  1398احکامی در سال 

شهری، طراحی شدکارشناسی ارشهری، ریزیبرنامه کارشناسی ارشدچگونگی تجدید نظر برنامه در شش کمیته کارشناسی، 

های یاد در میانه فعالیت پرداخت. یشهری و دکتری شهرسازمدیریت کارشناسی ارشدای، منطقهریزیبرنامه کارشناسی ارشد

 نمود. های آموزشیسرفصل نظررا مسئول تجدید هادانشگاه، برنامه درسی 1000وزارت عتف با عنوان طرح بازنگری  ،شده

هماهنگی شورای گسترش و با و  انسانیعلومای که تحت نظر شورای تحول و ارتقاء باحث گستردهعلیرغم مکارگروه شهرسازی 

طرح بازنگری هزار برنامه "به تصمیم موسوم به  توجهبا  اشکال منطقی به تصمیم مذکور با وجود اشتدریزی آموزش عالی برنامه

دست یابد. در طرح بازنگری  1400ده و به برنامه مطلوبی برای ها تلفیق نموسعی کرد دیدگاه خویش را با این برنامه "درسی

ه گیالن با شد. دانشگامعرفی رشته مهندسی شهرسازی  دانشگاه گیالن مسئول بازنگری مقطع کارشناسی ،هزار برنامه درسی

دانشگاه تهران کسوت پیشمشترک از اساتید با تشکیل کمیته تخصصی  ،مسئولیت آقای دکتر نادر زالی به عنوان مجری بازنگری

متناسب با شیوه نامه وزارت  سرفصل مهندسی شهرسازی، با کارگروه شهرسازی را جهت بازنگریهای الزم هماهنگی، رازو شی

از طریق  آموزشی جدیدبرنامه و بعد از طی مراحل بررسی و تصویب در کمیته های تخصصی دانشگاه گیالن،  ه عمل آوردعتف ب

سرفصل بازنگری شده را برای اظهار نظر به کارگروه شهرسازی ایفاد گردید. کارگروه شهرسازی  انسانیعلومشورای ارتقاء و تحول 

آن نیازمند اصالح  ی ازجزئیات قرار گرفت ود کلیات برنامه مورد تأیی ارسال و در جلسات مورد بررسی قرار داد. ی کارگروهبه اعضا

پیشنهادات نهائی کارگروه شهرسازی رو پیش نسخهد. یاعمال گرد نشگاه گیالنبازنگری شده دا در برنامهص داده شد که تشخی

با طی این برنامه باشد. می انسانیعلومشورای تخصصی تحول و ارتقاء دبیرخانه  و ریزی آموزش عالیشورای گسترش و برنامهبه 

از این پس رسیده است  آموزشی ریزیامهبرنکمیسیون به تصویب  08/12/1400تاریخ  164که در جلسه  مراحل قانونی الزامی

 گیرد.مبنای آموزش مقطع کارشناسی مهندسی شهرسازی قرار می

 دکتر علی خاکی صدیق

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
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 کلیات

دل  ها را در، هنرها و حرفههادانشانضباط بین تنوعی از م، گستره ایمهندسی شهرسازی به مثابه خردی فرارشته

دروس مختلفی را به جویندگان دانش و مهارت شهرسازی آموزش  باید ،باطلذا، برای آگاهی کامل به این انض خود دارد.

آموزش برای است.  الیهچند های ترکیبیآموزه ی باماهیتًا یک امرهرسازی ت دیگر آموزش جامع رشته شداد. به عبار

. ریاضیات، است ازیموردن های متعددز تخصصا اساتیدی کارآزموده، مهندسی شهرسازی دانشجویانها به این آموزه

اجتماعی،  شناسیروان، نقد هنر، فلسفه، یشناسییبایزن ترسیمی و تصویری، شناسی، اقتصاد، هندسه، بیاآمار، جامعه

ترافیک، خوانی، کشی و نقشهنقشه برداری،نقشهمحاسبات ساختمانی، جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی، اکولوژی، 

ای از و نظیر اینها نمونه افزارهای کامپیوتریافزارها و سختجامدات، مکانیک سیاالت، برق، نرممکانیک ، شناسیزمین

فنی و  ،یهای علماست. بدیهی است که امکان گنجاندن همه این آگاهیشهرسازی  دانشدر مختصات مبانی علمی 

شود میپیشنهاد  ابراینبن. یستنممکن  ارشد یکارشناس گرایشهای ر شرح دروس دوره کارشناسی و حتیمهندسی د

مکاری هبط، در جزئیات از متخصصین مربوطه برای به این آگاهی منضکلی  شناختزی با شهرساهای هکردتحصیلکه 

شناسی قادر باشد که از با آشنایی کلی نسبت به جمعیت بایدگیرند. برای مثال شهرساز  ای بهرهحرفه در مطالعات

ز شهرسا ،دیگر سوی زانگری جمعیت شهرها بهره گیرد. یا شناخت و آینده شبرای سنجشناسی متخصصین جمعیت

ای و موضعی های جامع، تفصیلی، موضوعی، حوزهها و طرحبرنامه ،و سیاستگذاری ریزیبرنامه راهبرباید به مثابه 

ک، بردار، مهندسی عمران، مهندسین ترافیدیگر شامل نقشه ساالرانفن)ساختگاهی( را برای عملیاتی شدن در اختیار 

و در قالب  ی تصمیم سازهاایدهچارچوب  های خود را درمهارتمجموعه  مکانیک خاک و نظیر آنان قرار دهد. شهرساز

تا قابلیت کند میاند، عرضه ها منعکس شدهدر آنها و اقدامات هائی که راهبردها، سیاستیا طرح و هاها و گزارشنقشه

 داشته باشد.  گیربرای مدیران تصمیم استفاده

نهائی  پروژهکه تصور نمود  از مهارتها و چند الیه صورت شبکه همپیوند به توانمی آموزش شهرسازی را بهکیب تر

های آموزشی و در نزدیک به مرکز کارگاه ایرهددر مرکز آن قرار دارد. در اولیّن بعنوان نتیجه پایانی آموزش شهرسازی 

. در ارنددافزار( قرار افزار و سختها و فنون )تکنیک( و ابزارها )نرمترسیمی و تصویری، روشآموزشهای دومین دایره 

شناسی شهری، اقتصاد شهری، جغرافیای شهری، اکولوژی، معههای مرتبطی شامل جادانش ،آموزیمهارت سومین دایره

ظیر ریاضیات، فیزیک و ای مهندسی نو پایهعمومی فراگیر مباحث الیه گیرند. در شناسی و نظیر آن قرار میجمعیت

در  آموزش روند ریزی شده اند.پایهنظیر حکمت هنر اسالمی  یو بینش ی، بعالوه مبانی معارفمعادالت دیفرانسیل

  .شودمیارائه  یسلسله مراتب همپیوندیبا  کارشناسی ارشدو به ویژه در دو مقطع کارشناسی  مهندسی شهرسازی

بر  برنامه بازنگرییاد شده تنظیم شده است. البته این برنامه به عنوان رو با توجه به مفاهیم برنامه آموزشی پیش

مشمول بازنگری بوده است حداقل چهار بار  1400تا در ایران تدوین شده و  1378های قبلی که از سال پایه برنامه

در . ه استتنظیم شد اقتضا میکندرو با تکیه بر تغییراتی که الزامات و قواعد تجدید نظر برنامه پیش رائه شده است.ا

های ترورض و تجدید نظر پرداخته شده است، بلکه به دوین برنامهتفصل اوّل، نه تنها به مضامین و مفاهیم و اصول 

ن میدر هکند. اشاره مینیز  هابازده مطلوب آموختهبرای آموزش کارآمد دانشجویان شهرسازی و پاسخدهی برنامه 

ضو هیات علمی و صاحبنظر ع44، مبتنی بر کسب نظر ای آموزش شهرسازی در ایرانبا توجه به تجربیات دو دهه راستا،

با است.  عناوین جدیدبرخی و افزودن  دیگر برخی عناوین حذفعناوین، برخی اصالح  شامل ،تغییرات حاصله ،مجرب

مهندسی شهرسازی  مبنای آموزشرو برنامه درسی پیش  رودانتظار می ،توجه به پشتوانه نظر خبرگان شهرسازی کشور

 شود. کشور و مراکز آموزش عالی  هادانشگاه در همه
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و شرح دروس، راهبردهای  هاسرفصلهداف ویژه، اهداف اصلی درس، اهر عنوان درسی،  دراین برنامه  سوم در فصل

تدوین شده است تا حاوی پیام مشترکی برای مدرسین  موردنیازتدریس، راهبردهای ارزشیابی و تجهیزات اختصاصی 

که جنبه آموزشی مناسب  داخلی و خارجی تعدادی منابع معتبر نیز و دانشجویان باشد. در پایان سرفصل هر درس

  های درس تطبیق نسبی داشته باشد معرفی شده است.داشته و با سرفصل 

به مفاهیم،  و آگاهی تدریجی سلسله مراتبی موزش همپیوندآنهایتاً، به عنوان یک پیشنهاد عام، با تکیه بر ضرورت 

رعایت پیش نیازها و یا  با های تحصیلیمبتنی بر نیمسال درسی ، برنامهکارگاهیموضوعات ها و اصول، قواعد، تکنیک

دروس، برای ایجاد پیشنهاد چارت آموزشی در انتهای شرح شده است.  ارائه احیانا مطلوبیت همزمانی آموزش دروس

ترین چالشهای اجرای این دوره، تنوع برای اجرای یکسان سرفصل می باشد. یکی از جدی هادانشگاههماهنگی بین 

در چیدمان واحدهای آموزشی بود که حتی در موضوعاتی مثل مهمانی و انتقالی دانشجویان از  هادانشگاهسالیق 

انطباقی با چارت آموزشی دانشگاه  مبدأر اکثر موارد چارت آموزشی دانشگاه و د کردیمبروز دانشگاهی به دانشگاه دیگر 

با عنایت ، مسئله. برای رفع این شدیمدانشجویان  در پایان دوره آموزشی ریتأخو یا  مقصد نداشته و باعث سردرگمی

زی کشور شهرسا یهاگروهپیشکسوت  یعلمئتیه بخش وسیعی از اعضایاین سرفصل حاصل همفکری  به اینکه

باشد و همه  کشور و مراکز آموزش عالی هادانشگاهشایسته است اجرای آن نیز مبتنی بر رویه یکسان در  ،هست

 نو یهایفناوردر بستر  بساچهمختلف بهره ببرند و  یهادانشگاهآموزش در  یزمانهم یهاتیمزدانشجویان و اساتید از 

افزایش یافته و امکان استفاده از تجربیات همدیگر و یا  هادانشگاهبین  علمی و آموزشی ییافزاهم، مجازی یهاشبکهو 

 حتی برگزاری رویدادهای ملی دانشجویی در موضوعات و دروس خاص فراهم گردد.

بازنگری شده و بازنگری  1392 و 1389، 1384های تاکنون سرفصل دوره کارشناسی شهرسازی، در سه دوره سال

استاد  44کت دانشگاه تهران و شیراز، توسط گروه شهرسازی دانشگاه گیالن و با مشارکت با مشار 1400جاری در سال 

دانشگاه مجری دوره آموزشی مهندسی شهرسازی در سراسر ایران به همراه برخی خبرگان خارج از کشور، تهیه  17و 

ییراتی که در برنامه جدید نسبت تغ در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرارگرفته است. برای تصویب و ابالغ و

واحدهای درسی بازنگری شده، دروس تغییر یافته به برنامه قبلی اعمال شده است در جداول پیش رو با عناوین تطبیق 

وزارت  آموزشی یزیربرنامهبه تصویب کمیسیون  1400این برنامه در اسفند ماه  و دروس حذف شده ارائه شده است. 

 .باشدیم اجراقابل 1401-1402ز سال تحصیلی رسیده و ا عتف
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  گفت آغاز

تالش برای و ای تازه بخشیده چهره بشرگی به زند، پایانی قرن بیستم هایدههتغییر و تحوالت سریع جهانی، از 

. آموزش عالی است شدهتوسعه منابع انسانی کشورها در  گذاریسیاستهای ، از اولویترندهیادگیبه جامعه  شدنتبدیل

 ،یابی به توسعه پایدار، در مسیر دستو جامعه یادگیرنده دهنده منابع انسانی تخصصیترین نهاد توسعهاصلی عنوانبه

 ،تعالیبه یابی بقاء خود و دست منظوربه هادانشگاه، عصر تغییر و تحوّالت شتابندهدر حساسی را بر عهده دارد. نقش 

 آگاهانة حرکت روندهای علمی متضمن یروزرسانبهالزمه این آمادگی، . آماده رویارویی با تغییرات باشند پیوستهباید 

شی قاعدتًا اهداف نهادهای آموز است. و فناوری دانش جهانی زهایمر مراکز آموزشی و پژوهشی هر جامعه، سازگار با

 شوند.با این الزام تنظیم می

 ،خصوص توسعه منابع انسانی تخصصیهب های درسی آموزش عالی در تحقق بخشیدن به اهداف آموزش عالیبرنامه

در دستور کار آموزش عالی  و در گذر زمان، توالی به همواره درسی، هایبرنامهبازنگری  سزایی دارند. از همین روبنقش 

نظام  کمک کند. ندهجامعه یادگیر به تداوم جریان داده وافزایش  را های دانشگاهیها و رشتهاثربخشی دوره بوده تا

سرنوشت جامعه را در بلندمدت تعیین  که درون جامعه است هاینظامترین و گسترده ترینبزرگآموزش عالی از 

با پذیرش  .عالی دارد خصوص آموزشهب ،عمومی با نظام آموزش نزدیکیرابطه بسیار  ،یادگیرنده جامعه توسعه .کندمی

 هایبرنامه مستمر یروزرسانبه ،یادگیری هایفرصتارتقای کیفیت  منظوربهنظام آموزش عالی باید انگاره که این 

الزم  هایشایستگیبتواند بهنگام شده مستمر باید های برنامه ،دارد ملحوظهای اجرائی خویش مأموریتآموزشی را در 

مستلزم لحاظ نمودن برخی معیارها  ایبرنامهتدوین محتوای چنین  .برای تداوم یادگیری را در دانشجویان پرورش دهد

، دائمیپرورش یادگیرنده  باهدفکمیت آن، ارائه محتوای منعطف و متنوع، تناسب محتوا  جایبهمانند کیفیت محتوا 

و استفاده از سایر منابع یادگیری در کنار  در مسیر آموزش اسب محتوا با نیازهای جامعه، مشارکت دادن دانشجوتن

 .است منابع آموزشی

  اهداف و تعریف کلی، مشخصات  -1-1

-یک نظام تصمیم، عام بیانی با شهرسازییکی از علوم بسیار مهم مرتبط با حیات اجتماعی بشر، شهرسازی است. 

های ها و سازهبین مؤلفه رابطةتنظیم برای مداخله  بهبود کیفیت زندگی جوامع به منظوربه ست کهسازی جمعی ا

امور  کارشناسانکه ی ها و تدابیرمجموعه روشپردازد. میها ای و نظیر اینمکانی اعم از شهری، روستایی، منطقه

گفته شهرها  علم تنسیق ، شهرسازی یاکننداده میآمتر و مطلوب بهتربرای زندگی را  هاباهمستان ،آن لهیوسبهشهری 

  .شودمی

های همگانی موضوع اصلی آن مکان ژهیوبهحرفه، هنر و دانشی است که ساماندهی قلمروهای مکانی  شهرسازی

دار های تخصصی، فنون و هنر معنیباط فرادانشی با ترکیب تنوعی از دانشای این انضسامانه رویه شود.تلقی می

اقتصادی و  اجتماعی، با موضوعات ایپیچیده یدگیتندرهمفنی و مهندسی آن،  هایجنبهفارغ از  شهرسازیشود. می

 سیاسی دارد.

های بشری دارد گیری شهرها در تمدنقدمتی دیرینه به بلندای تاریخ شکل ریزی و طراحی شهرها،برنامه اگرچه

 قرنمین. این دانش حدوداً گذردحدود یک قرن میتنها  ،مستقل علمی رشتهکی عنوانبه یشهرسازدانش  پیدایشاز اما 

سال تا نرهای زیبا دانشگاه تهران به ایران راه یافت. با دوره دکتری شهرسازی در دانشکده ه خود، پس از ظهور جهانی

که به تأسیس دوره کارشناسی شهرسازی اقدام شد این رشته در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد برگزار  1378

های در سال. شد اندازیراه 1378 سال، از ایران هایدانشگاهدر  کارشناسی شهرسازی آموزشی اولین دورهشد. می

https://mortezanazari.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
https://mortezanazari.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
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در اکثر  اکنونولی  .پرداختندمی این رشتهمحدودی به آموزش  هایدانشگاه، مقطع کارشناسی اندازیاهر غازینآ

 .فعال است «مهندسی شهرسازی»با عنوان  ن رشتهکشور ای هایدانشگاه

ای شهرسازی متکی به های گذشته، فعالیت حرفهشهرسازی در سال آموختگاندانشبه علت تعداد محدود 

تفکر حاکم بر  این تداخل علمی، ریتأثتحت ؛ لذامعماران و مهندسان عمران بود ویژهبه هارشتهر سایمتخصصان 

 دورازبه ییگراو محصول ینگریبخش ،گراییکمی، ساالریفنمبتنی بر  شتریبگذشته  هایدههایران در  یشهرساز

حل برای برآمده از این الگوی تفکر ی پیشنهادی راهکارها طبیعتاً  ه است.بود نگریآینده، پایدار محوری و گراییانسان

انسانی، تاریخی و هویتی  هایجنبه گرفتندهینادبه دلیل و حتی نبودند  مؤثرنیز در بسیاری موارد  مسائل شهری

و باور نخبگان جامعه اما با گذشت زمان  .شدندنیز می حادتری حتیشهرهای ایرانی، خود بسترساز مشکالت جدید و 

 این رشته همت گماردند اجرایبه  کشور هایدانشگاه، تعداد بیشتری از آن ضرورت گسترش اری این رشته وبه اثرگذ

یافته و اثرگذاری حضور توسعه شهری  گیریتصمیممراکز  بیشتری توانستند در شهرسازی آموختگاندانشدر نتیجه  و

  .خود را نمایان سازند فردمنحصربه

 ر،یاخ دۀدر س نشینی فزایندهرشد شهرها و شهرشهرسازی،  آموختهدانشیاز به احساس ن ودر کنار این تحول 

 ریزیبرنامهنظام  در ،امروز و دیبخش تریپیچیدهابعاد  روستایی پیرامون شهرها،مسائل و حتی  یبه مسائل شهر روزروزبه

برخوردار  توسعه هایبرنامهدر میان سایر  یاهژیو تیاز اهم ،هاآن رامونیمناطق پ یو سامانده یتوسعه شهرکشور، 

شهر  200حدود و از  پیداکردهبیش از شش برابر افزایش  رانیا یتعداد شهرها 1335-1395 هایدهه یه است. طشد

، نیاز به و آثار و پیامدهای آن بر پیکره شهرها چنین تحولی در شهرنشینی بررسیشهر رسیده است.  1200به بیش از 

های خاص هر های شهری را با توجه به زمینهل و چالشد مسائنتا بتوان دارد در نظام مدیریت شهریخبره کارشناسان 

 د.ننمای پیشنهادشهری بررسی و اقدام مطلوب را 

 مقطع با هدف تربیت کارشناساین آموزش مهندسی شهرسازی در  ات،یواقع نیبه ا و با توجه هاضرورتدرک این با 

 تیمقطع، تقو نیدر ا. است پیداکردهتوسعه  هادانشگاهو در اکثر  اندازیراه نهادهای دولتی و غیردولتی، موردنیاز

، تحلیل شرایط و تدوین هاآنبرای  حلراهشهرسازی، توانایی درک مسائل شهری و ارائه  یو کاربرد یفن هایمهارت

 برنامه عملیاتی برای آینده در قالب کار تیمی از جمله اهداف اصلی آموزش شهرسازی است.

سازی دانش شهرسازی با تحوالت روز دنیا و همگام طرف یک شهرسازی، ازهدف اصلی بازنگری دروس مهندسی 

با نیاز  شهرسازی آموختگاندانش پذیری، اثربخشی و انطباق توانایی، اشتغالینیمهارت آفراز طرف دیگر تقویت جنبه 

زینی دروس ، جایگمهندسی شهرسازی روز جامعه است. برای تحقق این هدف، رویکرد مهم بازنگری برنامه درسی

، همپوشانی دیگر مهارتی، فنی، کارگاهی و عملی با برخی دروس نظری است که بعضًا در برنامه قبلی، با برخی دروس

مالحظه دی، ماهیت کارگاهی و عملی دارد. آموزش رشته شهرسازی به دلیل جنبه کاربر اساساً  اند.مفهومی هم داشته

و  محورمهارتآموخته تواند به تحقق هدف غایی تربیت دانشها، میاین جنبه مهم رشته درسی در بازنگری سرفصل

آموخته شهرسازی را به دوره کارشناسی کمک کند. بر همین اساس، تالش شد دروسی که دانش کار پسند در بازار

تیب جدول خالصه اهداف بازنگری به تر ابزارهای علمی و فنی روزآمد تجهیز کند در اولویت بازتعریف دروس قرار گیرد.

 زیر تدوین شده است. 
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 هاسرفصل و درسی هایبرنامه بازنگری اهدافخالصه 

 آموختگاندانش اثربخشی ارتقاء آموختگاندانش کارایی ارتقاء ردیف

 با سایر علوم مرتبط با شهرسازی شناختیمعرفت رابطه برقراری غیربومیشهرسازی  هایاندیشهتفکر انتقادی به  1

 شهرسازی مشاوره مراکز ایجاد برای آموختگاندانش کارآفرینی و توانمندی اندیشیهمدر  پذیریمشارکتکار تیمی و  توانایی 2

 کنشگر اجتماعی عنوانبهو مسائل مهم شهرها و ایفای نقش  هاچالشتحلیل  در حل مسائل شهری نگریجامع و برخوردار از بینش 3

 بومی جامعه نیازهای با شهرسازی آموزش توسعه میان تناسب ه شهریروز جامع درک مسائل شهر و نیازهای 4

 توسعه شهری هایپروژهدر تهیه  افزارینرماز دانش روز  گیریبهره شهرسازی افزارینرمو تسلط عملی به فنون  5

 عضو عنوانبها مشاور ی عنوانبه خاص هایانجمنمشارکت در  گیریسازی و تصمیمنظام تصمیم در علم کردن کاربردی 6

 و کارشناس دادگستری مهندسینظام هایسازماندر  مؤثرحضور  در نهادهای مرجع خوداشتغالیظرفیت  7

 

  اهمیت و ضرورت  -2-1

 است. شده  هاآنفزایش تصاعدی تعداد کالبدی شهرها و ا فزاینده سبب رشد ایرانشهرگرایی فزاینده سده اخیر در 

. سرعت باالی مهاجرت از روستاها به شهرها کنندمییت کشور در شهرها زندگی درصد از جمع 75بیش از  اکنونهم

شهرنشینی از روند منجر به پیشی گرفتن  ،روستایی به شهری در دوره معاصر هایسکونتگاهو همچنین نرخ تبدیل 

 و ون برنامهناشی از رشد شهری بد هاینابسامانیمنجر به انباشت  این روند شهرسازی شده است.اندیشه و عمل 

مدیریت  منظوربه کشور مادر این شرایط  در جامعه شده است. دولتی و عمومیفزاینده  هایسازمان نهادها و یریگشکل

درک از  ، نیازمند متخصصین شهرسازی با دانشی عمیق و یکپارچهچالشی سراسری شهرهاو کنترل توسعه و نظارت 

اجتماعی و سیاسی  یهاطیمح در جوییمشارکتو توان مذاکره و فنی و عملیاتی باال  هایمهارتمسائل شهری، 

شهرها، افزایش سطح  شدهریزیبرنامه تحقق اهدافی چون توسعه پایدار وبعالوه،  .گیری استو تصمیمسازی تصمیم

ریت ، مدیزیستمحیط، حفاظت از در پهنه شهرها کیفیت زندگی شهروندان، توسعه اقتصادی متوازن و عادالنهرفاه و 

موزشی و بهداشتی، توسعه آامکانات  بهعادالنه ها، افزایش دسترسی شهری، توسعه زیرساخت آوریتاببحران و افزایش 

که از اهداف کالن  زاییاشتغالو توسعه کارآفرینی و  ارتقاء سیستم مدیریت پسماند مد،آعمومی کار ونقلحملسیستم 

با توجه به اهمیت  نیازمند است،فعلی و آتی شهرسازان  هایلنستجربه، دانش و مهارت  به ملی است، سازندگی

با  مقطع کارشناسیآموزش در ، آموزش و تربیت نیروهای تخصصی در حوزه شهرسازی امری حیاتی است. ذکرشده

مختصات  که طبیعی است .دارد ییبسزادر پرورش نیروهای متخصص اهمیت  کاربردیدانش پایه و انتقال  مأموریت

و در اختیار  قرارگرفتهمورد بازنگری با توجه به الزامات یادشده در مقاطع مختلف  جاری باید و کاربردی دانش پایه

 مراکز آموزشی قرار گیرد.

متعهدانه  کامالً  صورتبهالبته و  گسترده ، به شکلجهان پیشرفته هایدانشگاهکشورها و  در درسی برنامه در تغییر

 متناسب با شرایط نیازهای جامعهبه کند که می آموزش عالی کمک تغییر به نظام این .شودمیانجام مسئوالنه و 

ات رسالت آموزش دانشگاهی در عصر جدید نسبت به گذشته تغییرباید اذعان کرد  پاسخگو باشد.جامعه  پرتحول

و بازخوانی  ذخیره ،ظجای حفرا پرورش دهد که به متخصصانیدر این عصر، دانشگاه  رودمیانتظار . وسیعی داشته است

های ارتباطی، ، مهارتمسئلههای حل ترکیب اطالعات، مهارت و بندی، تحلیلاطالعات، توانایی طبقه حجم عظیم

صنعتی و اجتماعی  ،های مدیریتی و فنّاورانه را دارا باشند تا بتوانند با تغییرات سریع فّناورانهمباحثه، مذاکره و مهارت

شاهد یک تغییر پارادایم از برنامه  هادانشگاهامروزه  ده و بر روند پیشرفت جامعه اثرگذار باشند.رسیسویی مؤثری به هم
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، چیستیدانستن  همچون هاییویژگی با کالسیک. برنامه درسی هستندمدرن پسابه برنامه درسی  کالسیکدرسی 

مبتنی بر مطلب و قضیه  ، یادگیری محض و یادگیرییشناسمسئلهعقالیی،  گیریجهتارتباطات نوشتاری، 

متعارضی از قبیل دانستن چگونگی، ارتباطات  هایویژگیدارای  مدرنپسابرنامه درسی  ،در مقابل. است تشخیصقابل

، وظیفه محوری، یادگیری یمحصول، بحث محور عنوانبهگیری عملی، دانش ، جهتانتقال قابل هایمهارتشفاهی، 

در کشورهای  سرعتبهپارادایم در آموزش علوم دانشگاهی تغییر این  .ص استقابل تشخیکاربردی و یادگیری تجربی 

  داشت. برخواهددر حال تحقق است و ایران نیز الجرم در این مسیر گام  ،توسعهدرحال

شده اما  روروبهرو به گسترش  هایچالشبا روندها، مسائل و  یدر عرصه شهر یکنون طیدر شرا یرشته شهرساز

 یامر همگان نیادارد.  یجد یکادر متخصص اثر تیاست که بر امر آموزش و ترب دادهرخ یموضوعدهه گذشته  یط

انتخابات  یمحالت، برگزار هایشورایاریشهرها و  یشورا گیریشکلبا است.  یشدن فرهنگ دخالت در امور شهر

و نخبگان  نیاز دست مسئول رانیدر ا یشهر و مسائل شهر رامونیانحصار بحث پ ،یشدن مسائل شهر یاشوراها و رسانه

 هرسازشکارشناس امر  نیبه مردم نموده است. ا ییآمده و مسئوالن را وادار به پاسخگو بیرون یمسائل شهر و شهرساز

خود را در تعامل  ةحرف کندمینموده و او را مجبور  یبوم هایارزشو  هنجارها ازها،ین تیمجبور به رعا شیازپشیبرا 

شدن  یهمگان یدر پ ؛ لذاباشد شهرهاجود حل مسائل مو یو در پ کردهروزآمد  جامعه یهاشرزا وبا مردم، فرهنگ 

و فرهنگ جامعه توجه  هاارزش ،ازهایشهرساز پاسخگو که به ن تیترب ی، اصلدر بازنگری، فرهنگ دخالت در امور شهر

 . است قرارگرفته یشتریب تأکیدمورد  باشدداشته 

واحدهای درسی و تجربه آموزش شهرسازی  سازیبومینیازهای کنونی جامعه شهری،  اساس بربرنامه بازنگری شده 

است. برای داشتن تصویر دقیق از وضعیت آموزش  شدهتدوین هادورهاین  برگزارکنندهتراز جهانی  هایدانشگاه

 ام.ای.تی.، هایاهدانشگ :شامل دانشگاه پیشرو و مطرح جهان چنددروس شهرسازی جهان،  هایدانشگاهشهرسازی در 

استانبول و آنکارا از کشور  تکنیکپلی هایدانشگاهادا و نردیا مونترال از کاوکنک ؛مریکاآفلوریدای آتالنتیک از و  برکلی

پیشگام و پیشرو در تولید دانش نظری شهرسازی و  هایدانشگاهتالش شد ترکیبی از مورد بررسی قرار گرفتند.  ترکیه

. رشته آموزشی شهرسازی، دارای ماهیتی مورد بررسی قرار گیرد د آموزش کاربردی شهرسازیبا رویکر هایدانشگاه

است و کیفیت و کمیت و حتی موضوعات و دروس آموزشی، برگرفته از مسائل و مشکالت کاربردی و بومی  کامالً

ق خشک، موضوع آب، در برخی کشورها با توجه به استقرار عمده شهرهای کشور در مناط مثالًجامعه محلی است. 

است.  شده گنجاندهشهرسازی  رشته مهندسی آموزشی هایسرفصل.. در .تغییرات اقلیمی، مهاجرت، امنیت غذایی و

پایه یکسان،  هایآموزششود فارغ از برخی مختلف استنباط می هایدانشگاه آموزشی از بررسی سرفصل آنچهبنابراین 

در دستور کار بر حسب شرایط محلی   است که دفعتاًاجتماعی  پذیریلیتمسئو و حوریمبوم رویکرد با  هایآموزش

 هایچالشبررسی  و واقعیتاین  شورای بازنگری سرفصل مهندسی شهرسازی با درکگیرد. می قرارآموزش شهرسازی 

 و یکپارچه از واحدهای ، مرتبطشهرسازی را با ترکیبی منسجممهندسی  یآموزشسرفصل ، شهرسازی کشوراساسی 

و علوم  شناسیزیبایی، هنر، افزارینرمای و و اجتماعی، علوم رایانه انسانیعلومدرسی علوم پایه و مهندسی، 

 مداریارزش، سازیبومیمعیار غنای علمی،  4با تمرکز بر  شهرسازی، در بستر و زمینه تفکر شناسیبومو  محیطیزیست

روز بودن دانش، مهارت در تفکر انتقادی، مهارت در تفکر خالق، هب. با این مقدمات؛ تنظیم کرده است ییافزامهارتو 

ها، نگاه سیستمی، یی، درک مسائل و نیازهای جامعه و توانایی سنجش آنگرادر کنار تخصص نگریجامع نشیب

، ای، شجاعت در بیان حقایقای و رابطه علی و معلولی به مسائل، شناخت فرهنگ، تمدن و هویت ملی و منطقهمنطقه

  یهایستگیباپذیری، رعایت اخالق علمی و ایجاد ظرفیت فنی برای خوداشتغالی و ایجاد اشتغال از تعهد و مسئولیت

این بازنگری، خروج آموزش  اساسی یکی از نکات. استمهندسی شهرسازی در آموزش سرفصل جاری  آموختگاندانش

بر سیستمی با تمرکز و  جانبههمه سازیبه برنامه ورودو  کالبدی یسازبرنامه یبعدتکرویکرد شهرسازی از مهندسی 



    

10 

 

ترین معیارهای بازنگری بر اساس مهمهای یاد شده زمینه بر هیباتکاست. و توسعه پایدار شهری  گراانسانشهرسازی 

 نظران به شرح ذیل است.نتایج جلسات و همفکری با صاحب

 بازنگری هایسنجه و هاشاخص معیارها،

 معیارهای مهم

 بازنگری

 هاسنجه هاشاخص

 غنای علمی

 روزتولیدات علمی و  قاتیمطالعات، تحق نیاز آخر یآگاه بودن روزبه

 انتقادپذیری، انتقاد صحیح و سازنده و مهارت گفتگو هایمهارت مهارت در تفکر انتقادی

 تفکر خالقانه و نوآوری دانشجویان مهارت در تفکر خالق

 در مقایسه با دیگران خود و موضوع کار یابیمهارت دانشجو در ارز هامهارت در ارزیابی

 یییگراتخصصدر کنار نگریجامع نشیانتقال ب نگریجامع

 سازیبومی

 هاآندرک دانشجو از مسائل و نیازهای جامعه خود و سنجش  نیازسنجی

 مهارت دانشجو در شناخت واقعیات پیرامون ایحرفهکارآمدی 

 به مسائل یچندبعدو رابطه علی و معلولی  ای،گاه سیستمی، منطقهن مداریآمایش

 تقویت حس تعلق و میزان پاسخگویی ماهرانه به نیازهای جامعه گراییمحلی

 مداریارزش

 ایمنطقهشناخت فرهنگ، تمدن و هویت ملی و  مداریارزش

 سازی جهانمهارت دانشجو در به چالش کشاندن رویکردهای شهر رویکردی انتقادی 

 و رعایت اخالق علمی پذیریمسئولیتشجاعت در بیان حقایق، تعهد و  گراییاخالق

نسبت به همه آحاد جامعه اعم از کودکان، جوانان، زنان و  دوستینوع

 ییافزامهارت سالمندان

تسلط به ابزارهای فنی 

 آمدروز

 شهرسازیروزآمد  افزارهاینرم کارگیریبهتوانایی در 

 کارورزی دانشجو در نهادهای درگیر فعالیت شهرسازی عملی تجربه

 ای خوداشتغالی و ایجاد اشتغال ایجاد ظرفیت فنی بر کارآفرینی

رخی شدند. بتجمیع یا  ادغام وبا هم  این رویکرد برخی دروس با پایه علمی مشترک و یا همپوشانی با تکیه بر

جاری مهندسی شهرسازی اضافه شده ارگاهی به مجموعه دروس کو  افزارینرم ،مهارتیهای بخصوص دانش ،دروس

 است. 

  درسی واحدهای نوع و تعداد  -3-1

بر مبنای توضیحات صدرالذکر و الزامات عمومی آموزش عالی در ایران  مجموع واحدهای درسی دوره کارشناسی مهندسی 

روس عمومی منظور شده است. الی برای دواحد طبق ضوابط آموزش ع 22واحد تحدید و تنظیم شده است.  140شهرسازی در 

. واحدهای پایه، هستندواحد اختیاری  10واحد پروژه نهایی و  5واحد تخصصی،  76واحد پایه،  27، ماندهیباقواحد  118از 

های واحد اختیاری بر حسب توانائی 10نیمسال تحصیلی اخذ شود. اّما  8همگی در طول باید تخصصی و واحد پروژه نهایی 

شوند. برای مثال، دانشجویانی که تمایل واحد انتخاب می 36شگاه مرجع و گرایش ادامه تحصیل و کاری دانشجویان از بین دان

 ساختمانی کاربرد مصالح"درس  توانند، میبرخوردار باشند شرایط به کارهای اجرائی داشته و دانشگاه مرجع نیز از مدرس واجد

چنانچه با توجه به شرایط جهانی تغییرات کنند. اخذ  گانه اختیاری )در دو واحد(اوین پنجیکی از عن عنوانهرا ب "در شهرسازی

 عنوانبهتواند می "تغییرات اقلیمی و شهرسازی"خاصی به شرایط بحرانی ایران معطوف گردد درسی چون ی مشغوللاقلیمی د

دروس عمومی؛  دروس پایه؛ دروس تخصصی؛ دروس  اختیاری اخذ شود. جدول زیر توزیع واحدها را به تفکیک در پنج طبقه:

 دهد.اختیاری و پروژه نهایی نشان می
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 واحدها توزیع

 واحد تعداد دروس نوع

 22  عمومی دروس

 27  پایه دروس

 76  تخصصی دروس

 10  اختیاری دروس

 5 نهایی پروژه

 140 جمع

 

 آموختگاندانش شایستگی و توانمندی مهارت،  -4-1

کشور  یمختلف شهرساز یدر نهادها توانندمی ،خود یهابا توجه به آموخته یشهرساز یمهندس آموختگاندانش

سازمان  ی و ادارات استانی،وزارت کشور، وزارت راه و شهرساز یدفاتر فن ها،یشهردار یو فن یمانند دفاتر شهرساز

دفاتر  ی،انقالب اسالم مسکن ادینب ،یجهاد کشاورز یدفاتر فن ،یدادگستر رسمی کارشناس ،ریزیبرنامهمدیریت و 

توسعه  هایطرح یاجراتهیه و  یمرتبط برا ینهادها ریو سا ساختمان مهندسینظامی، مشاور شهرساز نیمهندس

متنوع کیفیت  هاینقشه، ایمنطقهو زمین شهری کاربری  هاینقشهتوانایی تهیه، ارزیابی و تحلیل مشغول به کار شوند. 

توسعه شهری شامل طرح جامع،  هایطرحزمان فضایی عناصر در منطقه جغرافیایی، تهیه کالبدی شهری، تحلیل سا

این رشته است. تسلط به  آموختگاندانشتوسعه روستایی از جمله انتظارات از  هایطرح، و سازیآمادهتفصیلی، 

 افزارهاینرمو  SAS, SPSS, R studio, Expert Choiceتحلیلی همانند  افزارهاینرمکاربردی رشته شامل  افزارهاینرم

 تیموفقاز الزامات اصلی  GISتخصصی همچون  افزارهاینرمو  AutoCAD, Sketchup,3D Max ترسیمی همانند

 است.  در بازار کار دانشجویان این رشته

جذب  سرعتبهتسلط دارند  GISتخصصی بخصوص  افزارهاینرمرا که به  آموختگانیدانشدر بازار کار، کارفرمایان 

تسلط به و  شودمیانجام  افزارنرممشاوره با این  هایشرکتیا  هاسازمانشهری در  هایطرحچون بسیاری از  کنندمی

یک  GIS. البته ذکر این نکته ضروری است شودمیمحسوب  شهرسازی آموختگاندانشیک مزیت بزرگ برای آن، 

 جغرافیا هایرشتهتحصیالت تکمیلی مقطع تخصصی در آن در  است که ادامه تحصیل ایحرفهبسیار قدرتمند  افزارنرم

، گستره توانایی دانشجویان بر ایمنطقهشهری و  هاینقشهکاربردی و تحلیل  گیریبهرهدر حوزه . کندمیادامه پیدا 

. کندمییابی کمک در ایجاد اشتغال یا شغل آموختگاندانشدر همگرایی با دانش شهرسازی، به موفقیت  افزارنرماین 

، تفکر افزارینرمفنی و  هایمهارتجامع و تفصیلی، مهارت در طراحی شهری،  هایطرحتوانایی کار تیمی در تهیه 

ارتباطی و کالمی و  هایمهارتمدیریتی و ظرفیت همراهی و تعامل در کار تیمی، آشنایی با مفاهیم پایداری محیط، 

 شهرسازی است. آموختهدانشهای رانه از جمله شایستگینگآیندهو  سیستمی، یکپارچه ریزیبرنامهتفکر 
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 شهرسازی آموختهدانشهای شایستگی و هامهارت 

 دروس مرتبط های ویژهها و توانمندیمهارت

  توسعه شهری هایطرحتهیه 
کاربری زمین،  مبانیشهری،  ریزیبرنامه هایروشمبانی و ، 5تا  1شهرسازی  یهاکارگاه

 ونقلحمل و طراحی یزیربرنامه یهاو روش مبانی

 مهارت طراحی شهری
 هایروشو  ، مبانیهندسه احجام و پرسپکتیو، بیان تصویری معماری، بیان تصویری شهر

 شهری ، تحلیل فضای شهری، منظرسازیطراحی شهری

 فنیو  افزارینرم هایمهارت
آمار  کارتوگرافی،و  بردارینقشه، و ترسیمی تحلیلی افزارهاینرمنی و کاربردی امب

 کمی در شهرسازی هایمدل، کاربردی

 اجرایی ریزیبرنامه ی،شهر تیریمد یمبانشهری،  و قوانین حقوق تفکر مدیریتی

 دروس مرتبط های عمومیها و توانمندیمهارت

 آشنایی با پایداری محیط
 انسانی، یهاسکونتگاهسوانح طبیعی و  ،و شهرسازی یمیاقل راتییتغ ،یشهر شناسیبوم

 ی توسعهطیاثرات مح

 .دهدیمکالمی و کار تیمی را ارتقا  یهامهارتماهیت دروس شهرسازی،  ارتباطی و کالمی هایمهارت

 ایمنطقه ریزیبرنامه هایروشمبانی و ، شهر هوشمند، شهرهای آینده نگریآینده دارای تفکر

 توسعه پایدارو مبانی  آوریبتا، ایمنطقه ریزیبرنامه هایروشمبانی و  تفکر سیستمی

 

 شرایط و ضوابط ورود به دوره  -5-1

 دارا بودن دیپلم ریاضی فیزیک (1

 یا شرایط ویژه سازمان سنجش در پذیرش دانشجو پذیرفته شدن در آزمون سراسری کنکور (2

 دارا بودن سایر شرایط عمومی گزینش دانشجو (3
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 آغاز گفت 
در جهت ایجاد  آنها دانشگاهی، روزآمدسازی درسی هایرسی با هدف بررسی کیفیت برنامههای دبازنگری سرفصل

نوآورانه و کارآفرین  یارشتهانیمای دانشجویان برای ورود به جامعه و بازار کار، افزایش نگرش و توانایی حرفه مهارت

. بازنگری سرفصل مهندسی گیردصورت می دانشجویانیادگیری  و تدریس ندیفراو ایجاد تغییرات ضروری برای ارتقای 

و ارتباط با جامعه دانشجویان تنظیم شده است.  ییافزامهارتشهرسازی نیز با تکیه بر همین رویکرد و با تمرکز بر 

ین دروس صورت پذیرفته است. تغییراتی در عناو ،که در گفتارهای پیشین شرح داده شد؛ در جریان بازنگری طورهمان

و یکپارچه  دار از ساختاری معنی ،آموزش در ای مبتنی بر رویکرد تحولدر سامانه بایدجدید  دروس است کهبدیهی 

اده و دروس پایه مهندسی شهرسازی را شکل دآموزش ساختار  اصلی بندیبرخوردار شوند. دروس تخصصی استخوان

سیستم آموزش را تکمیل  دهندهلیتشک دیگر عناصر ،یکنندگلیتکمو  ، علمیو اختیاری با رویکرد پشتیبانی فنی

. کل دوره است واحد 140واحد از  118 شاملعنوان تکلیف آموزشی است که  59کنند. عناصر این سامانه شامل می

 استثناءبه، تیپراهم. به دروس کندیمهای درسی مربوطه را معلوم و یا گروهآن اهمیت وزنی  هر درس، تعداد واحد

بندی بودن مهندسی شهرسازی، در دسته محورمهارتواحد وزن داده شده است. با توجه به  3تا  4پروژه نهایی بین 

دهند. دروس را بازتاب می عملی شهرسازی آموزشاصلی هسته  ،های شهرسازی با مجموع بیست واحدکارگاه ،دروس

توانند خاص می به طورد اما نیاز دروس تخصصی هستنعام پیش به طورشوند که واحد را شامل می 27عنوان  12پایه با 

شوند که در طی آن، با یک  یمراتبسلسلهمشمول  بایستیعنوان درس تخصصی  28نیاز دروس تخصصی باشند. هم

های شهرسازی که از الزامات ، دانشجویان با ابعاد مختلف مهارتی قبلی و جاریهاآموزهی با وندیپهمدر  روند تدریجی

ها و است انس بگیرند. دانشجویان در حین آموزش با تنوعی از آموزهه و بازار کار جامعو شرایط عمومی حضور در 

و دکتری و یا پیگیری شغلی  کارشناسی ارشدشوند که تمایل آنان را برای تداوم آموختن در سطوح رویکردها آشنا می

ما امکان ارائه همه دروس منطقی ا اند.در پاسخ به این روند تنظیم شده اختیاریزند. دروس و پژوهشی مستقل رقم می

تمایل خویش و توان مرکز آموزش اساس درس اختیاری پیشنهاد شده است که دانشجویان بر  18 ؛ لذاو متداول نیست

را در خود متبلور  فنی -های علمیکنند. پروژه نهایی درس مستقلی است که همه آموزهدرس را اخذ  5عالی مربوطه تا 

واحد منظور شده است. نظر نهاد مشترک کارگروه تخصصی شهرسازی شورای  5ا این درس کند. در همین راستمی

تحصیلی در پایان هر  هرساله نهایی ژمحصوالت پروو وزارت عتف بر این است که مجموع  انسانیعلومتحول و ارتقا 

اوت تطبیقی به تا همه گروداران آموزش شهرسازی ضمن یک قض شودجمعی به نمایش گذاشته  صورتبهنیمسال 

به معرفی دروس پایه، تخصصی و اختیاری و همچنین نوع واحدهای  4تا  2جدول شماره ارزیابی اسناد مربوطه بپردازند. 

.پردازدیم درسی آنها اعم از نظری، عملی و یا ترکیبی از آن دو 
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 پایه دروس کلی مشخصات و عنوان -(2) جدول

 درس عنوان فیرد
 تعداد

 واحد 

 ساعات تعداد واحد نوع
 ازین هم  ازینشیپ

 یعمل ینظر یعمل -ینظر یعمل ینظر

 - - 0 32  - 2 2 یشهر اقتصاد  1

 - - 0 32  - 2 2 یشهر شناسیجامعه  2

 - - 0 32  - 2 2 یشهر یایجغراف  3

 - - 0 32  - 2 2 یشهرشناس یمبان  4

 - - 64 16 * 2 1 3 یمعمار یریتصو انیب  5

 یمعمار یریتصو انیب - 64 16 * 2 1 3  ویکتپرسپ و احجام هندسه  6

 - - 0 32  - 2 2 اتیاضیر  7

 - اتیاضیر 0 32  - 2 2 لیفرانسید معادالت  8

 - - 0 32  - 2 2 کیزیف  9

 - اتیاضیر 0 32  - 2 2 یکاربرد آمار  10

 - لیفرانسید معادالت ات،یاضیر 64 16 * 2 1 3 یکارتوگراف و بردارینقشه  11

 - - 0 32  - 2 2 یتخصص زبان  12

 ساعت است.  48 یساعت، کارگاه 32 یساعت، عمل 16 یهر واحد نظر ینکته: ساعت آموزش برا
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 تخصصی دروس کلی مشخصات و عنوان -(3) جدول

 درس عنوان فیرد
 تعداد

 واحد 

 ساعات تعداد واحد نوع
 ازین هم  ازینشیپ

 یعمل ینظر یعمل -ینظر یعمل ینظر

  یشهر یایجغراف 32 32 * 1 2 3 یشهر ریزیبرنامه هایروشو  مبانی  1

  یمعمار یریتصو انیب و،یپرسپکت و احجام هندسه 64 32 * 2 1 3 شهر یریتصو انیب  2

  شهر یریتصو انیب 32 32 * 1 2 3 طراحی شهری هایروشمبانی و   3

  یشهر ریزیبرنامه هایروشمبانی و  0 32  - 2 2 نیزم یاربرک یمبان  4

  یشهر ریزیبرنامه هایروشمبانی و  0 32  - 2 2 مسکن ریزیبرنامه یمبان  5

  - 32 16  1 1 2 ایمنطقه ریزیبرنامه هایروشو  مبانی  6

 شهری  و طراحی ریزیبرنامه هایروشمبانی و  32 16 * 1 1 2  یشهر هایزیرساخت  7

 

 

  یشهر و طراحی ریزیبرنامه هایروشو  مبانی 32 32 * 1 2 3  ونقلحملریزی و طراحی برنامه هایروشمبانی و   8

  یشهر و طراحی ریزیبرنامه هایروشمبانی و  0 32  - 2 2 یشهر تیریمد یمبان  9

  - 0 32  - 2 2 یشهر و قوانین حقوق  10

  - 0 32  - 2 2  سازی در جهانشهر خیتار  11

  نتاریخ شهرسازی در جها 0 32  - 2 2 اسالمی-تاریخ شهرهای ایرانی  12

  - 32 32 * 1 2 3 یشهر یفضا لیتحل  13

  یشهر و طراحی ریزیبرنامه هایروشو  مبانی 32 16  1 1 2 های ناکارآمد و تاریخیشناخت بافت  14
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 تخصصی دروس کلی مشخصات و عنوان -(3) ادامه جدول

 درس عنوان فیرد
 تعداد

 واحد 

 ساعات تعداد واحد نوع
 ازین هم  ازینشیپ

 یعمل ینظر یعمل -ینظر یعمل ینظر

  شهر یریتصو انیب 96 16 * 3 1 4 )شناخت و خوانش شهر( 1شهرسازی  کارگاه  15

  ریزی و طراحی شهریبرنامه هایروشمبانی و و  1 شهرسازی کارگاه 96 16 * 3 1 4 (یشهر ریزیبرنامه) 2شهرسازی  کارگاه  16

   شهری فضای تحلیلو  2شهرسازی  اهکارگ 96 16 * 3 1 4 (طراحی شهری) 3شهرسازی  کارگاه  17

  2شهرسازی  کارگاه 96 16 * 3 1 4 (ایریزی منطقهبرنامه) 4شهرسازی  کارگاه  18

  4و  3، 2، 1های شهرسازی کارگاه 96 16 * 3 1 4 (نیزم سازیآماده) 5شهرسازی  کارگاه  19

  یکاربرد آمار 96 16 * 3 1 4  یلیتحل افزارهاینرمبرد رمبانی و کا  20

  شهر یریتصو انیب ،یمعمار یریتصو انیب 96 16 * 3 1 4  یمیترس افزارهاینرممبانی و کاربرد   21

  - 0 32  - 2 2  شهرهای آینده  22

  - 32 32 * 1 2 3  داریپا توسعه یمبانآوری و تاب  23

  شهر خیتار 0 32  - 2 2 رانیا معاصر یشهرساز  24

  - 0 32  - 2 2 های انسانیسوانح طبیعی و سکونتگاه  25

  های انسانیسوانح طبیعی و سکونتگاه 0 32  - 2 2  بحران تیریمد  26

  یکاربرد آمار 0 32  - 2 2 یشهرساز در یکم هایمدل  27

  یکاربرد آمار 32 16 * 1 1 2 در شهرسازی قیتحق روش  28
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 اختیاری دروس کلی مشخصات و عنوان -(4) جدول

 درس عنوان فیرد
 تعداد

 واحد 

 ساعات تعداد واحد نوع
 ازین هم نیازپیش

 یعمل ینظر یعمل -ینظر یعمل ینظر

   0 32  - 2 2 توسعه یطیمح اثرات  1

   0 32  - 2 2 علم و هنر شهرسازی  2

   0 32  - 2 2 یشهر شناسیبوم  3

   0 32  - 2 2 یشهرساز و یمیاقل راتییتغ  4

   0 32  - 2 2 ییروستا هایسکونتگاه   5

   0 32  - 2 2 ساختمان و یرمعما یمبان  6

   32 16 * 1 1 2 کاربرد مصالح ساختمانی در شهرسازی  7

   0 32  - 2 2 شهری منظرسازی  8

   0 32  - 2 2   ییاجرا ریزیبرنامه  9

   0 32  - 2 2 یشهر مسائل ناریسم  10

   0 32  - 2 2  هوشمند شهر  11

   0 32  - 2 2 یمشارکت یشهرساز  12

   0 32  - 2 2 دیجد یشهرها  13

   0 32  - 2 2  یاسالم -یرانیا تیهو ، هنر وفرهنگ  14

   32 16 * 1 1 2  ازدورسنجش  15

   0 32  - 2 2 یطیمح شناسیروان  16

   0 32  - 2 2 یشهرساز در ینیکارآفر یمبان  17

   0 32  - 2 2 ایحرفه اخالق  18

 .ایدنم اخذ را واحد 10 فقط دانشجو اختیاری، دروس لیست بین از**  
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 نهایی پروژه دروس کلی مشخصات و عنوان -(5) جدول

 درس عنوان فیرد
 تعداد

 واحد 

 

 ساعات تعداد واحد نوع
 ازین هم نیازپیش

 یعمل ینظر یعمل -ینظر یعمل ینظر

  - 128 32 * 4 1 5 *نهایی پروژه 1
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 فصل سوم

به تفکیک عناوین و  محتوی دروس

هاسرفصل  
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 آغاز گفت

ریزی ابزارهای مربوط به نحوه برنامهدر و تأمل  پیمایش میدانی، یتحلیل یهاروش، نظری آموزش شهرسازی اغلب بر دانش

و  مچون شهرسازی، ذاتاً متنوع هستندهای مرتبط با محیط ه آموزش در رشته یهاروشها و شیوه این ز سوی دیگراتمرکز دارد 

 و نیازهای واقعی جامعه با هاسرفصلی سازمتناسبدر برخی موارد کمتر با نیازهای واقعی جامعه ارتباط دارند در همین راستا، 

در دستور پذیر برای آموزش استاندارد شهرسازی در مراکز آموزش عالی کشور، و البته انعطاف کاربردیداشتن چارچوبی همچنین 

کاربردی نبودن دانش  های آموزشی،و رشته . در برخی مواردکار این مرحله از بازنگری سرفصل مهندسی شهرسازی قرار گرفت

است. در رشته شهرسازی  هارشتهبین حرفه و آموزش در بسیاری از  خألعامل اصلی  با بطن جامعه، شده در محیط دانشگاهآموخته

ضمن آموزش دانشجویان شهرسازی این فرصت فراهم است تا دانشجویان بتوانند  ،با توجه به تلفیق دو حوزه نظر و عمل

ذهنی انسجام دهند  یهاساخت صورتبهیه، تحلیل و ارزیابی قرار داده و آن را زرد تجنظری را مو یهاکالسشده در  آموختهدانش

 برند.عملی به کار ب یهاکارگاهدر  یواقعشبهو سپس در موقعیتی 

که برای اکثریت مدرسین مشترک باشد  یک زمینه فکری مختصات تعریف شده و رود که دروس پیشنهادی باانتظار می 

. البته؛ اینکه همه مدرسین با یک شیوه افتیدستبه چنین انتظاری توان دون برخورداری از یک دستور کار نمیتدریس شود. اما، ب

که در سطح و مقیاس  همان گونه، نی؛ بنابرافکری و با یک سازوکار کلی مشترک وارد جرگه آموزش بشوند؛ چندان درست نیست

شود تا راهنمایی برای اتخاذ برای هر درس در حد یک صفحه شرح داده میعام آموزشی  الزاماتها و جهانی متداول است داللت

توانند ابتکار و خالقیت خویش می قدرگرانهمکاران  ،است در متن این دستور کار مشترکیک شیوه عمل مشترک باشد. بدیهی 

 را اعمال نمایند. 

مشخصات کلی درس اعم  ظیم شده است شاملاین راهنمای مشترک سه قسمت دارد. قسمت اوّل که در قالب یک جدول تن

، تعداد ساعات تدریس، یا ترکیبی درسنیازهای مرتبط، ماهیت اجرایی مبتنی بر عملی، نظری، عناوین فارسی و التین، پیش از

در  .تاس( و الزامات آموزش تکمیلی )سفر علمی، آزمایشگاه، سمینار، کارگاه و موارد دیگر( اختیارینوع درس )پایه، تخصصی و 

 موردنیازها، راهبردهای تدریس، راهبردهای ارزیابی و تجهیزات ؛ هدف کلی، اهداف ویژه، سرفصلاستقسمت دوم که تشریحی 

 8کلی و در حد  صورتبه هاسرفصلوزارت عتف برای بازنگری،  نامهوهیشبا توجه به اند. خالصه و سرخط گونه بیان شده صورتبه

در قسمت را بسط و از خطوط کلی ارائه شده استفاده خواهند کرد.  مواردکه طبیعی است مدرسین مورد تعریف شده است  12تا 

 دنظریتجد. با توجه به روند هستنداشاره شده است که منابع اصلی درس فارسی و التین در دسترس  هایی از منابعسوم نمونه

همکاران  لهیوسبه( 1400-1399) دنظریتجددر آخرین  از موارد خیاند. برگانه صدرالذکر از سه جریان برآمدهموارد سه ،هابرنامه

اند و برخی دیگر که دانشگاه تهران اخذ شده اند. برخی از شرح درسنوشته شدهبه سرپرستی دانشگاه گیالن های مختلف دانشگاه

که برای دروس کارگاهی و پروژه نهایی  شودند. یادآوری میاه( اخذ گردید1394-1391ای )اند از اسناد برنامهمشمول تغییر نشده

عنوان از  59موارد یاد شده به ترتیب ذیل در  خاص هستند ذکر مأخذ نشده است. گزینیرویه نیازمندها که به دلیل ماهیت آن

 .است شده ارائه 22-80صفحات 
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 یشهر اقتصاد :یفارس به درس عنوان

 واحد و سدر نوع Urban Economics :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر   هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 هدف کلی:
 یشهر توسعه بر اثرگذار یِاقتصاد کالن یسازوکارها فهم و قتصادا علم اتیکل با ییآشنا -

 اهداف ویژه: 
 ادشدهیمواجهه با مشکالت  یاقتصاد یهاحلبه راه دنیشیاند /یشهر مشکالت و شهر اقتصاد نیمابو درک رابطه  شناخت -

 شهری یهاتجمعت اقتصادی منطقه و آموزش اثراو  یزندگ تیفیک یارتقا و یاقتصاد توسعه بر شهر یاثرگذار یهانهیزم یبررس -

 ها: سرفصل

  نزییفراک نزی،ینئوک نزی،ی: اقتصاد کالن کیاقتصاد یهاهینظر و مکاتب هیاول یمعرف کالن، و خرد اقتصاد فیتعار اقتصاد، علم یمبان .1
 ،کنندهمصرفمازاد  ،تقاضا ،تیمطلوبکردن حداکثر  ت،یتابع مطلوب نه،یحداقل کردن هز نه،یتابع هز ،سود یسازحداکثر ،: تابع سودیدیکل میمفاه .2

 بازارهای انحصاری ،یبازارهای رقابت

 ...(و شهر یاقتصاد نقش شهرسازان، یبرا یشهر اقتصاد مطالعه ضرورت ،یشهر اقتصاد) میمفاه و فیتعار .3

 و گسترش شهر شهر ساختار یابیشکل در یاقتصاد عوامل نقش .4

 شهر اندازه .5

 شهر یاقتصاد رشد .6

 یشهر توسعه بر آن اثرات و یمال و یپول یهااستیس ،شهر اقتصاد در یعموم بخش و دولت نقش .7

 شهر یاقتصاد لیتحل هایروش .8

 رانیا در یشهر تیریمد نقشبر  دیشهرها با تأک یاقتصاد مسائل .9

 یشهر نیزم یکاربر ومسکن  اقتصاد .10

 یشهر ونقلحمل اقتصاد .11

 راهبردهای تدریس:

 شود استفاده ینظر میمفاه شدن ترروشن یبرا هم رانیا در یشهر اقتصاد با مرتبط ینیع قیمصاد از ، ینظر یمبان حیتشر بر افزون -

 راهبردهای ارزشیابی: 

 درصد 70 :سالمین انیپا آزمون    درصد 30 :سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

 ینظر یهاکالس معمول زاتیتجه -

 منابع پیشنهادی: 

 .دانشگاهی نشر: تهران .سوم ویراست ، شهری اقتصاد بر درآمدی (.1394. )سعید ،درکوش عابدین .1

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران ،کالن و خرد اقتصاد(. 1381. )محمود منتظرظهور، .2

 .نی نشر: تهران. ارباب حمیدرضا ترجمه ،اقتصاد علم مبانی(. 1395. )گریگوری و،منکی .3

4. Brooks, N., Donaghy, K., & Knaap, G. J. (2012). The Oxford handbook of urban economics and planning. 

Oxford University Press. 

5. Edwards, M. E. (2017). Regional and urban economics and economic development: Theory and methods, New 

York, Routledge. 

6. O' Sullivan, A. (2011). Urban economics. New York: McGraw-Hill. 
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 یشهر یشناسجامعه :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Urban Sociology :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 هدف کلی:
و  یسال چندبعدکهن یادهیبا پد انیآشنا ساختن دانشجو یآن در پ یهاشیو گرا یبر رشته شهرساز دیبا تأک ینیشهر و شهرنش یشناسجامعه -

شمول است و از که جهان یدر عرصه نظر ییاز سو ینیهرنشش وبا شهر  ییآشنا لیدل نیگرفته است. بدگوناگون است که شهر نام یاجزا یدارا
سه  ،یشهر یاتکا از جامعه، شهر و زندگقابل ی. بدون شناختردیگیاست، صورت م انیرانیخانه مشترک ا نیا رانیکه ا یاژهیسو در متن و گرید

 ،هاگروه یآن است تا رمز و راز زندگ یدر پ ینیششهر و شهرن یشناس. جامعهاست رممکنیغ ینیشهر و شهرنش یشناسجامعه ،شاهنگیمفهوم پ
 ایرشتهینتنها به دانش بنه یدارو پا یانسان یساختن شهر یکه برا یاموزدو به شهرساز ب یدنما یینو تب یواکاو را گوناگون اجتماعی اقشار و طبقات

 یزشناسانه نجامعه یلیتوجه کند و به تحل اشبا توجه به گذشته هیژدر هر متن و یزندگ یافزارنرم یهابه جنبه یداست، بلکه با یازمندن یشهرساز
 مجهز گردد.

 اهداف ویژه: 
 های شهری شناسانه برای تبیین پدیدهیابی به چارچوب تحلیلی جامعهدستی شهری و هادهیپدی در برخورد با شناختجامعهشناخت نگرش  -
 شناسانه برای مشکالت شهریهای جامعهحلراهشناسی و اندیشیدن به فهم مشکالت شهری از منظر جامعه -

 ها: سرفصل

 ، مفهوم شهروندی، مفهوم اجتماع و جامعهشناسی شهریجامعه مفهوم، یشناستیجمع، مبانی شناسیجامعهمبانی  آشنایی با چارچوب یا کارپایه .1

 شناسی شهری و...( ی جامعههامسئلهتصور)شهر، شهرنشینی، شهرگرایی، جمعیت شهری، مهاجرت، سبک زندگی شهری، فرهنگ شهری، 

 نی در بستر زمان بررسی تطور تاریخی شهر با تأکید بر شهر ایرا .2

شناختی، دیدگاه ، دیدگاه فنیشناختتیجمعی: مکتب شیکاگو دیدگاه شناختبومدیدگاه ) شناسی شهریکارپایه نظری جامعه آشنایی با چارچوب یا .3

 (با تأکید بر زیمل اجتماعی شناسیروانتاریخی، دیدگاه 

 ، اقتصاد سیاسی فضا )دیدگاه مارکس و تحوالت آن تا به امروز(یدگاه قدرت، سازمان و بوروکراسی، د .4

 له فور، کاستلز ، ی جیکوبز، والترهادگاهیدمروری بر ، ، نابرابری فضاییاقتصاد و اثرات آن بر اجتماعات محلی شدنیجهانشهرهای جهانی و  .5

 شهرسازیدر  هاآنشناسی شهری و کاربرد ی و فنون گردآوری اطالعات در جامعهشناختروشکارپایه یا چارچوب  .6

 واده، فارابی و مسئله شهروندیی اجتماع بر پایه خانریگشکلتحوالت شهر ایرانی و مدرنیته )نگاه متفکرانی ایرانی به شهر امام محمد غزالی و  .7

بحث شهروندی، شش نوع  برآمده از جامعه مدنی تحول آن و ضرورت آن در ایران امروز.مسائل شهری ایران در حال حاضر )جامعه مدنی سیر  .8

 و ضرورت حیاتی آن در عصر حاضر( مشارکت خالق و موانع تاریخی آن در ایران ـ شهروندی امروز در جهان

 راهبردهای تدریس:
 د.ندر کالس ارائه دهرا قبل جلسه مصادیق اجتماعی درس باره در ،خودتحقیق دقیقه  10در هر جلسه دو نفر هر یک  خواسته شوداز دانشجویان  -

 راهبردهای ارزشیابی: 
 درصد 50 ترمانیپامتحان و ا درصد 25 ترمنیبامتحان ، درصد 25 و مشارکت فعال دانشجو شدهتیهدا کار نوشتائه دو ار -

 :  موردنیازتجهیزات 
 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 منابع پیشنهادی: 
 .نور یآوا. تهران: شناسیجامعه یمبان ،(1389) .یشاهنوش یمجتب .رسول ،یربان .1

 (.سمت) هادانشگاه انسانیعلوم کتب نیتدو و مطالعه سازمان: تهران. یشهر یشناسجامعه(. 1398. )محمود پور،شارع .2

 .فضا نشر: تهران. رانیا در یشهروند ریس و یفاراب(. 1385. )نایم ،یلطف. منصور ،یفالمک .3

 .فضا نشر: تهران. یجهان سنجش در یرانیا شهر(. 1397. )منصور ،یمکفال .4

 .نی نشر :تهران .شهری یشناسانسان .(1383) .ناصر فکوهی، .5
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 یشهر یایجغراف :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Urban Geography :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 هدف کلی:
 . است زمینسر عرصه در هافعالیت گیری انمک نحوه و جغرافیایی مکان ،شهرها استقرار جغرافیای با شهرسازی رشته دانشجویان ییآشنا -

 اهداف ویژه: 
 یشهرساز وشهر  در ییایجغراف کردیرو تیاهم با ییآشنا -

 طیمح و شهر متقابل رابطه با انیدانشجو ییآشنا -

 : هاسرفصل

 ایجغراف علم اتیکل و اصول .1

 یشهر یایجغراف یاقتصاد -یاجتماع ابعاد بر یمرور ؛یشهر یایجغراف یستیچ .2

 شهر انواع و یشهر یایجغراف دگاهید از شهر فهومم فیتعر .3

 شهر استقرار شکل و شیدایپ ییایجغراف علل یبررس .4

 یشهر یایتحوالت جغراف و یشهر یایجغراف قلمرو بر یمرور .5

 (کرویم -مزو -ماکرو) یشهر یایجغراف یلیتحل سطوح .6

 یشهر حومه و یشهر مراکز روابطو  منطقه و شهر رابطه لیتحل .7

 یشهر یایجغراف منظر از ینینشهیشحاو  یشهر فقر .8

 ...و یشهر سمیمتابول ؛یشهر یایجغراف در غالب یهادگاهید و کردهایرو بر یمرور .9

 جهان و رانیا در یشهر یایجغراف .10

 

 اهبردهای تدریس:ر
 شنهادیپ یکار جمع صورتبه مرتبط با جغرافیای شهری ایران هر جلسه موضوعمرتبط با  ناریارائه سم ،یمیو کار ت یکالم یهامهارت تیتقو جهت -

 .شودیم

 راهبردهای ارزشیابی: 
 درصد 60 سالمین انیپا آزمون  درصد 40 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز تجهیزات
 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 

 منابع پیشنهادی: 

 انتشارات :تهران. اینعبدالمطلب برات نژاد،یحاتم نیحس ترجمه. یشهر یای(. جغراف1396) ، دیوید اچ، ویلر، جیمز ا، هالووی، استیون آر.کاپالن  .1

 .سمت

 جهاد انتشارات: کرج. احمد زنگانه و حمیدرضا تلخابی ،یمانی. ترجمه محمد سلیرشه یایجغراف بر یامقدمه(. 1396. )جان شورت،یرنا .2

 .یدانشگاه

 . سمت انتشارات: تهران. یشهر یایجغراف در نو یهادگاهید(. 1373) .نیحس ،ییشکو .3

 : انتشارات پرهام نقش.تهرانو کاربرد.  یمعاصر: مبان یشهر یای(. جغراف1396، محمود. )شورجه .4

 
 

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-488709/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF.%D8%A7%DA%86-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-417/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-417/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D8%AA/
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 یشهرشـناس یمبان :یفارس به درس نعنوا

 واحد و درس نوع Theory of Urbanology :یسیانگل به درس عنوان

 ■ ینظر ■ هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 :کلی هدف
 قه پیدایش شهرها در ایران و جهان.ساب ،شهرنشینی روند ،شهرها تکوین و تبیین در مختلف یهادگاهید، شهر یهایژگیو با آشنایی -

 : ویژه اهداف
 آن دهندهلیتشکآشنایی با کالبد و فرم شهری و اجزای  -

 و تعامل شهر با بستر طبیعی و محیط پیرامون آنبررسی نحوه ارتباط  -

 : هاسرفصل

 .یاییو جغراف ی، اقتصادیفرهنگ -یاجتماع ی،حقوق ی،، کالبدیاسی، سجمعیتی مختلف هایدیدگاه از شهر تعریف چیست؟ شهر .1

 هاآن یهایژگیو و ایرانی تاریخی شهرهای .2

 .شهر( مدنی) فرهنگی بنیان، نخستین شهر مفهوم .3

 ...(و شهری مدیریت شهری، طراحی ،ایمنطقه و شهری ریزیبرنامه) شهرسازی در مطرح مختلف تخصصی یهاخهشا بر مروری .4

 شهر و انسان متقابل ارتباط .5

 ...و عملکردگرا ،گراعتیطب گرا،فرهنگ: مختلف یهادگاهید از شهر مفهوم .6

 آن عملکرد و نقش و شهری فضای مفهوم بر مروری .7

 محله مفهوم بر تأکید با شهر رد فضایی تقسیمات بر مروری .8

 (شهروندی مفهوم بر مروری) شهروندی تا شهرنشینی از .9

 شهری سیمای و منظر مفهوم تبیین .10

 آن طبیعی محیط و شهر .11

 شهر کالبدی اجزای سایر و ساختار بافت، فرم، مفاهیم بررسی .12

 

 :سیتدر یراهبردها
 رانیا یشهرها در رامونیپ طیمح قیادمص با ینظر مباحث قیتطب با یکالس مباحث در انیدانشجو مشارکت -

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 70  سالمین انیپا آزمون   درصد 30 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه
 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 

 : یشنهادیپ منابع

 انتشارات: تهران. علی ضیایی علیشاه و طبیبیان ترجمه. شهرها زیکیفی فرم مطالعه بر ایمقدمه: شهری شناسیریخت(. 1398. )ویتر اولیویرا، .1

 .تهران دانشگاه

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران(. تأثر و تفکر: آن کالبدی سیمای و شهر مفهوم از تاریخی تحلیلی) شهر تا شار از(. 1384. )محسن حبیبی، .2

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. قریب فریدون رجمهت. هنری مبانی اساس بر شهر ساخت(. 1386. )کامیلو زیته، .3

 .تبریز دانشگاه انتشارات: تبریز. شهرشناسی و جغرافیا(. 1390. )یداهلل فرید، .4

 .نی نشر: تهران. رضایی عبدالعلی پیران، پرویز ترجمه. خاورمیانه در شهرنشینی(. 1383. )فرانسیس وینسنت کاستلو، .5
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 معماری تصویری بیان :یفارس به درس عنوان

  واحد و درس نوع Architectural Drawing :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 80 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 هدف کلی:

های عملی در زمینه کسب مهارت بر یژهومقدمات طراحی با تأکید  عنوانبهآشنایی دانشجویان با اصول سواد بصری و بیان معماری  -
 هایترسیمبیان تصویری و ارائه های الزم برای رود تا تواناییگذراندن این درس از دانشجویان انتظار می ازاست. پس  آزاددستترسیم با 

ها را مانند پالن، پالن موقعیت، نما و مقطع را فراگرفته و آمادگی کاربست این مهارت شهر های معماریبناها و مجموعه دوبعدیفنی و 
  را داشته باشند. در تحلیل و طراحی محیط

 اهداف ویژه: 
 یمعمار در یدوبعد مدارک میترس -

  ندو و انتقال حس مکان از طریق بیان تصویریرا هایتکنیک با آشنایی -

 ها: سرفصل

 معماری در ترسیم انواع .1

 معماری هاینقشه و مدارک فنی ترسیم نحوه .2

 مقاطع و نماها ،هاپالن انواع .3

 ذهن و چشم و دست رابطه تحلیل؛ و تفکر و ترسیم رابطه طراحی؛ فرایند در آزاددست ترسیم اهمیت .4

  راندو یهاکیتکن .5

  راندو مکمل اصرعن ترسیم .6

  مصنوع عناصر سایر و ماشین و نقلیه وسایل انسان، گیاهان، و درختان .7

  ترسیم کمک به فضا و فرم تحلیل: تحلیلی یهامیترس .8

 راهبردهای تدریس:
 داشت خواهند یادگیری به زیادی بسیار کمک هفتگی و کالسی هایتمرین -

 دانشجویان است تکتکبا  کردن کارگروهی، نیازمند  هایآموزشوه بر عال -
 راهبردهای ارزشیابی: 

 درصد 25 سالمین انیپا آزمون   درصد 75 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 :  موردنیازتجهیزات 

  یطراح هیبه آتل مربوط زاتیتجه -
 منابع پیشنهادی: 

 .تهران دانشگاه انتشارات :تهران .قراگزلو زهره ترجمه. نظم و فضا فرم،: معماری. (1395) .دی. ک فرانسیس چینگ، .1

 .تهران دانشگاه انتشارات :تهران. رضوی زهرا ترجمه. گرافیک پالن(. 1386) .تئودور واکر،. دیوید داویس، .2

 .آزاده نشر: تهران موتابی، هدایت ترجمه. مرکب و قلم با طراحی و راندو. (1392) .رابرت گیل، .3

 .همام نشر :تهران. عدیلی امیراعال جمهتر. معماری در راندو هایتکنیک. (1386) .مایک لین، .4

5. Ching, F. and Juroszek, S. (2010). Design Drawing. London, John Wiley & Sons. 

6. Jenkins, Eric J, (2013). Drawn to Design, Basel, Birkhauser. 
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 ویپرسپکت و احجام هندسه :یفارس به درس عنوان

 درس و واحد  نوع Geometry and Perspective :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

یمعمار یریتصو انیب :ازینهم دروس   یعمل  یتخصص 

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 80 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 :کلی هدف

  بعدیسه هایترسیمو  یبعدسهبیان اهمیت و فهم ترکیبات  -

 : یژهو اهداف
 ویپرسپکتانواع  یمدر ترس مهارت -

  ندهپر یدهایانواع د میدر ترس مهارت -

 : هاسرفصل

  بعدیسه ترکیبی مثابهبه شهر - یبعدسه بیان هایپایه .1

  افالطونی ترکیبات/  احجام هندسه .2

  ایزومتریک تصویر ،دیمتریک تصویر تریک،آکسونوم تصویر .3

  مخروطی پرسپکتیو .4

  اینقطه پرسپکتیو .5

  یادونقطه پرسپکتیو  .6

  یانقطهسه پرسپکتیو  .7

  سایه نور،  .8

  شهری هایمجموعه بیان .9

  مرکب پرسپکتیو .10

 :تدریس راهبردهای

 داشت خواهند یادگیری به زیادی بسیار کمک هفتگی و کالسی هایتمرین -

 دانشجویان است تکتکبا  کردن کارگروهی، نیازمند  هایوزشآم بر عالوه -
 : ارزشیابی راهبردهای

 درصد 25 سالمین انیپا آزمون   درصد 75 سالمیدر طول ن :یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز تجهیزات

  یطراح هیبه آتل مربوط زاتیتجه -
 : یشنهادیپ منابع

 .شهرآرمان انتشارات: تهران. ییبابا مرجان ترجمه. فراکتال هندسه ظرمن از شهر(. 1397. )آنجلوس نکوس نگاروس،یسال .1

 .خاک نشر: اصفهان. نژادیاحمد محمد ترجمه. یمعمار کیگراف(. 1387.ک. )ید یسسفران چینگ، .2

 .ایران درسی هایکتاب نشر و چاپ شرکت: تهران .مرایا و مناظر علم(. 1387) .داریوش ،آبادیشریف ترکی .3

 .پیام انتشارات :تهران. هندسه هنر(. 1383) .محمود توسلی، .4

 .خاک نشر: اصفهان. نژاداحمدی محمد ترجمه. پرسپکتیو ترسیم مبانی و اصول(. 1395. )جان مونتاگیو، .5
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 :کلی هدف
 یمحاسبات تفکر و انیدانشجو یاضیر تیخالق ارتقاء -

 : یژهو اهداف
 یعموم یاضیر مباحث با شتریب ییآشنا -

 دیفرانسیل معادالت درس برای الزم آمادگی کسب -

 : هاسرفصل

 یو مختصات قطب یدکارت مختصات .1

 ها، مجموعه اعداد، مجموعه اعداد مختلطمروری بر نظریه مجموعه  .2

 روی توابع ، انواع توابع، عملیات بررهیمتغکیها، شکل توابع دامنه و برد آن رهیمتغکیتعریف رابطه، تعریف تابع  .3

 مربوطه یایو قضا حد .4

 وستهیتوابع پ ،مربوطه یایو قضا یوستگیپ .5

 معادالت ستمیمشتق س ره،یمتغ nمشتق توابع  ر،یپذتوابع مشتق یریگو قواعد مشتق مشتق .6

انتگرال دوگانه و محاسبه  ،رجزء، تغییر متغیر، تجزیه کسمحاسبه انتگرال: جزءبه هایروش لیوتحلهیو تجز یبررس مربوطه، یایو قضا انتگرال مفهوم .7

 آن. 

معکوس  سیاعمال مقدماتی سطری و ستونی، ماتر ،هادترمینان و خواص آن ها،سیماتریس و انواع آن، عملیات جمع، تفریق، ضرب و توان در ماتر .8

 محاسبه.  هایروش و

 

 :تدریس راهبردهای
 .است یریادگیتمرکز و مقدمه  الزمه اتیاضیبه درس ر انیتوجه دانشجوجلب -

  :ارزشیابی راهبردهای
 درصد 60سالمین انیپا آزمون و درصد 40ترمانیم امتحان و نیتمر، حل یکالس تیفعال شامل طول ترم در مستمر یابیارز -

 : موردنیاز تجهیزات
 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 

 : یشنهادیپ منابع

 .یدانشگاه نشر مرکز: تهران. یکاف ی، ترجمه عل1جلد ،یلیتحل دسههن و انتگرال و لیفرانسید حساب(. 1400. )نتنیبر جورج توماس، .1
 .یفاطم انتشارات: تهران. انتگرال و لیفرانسید(. حساب 1386. )اوشیس ،یشهشهان .2

 .نیتمر انتشارات. تهران: 1 یعموم اتیاضیر(. 1393. )یمحمدعل ان،یچ هیکرا .3

 .ققنوس نشر: تهران. زاده عالم اکبریعل دکتر ترجمه، 1 جلد انتگرال،و  لیفرانسی(. حساب د1380. )چاردیر لورمن،یس .4

 

 

  

 اتیاضیر :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Mathematics :یسیانگل به درس عنوان

 ینظر هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
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 هدف کلی:
 .است یدر سطح کارشناس یمعمول لیفرانسیحل معادالت د یمختلف برا هایروشبا  انیدانشجو ییدرس آشنا نیااز  هدف -

 اهداف ویژه: 
 مسئله حل تیخالق -

 یشهرساز در موردنیاز یاضیر محاسبات انجام ییتوانا -

 ها: سرفصل

 هاآن حل و لیفرانسید معادالت عتیطب .1

 قائم یرهایمس و هایمنحن خانواده .2

 یجداشدن لیفرانسید معادالت .3

 همگن لیفرانسید معادالت .4

 اول مرتبه یخط لیفرانسید معادالت .5

 رهمگنیغ و همگن ابتث بیضرا با دوم مرتبه یخط لیفرانسید معادالت .6

 الگرانژ پارامتر رییتغ روش ن،ینامع بیضرا روش .7

 کیمکان و کیزیف در دوم مرتبه لیفرانسید معادالت کاربرد .8

 هایسر از استفاده با لیفرانسید معادالت حل .9

 گاما تابع .10

 لیفرانسید معادالت دستگاه بر یامقدمه .11

 لیفرانسید معادالت حل در آن کاربرد و الپالس لیتبد .12

 

 هبردهای تدریس:را
 لیفرانسیدرس معادالت د یریادگی تیدر اهم انیدانشجو بیو ترغ ییآشنا یدر هر فصل برا یکاربرد یهامثال ارائه -

 راهبردهای ارزشیابی: 
 درصد 60 :سالمین انیپا آزمون   درصد 40: سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیازتجهیزات 
 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 

 منابع پیشنهادی: 

 .آزاده انتشارات: تهران(. هفتم و چهل چاپ) دیفرانسیل معادالت(. 1366) .مسعود کوکار،ین .1

 .مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات: مشهد. متلب با هاآن کاربرد و دیفرانسیل معادالت(. 1373) .اصغر چیان،کرایه .2

 بیژن و پورسلطان محمدرضا: ترجمه. اول جلد ،مرزی مقدار مسائل و مقدماتی رانسیلدیف معادالت (.1378) .ریچارد دیپریما، و ویلیام بویس، .3

 ی.دانشگاه نشر مرکز: تهران .شمس

 .دانشگاهی نشر مرکز: تهران. میامئی ابوالقاسم و بابائی اکبرعلی: ترجمه. هاآن کاربرد و دیفرانسیل معادالت(. 1364). جورج سیمونز، .4
 .برین پژوهاندانش علمی مؤسسه انتشارات: اصفهان. دیفرانسیل معادالت(. 1384) حبوبه.م رضایی، و حمودم چینایی، .5

 

 

 لیفرانسیمعادالت د  :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Differential Equations :یسیانگل به درس عنوان

اتیاضیر :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش



    

30 

 

 

 هدف کلی:

 عمومی فیزیک مباحث با آشنایی -

 اهداف ویژه: 

 یانرژ و یکیزیف نیقوان زمان، مکان، جرم، درست درک -

 یشهرساز موضوعات لیتحل در کیزیف نیقوان مالحظه -

 ها: سرفصل

 جرم و مکان زمان، یاستانداردها ،یکیزیف یهاتیکم ،یریگاندازه .1

 بردارها نیقوان .2

 دارشتاب حرکت سرعت، ،ییجاجابه مفهوم بعد، کی در حرکت .3

 وتنین نیقوان کاربرد و حرکت کینامید .4

 لیپتانس یانرژ و یانرژ یستگیپا ،یانرژ و کار .5

 تعادل و برخورد تکانه، .6

 ییگرما انبساط و تعادل ،(دوم قانون و اول قانون صفرم، قانون) کینامیترمود نیقوان با ییآشنا  .7

  کیکالس کیزیف با هاتفاوت و..( .و یکوانتوم ت،ینسب) کیزیف نینو یهاهینظر هیاول یمعرف .8

 

 راهبردهای تدریس:

 بعد از کالس یآموزش فیدر کالس و ارائه تکال یمحاسبات مسائل نیتمر  -

 : راهبردهای ارزشیابی

 درصد 50 سالمین انیپا آزمون و درصد 50  سالمین طول در یکالس یهاتیفعال  -

 : موردنیازتجهیزات 

 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 

 منابع پیشنهادی: 

 .سپهر گردون نشر: تهران. یدیهال کیزیف یمبان(. 1385. )یدیهال دیوید واکر، جرل ک،یرزن رابرت .1

 .ماد کتاب نشر: تهران. نیالدجالل راد، ییپاشا بهرام، ،یمعلم: ترجمه .نینو کیزیف(. 1382. )هانس ان،یاوهان .2

 .نص انتشارات: تهران. یانید محمود ترجمه. کیمکان: یمانسکیز - رزیس یدانشگاه کیزیف(. 1384. )راجر دمن،یفر .3

 

  

 کیزیف :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Physics :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
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 :کلی هدف
 یشهرساز در استفاده مورد یآمار هایروش و آمار ینظر و هیپا میمفاه با ییآشنا -

  :ویژه اهداف
 مرتبط مباحث ریسا و یریگنمونه در یآمار یابزارها از استفاده با ییآشنا -

 یآمار جینتا و تحلیل ارائه هایروشو  یآمار لیتحل هایروش با ییآشنا -

 : هاسرفصل

 (ینیبشیپ ،برآورد ،فیتوص) قیتحق در آن عملکرد و آمار فیتعر .1

و احتمال نظری پیشامدهای مکمل، پیشامدهای مرکب، ضرب  یانمونهتصادفی، ارتباط بین فضای  یهاشیآزمااحتمال،  قواعد ،احتماالت میمفاه .2

 هااحتمال، پیشامدهای مستقل وابسته، جمع هااحتمال

 تابع مولد گشتاور انس،یو وار یاضیر دیام ع،یاحتمال، تابع توز یتابع چگال، هاآنسنجش  اسیو مق رهایمتغ ،یتصادف رهاییمتغ میمفاه .3

 ( یو چولگ یدگیکش، یپراکندگ یارهایمع ،یمرکز یهاشاخص ،یفراوان عیها )توزو داده اطالعات کردن خالصه یبرا یفیتوص آمار هایروش .4

 ..(.ل ونرما، پواسن ،یادوجمله عی)توز وستهیآماری گسسته و پ یهاعیتوز .5

 سازگاری ،ییکارا ،یبینااربرآوردگر:  کیخواص  ،آماریجامعه  .6

  یآمار استنباط .7

 آماری یهافرضو آزمون  هیفرض آزمون مراحل .8

  هانیانگیم سهیمقا یبرا یپارامتر یهاآزمون .9

 هانیانگیم سهیمقا یبرا یناپارامتر یهاآزمون .10

 

 :سیتدر یراهبردها
 به ینیتمر ارائه با شدهدادهآموزش موارد ،یادگیری اساسی منظوربه و ردیگ قرار انیدانشجو اریاخت در اهداف و درس شرح ابتدا در شودیم شنهادیپ -

 .ردیگ قرار آزمون و یبررس مورد انیدانشجو

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 60 سالمین انیپا آزمون    درصد 40  ترمانیم آزمون -

 : موردنیاز زاتیتجه
 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 

 : یشنهادیپ عمناب

 سمت انتشارات: تهران. تیریمد در آن کاربرد و آمار(. 1384. )منصور آذر،عادل .1

 .علم سیپرد انتشارات: تهران. یشهرساز در آمار کاربرد(. 1397. )غزاله ،یگودرز .2

 رضوی. . مشهد: انتشارات آستان قدسیاضیآمار ر(. 1388ج. ) ان،یبهبود .3

4. McClave, J. T; Sinich, T. (2006). Statistics, ; 10 edition, Prentice Hall. Hoboken, New Jersey. 

5. McClave, J. T.; Sinich, T & Benson, P.G.  (2012). Statistics for Business and Economics, 12 edition, 

Pearson,.London. 

 

 

  یکاربردآمار  :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Applied Statistics :یسیانگل به درس عنوان

اتیاضیر :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش



    

32 

 

 

 :کلی هدف
 .شهری هایکارگاه زمینهپیش عنوانبه خوانینقشه و کارتوگرافی دانش اصول زمینی، بردارینقشه مبانی با آشنایی -

 : ژهیو اهداف
 آن یریگاندازهقابل یهایژگیو و محیط از دانشجو درک و خالقیت سطح ارتقای -

 : هاسرفصل

  مهندسی بردارینقشه زمین، شکل تخصصی، یهاشیگرا و بردارینقشه انواع ؛برداریهنقش کلی مفاهیم .1

  سرشکنی و خطاها نظریه .2

  یخواننقشه و رسیمت یو استانداردها هانقشه انواع کارتوگرافی، اصول .3

 استفاده مورد ابزارهای و هاروش انواع ،یابیمسافت ،هاآن کاربرد و تصویر یهاستمیس اصول .4

 تقاطع و ترفیع پیمایش، ،یبندمثلث ،استفاده مورد ابزارهای و هاروش انواع ،ترازیابی و یابیهیزاو .5

 میزان یهایمنحن ترسیم تفصیلی، برداشت و تاکئومتری .6

 ...و اسپیرال اتصال، مرکب، قائم، افقی، یهاقوس انواع و عرضی و طولی پروفیل پالن، ،یسازراه یهانقشه انواع راه، هندسی طرح .7

 خاکی عملیات احجام و سطوح محاسبه .8

  ساختمان و راه نقاط ارتفاع و هاساختمان پالن یسازادهیپ و اراضی افراز و تفکیک .9

 GPS یهارندهیگ با نقاط یسازادهیپ و برداشت  .10

  شهرسازی هایطرح مقدماتی مطالعات در آن کاربرد و هوایی هایعکس فتوگرامتری، اصول با آشنایی .11

  مدرن هیزاتتج با ییآشنا .12

 

 :سیتدر یراهبردها
 یگروه یعمل کار انجام و بردارینقشه یبرا مناسب نیزم انتخاب -

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 50 سالمین انیپا زمونآ درصد 50 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه
 بردارینقشه املک زاتیو تجه یابیهیزاو یهانیدوربفاصله،  یریگاندازه یابزارها -

 

 : یشنهادیپ منابع

 .تهران دانشگاه انتشارات :تهران. معماری و شهرسازی در بردارینقشه کاربرد .(1388) اهلل.رحمت ،فرهودی .1

 .کیهان مؤسسهانتشارات : تهران. عمومی بردارینقشه(. 1364. )علی نخلستانی، .2

 .اصفهان صنعتی دانشگاه نشر :اصفهان .مهندسی بردارینقشه(. 1399. )محمود خواه، دیانت .3
4. Markoski, B. (2018). Basic Principles of Topography (Springer Geography), Part of: Springer 

Geography Books, London & New York. 

  

 

  

        یکارتوگراف و بردارینقشه  :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Surveying and Cartography :یسیگلان به درس عنوان

لیفرانسید معادالت و اتیاضیر :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 80 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریمس   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
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        یزبان تخصص  :یفارس به درس عنوان

 حدوا و درس نوع Professional Language :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 :کلی هدف

  یسیانگل به زبان یشهرساز یتخصصمتون درک  به انیدانشجو یتوانمندساز -

 : ویژه اهداف

 یشهرساز رشته یتخصص لغات با ییآشنا -

 یسیانگل زبان به مطالب ارائه نحوه با ییآشنا -

 : هاسرفصل

 گروه گرید دروس با متناسب رشته نیا یمتون فن یو معرف انتخاب .1

 یشهر یزیربرنامه میها و مفاهواژه .2

 یشهر یطراح میها و مفاهواژه .3

 ایمنطقه ریزیبرنامه میها و مفاهواژه .4

 یشهر تیریمد میها و مفاهواژه  .5

 ترجمه یکل یهاکیتکن و فنون با ییآشنا .6

 مطلب درک یهاکیتکن و فنون با ییآشنا .7

 یدرس فیکوتاه در قالب تکل متونترجمه  .8

 

 :سیتدر یراهبردها

 کالس در آن ارائه و یتخصص ترجمه و دانشجو هر یبرا مشخص متن انتخاب  -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 50 سالمین انیپا آزمون   درصد 50 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

 برای ارتقای مهارت انگلیسی یشهرساز یالمللنیب آنالین ینارهایسم در کالس یجمع مشارکت ایو  دئویو لم،یمانند: ف یآموزشکمک لیاستفاده از وسا -

 

 : یشنهادیپ منابع

 .سمت انتشارات: تهران. شهرسازی رشته دانشجویان برای انگلیسی(. 1385. )حسین فرهادی، .1

 .آذرخش انتشارات :تهران. شهرسازان فرهنگ(. 1386). مایکل دیویدسن، .2

 .آییژ نشر :تهران. شهرسازی فرهنگ(. 1389) .فرانک الدینی،سیف .3

4. Cowan, R. (2005), The Dictionary of Urbanisam, Streetwies Press, London. 

5. Caves, R.W. (2005), Encyclopedia of the City, Routledge, London. 

6. Moskowitz, H.S. & Lindbloom, C.G. (2004), The Latest Illustrated Book of Development Definitions, Center for 

Urban Policy Research, New Jersey. 
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  یشهر ریزیبرنامه هایروشمبانی و  :یسفار به درس عنوان

 Theory and Techniques of Urban :یسیانگل به درس عنوان

Planning 
 واحد و درس نوع

یشهر یایجغراف :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیاپ/  رساله 64 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 :کلی هدف

 است آن کاربست عمومی یهاوهیش معرفی و شهری ریزیبرنامه اندیشه قلمرو در فکری یسازنهیزم اصلی هدف -

 : ویژه اهداف

 گردند آشنا زمانی یهاعرصه با متناسب آن عملی مختلف یهاجنبه و زمان گذر در ریزیبرنامه حرفه و اندیشه با دانشجویان -

 آورند به دست اخیر تحوالت بر دیتأک با ژهیوبه را ریزیبرنامه عمل لیوتحلهیتجز در مختلف رویکردهای از آگاهی دانشجویان -

 : هاسرفصل

 ...(و شهری ریزیبرنامه شهر، ،ریزیبرنامه) مفاهیم و تعاریف .1

 شهری ریزیبرنامه اندیشه یریگشکل تاریخچه .2

 شهری ریزیبرنامه اهداف .3

 ...(و فرایندمحوری ،یبهبودبخش ،ینگرندهیآ هدفمندی،) شهری ریزیبرنامه یهایژگیو .4

 شهری ریزیبرنامه فرایند .5

 ایران در شهری ریزیبرنامه سابقه .6

 .(..و هادی ساختاری، راهبردی، جامع، ریزیبرنامه) شهری ریزیبرنامه الگوهای .7

 سوم جهان شهرهای بر دیتأک با شهری ریزیبرنامه فراروی و کنونی یهاچالش .8

 :سیتدر یراهبردها

 هایطرح درون در را آن و کرده انتخاب را کالس در مطرح موضوعات از مورد یک درس استاد نظر زیر گروهی صورتبه دانشجویان رودیم انتظار -

 .است اهمیت حائز انتقادی نگاه افزایش جهت در دانشجویان بین تعاملی فضای ایجاد. نمایند تحلیل و ردیابی شهری توسعه

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 60  سالمین انیپا آزمون  درصد 40 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

 شهری ریزیبرنامه مطالعات مونهن تصاویر و هانقشهها، طرح -

 :یشنهادیمنابع پ

 های شهرسازی، تهران: نشر شهر.ها و برنامه(، طرح1390) .فر، مصطفیبهزاد .1

 .رازیدانشگاه ش :رازیش، یشهر نیزم یکاربر ریزیبرنامه( 1395. )یعل ،یسلطان .2

  .سمت: تهران. یشهر یزیربرنامه یمبان و اصول(. 1396. )رسول ،یقربان .3

 امیپ نشر و طرح شرکت: تهران(. رانیا در آن گاهیجا و یجهان ریاخ اتیتجرب) یشهر توسعه یراهبرد یزیربرنامه(. 1386. )جواد ،زادهیمهد .4

 .مایس

5. Hall, T. (2020). Town Planning: The Basics, 1st Edition Couch, C. (2016). Urban planning: An introduction. Macmillan 

International Higher Education. Routledge, London. 
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 شهر یریتصو انیب :یفارس به درس عنوان

 درس و واحد  نوع City Visualization :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا ویپرسپکت و احجام هندسه و یمعمار یریتصو انیب :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا / رساله 80 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 هدف کلی:

  شهری هایبافت و فضاها مقیاس در تصویر بیانعملی،  یهاآموزه از استفاده با هاآن ترسیم نحوه بصری، عناصر شناخت و تصویری بیان -

 اهداف ویژه: 

 شهرسازی یهانقشه ترسیم و تهیه برای ویاندانشج در توانمندی ایجاد -

 ...(و مقطع نما، یو،)پرسپکت شهری فضاهای و شهر بعدیسه بیان با دانشجویان آشنایی -

 ها: سرفصل

 ...(و تراکم -یبنددانه - فضا و توده) شهری محیط در کالبدی ترکیبات .1

  شهری یهانقشه تولید و هانقشه خوانش .2

  ریشه یهانقشه در رنگ کاربرد .3

  شهری هایبافت و فضاها راندو یهاکیتکن .4

  شهری مناظر ترسیم .5

 طراحی اصول به توجه با بعدیسه و یدوبعد ترکیبات ایجاد .6

 (پیاپی دیدهای) ناظر حرکت در شهری مناظر ترسیم .7

  ترسیمی یهالیتحل و ساده یهایکروک ترسیم : شهر از بصری یهاادداشتی .8

 

 راهبردهای تدریس:

 داشت خواهند یادگیری به زیادی بسیار کمک هفتگی و السیک هایتمرین -

 است دانشجویان تکتک با کار کردن نیازمند گروهی، هایآموزش بر عالوه -

 راهبردهای ارزشیابی: 

 درصد 25 سالمین انیپا آزمون   درصد 75 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیازتجهیزات 

  یطراح هیمربوط به آتل زاتیتجه -

 

 : یشنهادیمنابع پ

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. رضوی زهرا ترجمه. گرافیک پالن(. 1386. )واک تئودور داویس، .1

 .یساولی سرایفرهنگ انتشارات: تهران. ایران معماری از هاییکروکی: ایران به نگاهی(. 1391. )هوشنگ سیحون، .2

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. طبیبیان منوچهر ردکت ترجمه. شهری منظر گزیده(. 1393. )گوردون کالن، .3

ضیه ترجمه. شهری طراحی مبانی(. 1385. )اندرو یازوسکی،. ریچارد هدمن، .4 شگاه انتشارات: تهران. زادگانعباس مصطفی و رضازاده را  و علم دان

 .ایران صنعت
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  یشهر یطراح هایروشمبانی و  :یفارس به درس عنوان

 Theory and Techniques of Urban :یسینگلا به درس عنوان

Design 
 واحد و درس نوع

شهر یریتصو انیب :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 64 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف
 آن و روندهای  ندهایفرا و یشهر طراحی  هایروشمبانی و  با انیدانشجو ییآشنا -

 : ویژه اهداف
 و نحوه برخورد با مسائل آن  یشهر یطراح یپروژه عمل کیدر  یمباحث نظر کاربستنبه نحوه -

 یشهر یطراح فنون وها روش با ییآشنا -

 : هاسرفصل

 میمفاه و فیتعار .1

 ی مکانطیمح ادراک ندیفرا .2

 فرهنگ و فضا زمان، انسان، .3

 یعموم یهامکان و یشهر یفضا .4

 های محیطی مرتبطمکان و هنجارهای کیفیت گانهنهنمایانگرهای  .5

 یشهر یطراح ندیفرا .6

 جهان در یشهر یطراح سابقه .7

 رانیا در یشهر یطراح سابقه .8

 شهریسازی در طراحی های مکانسطوح و مقیاس .9

 های طراحی شهری در ایرانپذیری طرح و چالشتحقق .10

 :سیتدر یراهبردها
 .کنند تمرین و تحقیق طول ترم در و کرده انتخاب را کالس در مطرح موضوعات از مورد یک استاد، نظر زیر گروهیصورت به دانشجویان رودیم انتظار -

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 50سالمین انیپادرصد آزمون  50 لسامین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه
  یطراح هیمربوط به آتل زاتیتجه -

 ی:شنهادیپ منابع
 طراحی شهری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. فرایند(. 1386بحرینی، حسین. ) .1

پاسخده، ترجمه مصطفی بهزادفر، چاپ پانزدهم،  های (، محیط1399بنتلی، ای ین، الکک، آلن، مورین، پال، مک گلین، سو و اسمیت، گراهام ) .2
 تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.

 ای شهر، تهران: انتشارت دانشگاه علم و صنعت ایران.های دروازه(، اصول داالن1399بهزادفر، مصطفی ) .3

 (. طراحی شهرها. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: انتشارات شهیدی. 1395بیکن، ادموند. ) .4

 ها: مصطفی بهزادفر، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.(، بازنمون طراحی شهری، ترجمه و افزوده1395یلی )تلن، ام .5
، تهران، زادگانعباسو فنون(، ترجمه راضیه رضازاده و مصطفی  هاروشی طراحی شهری )سوبه(. رویکردی 1390رابرتز، ماریون، گرید، کالرا. ) .6

 انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

 مکانی، ترجمه محمدرضا نقصان محمدی، کاظم مندگاری و زهیر متکی، تهران، انتشارات آرمانشهر.(، مکان و بی1397رلف، ادوارد ) .7

(، چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم، ترجمه مصطفی بهزادفر، محمدرضایی ندوشن و احمد رضایی ندوشن، 1396گل، یان و سوار، برجیت ) .8
 م معماری.تهران: انتشارات عل

 شهری. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران. طراحی تعریف در (. کندوکاوی1383گلکار، کوروش. )  .9
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  زمین یکاربر یمبان  :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Theory of Landuse Planning  :یسیانگل به درس عنوان

یشهر یزیررنامهب هایروشمبانی و  :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 :کلی هدف

  های شهریکاربری یزیربرنامه علمی مبانیو  های شهریتناسب کاربری با آشنایی    -

 : ژهیو اهداف

 مختلف یهاحوزه در آن یاثربخش و زمین کاربری از دانشجو بینش و اهیآگ سطح ارتقای   -

 : هاسرفصل

  مفاهیم و تعاریف .1

 زمین کاربری ریزیبرنامه ضرورت و اهمیت .2

 زمین کاربری یزیربرنامه اهداف .3

 زمین کاربری یزیربرنامه فرایند .4

 اقتصادی - اجتماعی توسعه و زمین کاربری .5

 (فعالیت و کاربری یبندمنطقه تراکم، یبندمنطقه) یبندمنطقه نظام .6

 یامنطقه و شهری توسعه هایطرح در زمین کاربری جایگاه .7

 جهان و ایران در زمین کاربری یهاسرانه و استانداردها زمین، کاربری الگوهای .8

 هایکاربر انواع یابیمکان ضوابط و استانداردها ،هاتیفعال یابیمکان اهمیت  .9

 (وابستگی و سازگاری مطلوبیت، ظرفیت،) هایکاربر استقرار ارزیابی چهارگانه یهاسیماتر .10

 

 :سیتدر یراهبردها

 یشهر کوچک محدوده کی نیزم یکاربر نقشه هیته در دانشجو مشارکت -

  :یابیارزش یراهبردها

 درصد 50سالمین انیپا آزمون  درصد 50 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

 و... یشهر یکاربر یهانقشهارائه  یبرا هایشهردار یمعاونت شهرساز کارشناسان از دعوت ایو  دئویو لم،یف مانند یآموزش لیاستفاده از وسا -

 

 : یشنهادیپ منابع

 .شیراز دانشگاه انتشاراتشیراز:  شهری، زمین کاربری ریزیبرنامه(. 1395) .علی سلطانی، .1

 .سمت انتشارات: تهران. شهری اراضی کاربری ریزیبرنامه(. 1395. )محمدرضا پورمحمدی، .2

 دانشگاه انتشارات: تهران. طبیبیان منوچهر ترجمه. شهری زمین کاربری ریزیبرنامه(. 1394. )دیویدآر گادزشاک،. استوارت چپین،. ادوارد کایرز، .3

  .تهران

4. Chapin, S., Kaiser, E., Godschalk, D. R. (1995) Urban Land Use Planning. University of Illinois Press. Urbana-

Champaign.USA. 

5. Etingoff, K. (2017). Urban Land Use: Community-Based Planning. Routledge. London. 
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  مسکن ریزیبرنامه یمبان :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Theory of Housing Planning :یسیانگل به رسد عنوان

ریزی شهریبرنامه هایروشمبانی و  :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 :کلی هدف

 .است مسکن ریزیبرنامه و هاآن بر مؤثر عوامل مسکن، یهاچالش با انیدانشجو ییآشنا درس نیا یاصل هدف -

 : ویژه اهداف

 آن هایروشمسکن و  ریزیبرنامهآشنایی با  -

 مسکن در جوامع یهاچالشآشنایی با  -

 : هاسرفصل

 مفاهیم و تعاریف .1

 (کالبدی اقتصادی، اجتماعی،) مسکن ابعاد .2

 مسکن ریزیبرنامه اهداف .3

 مسکن هایشاخص .4

 (...و مدیریت ،انسانی نیروی و سرمایه ،ساختمانی مصالح ،زمین) مسکن تولید عوامل .5

 مسکن ریزیبرنامه فرایند .6

 شهری ریزیبرنامه با مسکن ارتباط .7

 دجدی مسکونی هایپروژه در مسکن ریزیبرنامه .8

 جهان در مسکن ریزیبرنامه سابقه .9

 ایران در مسکن ریزیبرنامه سابقه .10

  مسکن ریزیبرنامه هایروش .11

 :سیتدر یراهبردها

 یرانا یآن در شهرها ریزیبرنامه یفیتو ک وضعیتدر مورد مسکن و  یقدانشجو و تحق مشارکت -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 60 سالمین انیپا آزمون ،درصد 40سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع

 .سمت انتشارات: تهران. مسکن ریزیبرنامه(. 1387. )محمدرضا پورمحمدی، .1

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. مسکن اقتصاد بر درآمدی (.1394. )احمد حسنی،. منصور عراقی، خلیلی .2

 .سمت انتشارات: تهران. ایران به نگاهی با شهری مسکن ریزیبرنامه(. 1399. )مسلم فرد، ضرغام. بوالفضلا مشکینی، .3

4. Firley, E and Stahl, C. (2009) “The Urban Housing Handbook”, John Wiley & Sons LTD. Chichester, England. 

5. Jenkins, P . Smith, H & Wang. Y.P. (2007). Planning and Housing in the Rapidly Urbanizing World. Roultledge. 

London.  
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  یامنطقه ریزیرنامهب هایروشمبانی و  :یفارس به درس عنوان

 Theory and Techniques of  Regional :یسیانگل به درس عنوان

Planning 
 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یصصتخ - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 :کلی هدف

 در مختصات سازمان فضایی منطقهدیگر هم کارکردی شهرها با یوندیپهمتوسعه،  هایبرنامهفضایی  یهایژگیوآشنایی دانشجویان با  -

 : ویژه اهداف

 شناخت منطقه و درک ارتباط متقابل منطقه و شهر -

 از مسائل شهری با رویکرد سیستمی ایمنطقهفضایی و درک  -

 : هاسرفصل

 آن با مرتبط میمفاه و توسعه .1

 ایمنطقه ریزیبرنامه مفهوم و منطقه .2

 آن یارهایمع و اصول و یبندمنطقه .3

 جهان و رانیا در ایمنطقه ریزیبرنامه قیمصاد و سوابق .4

 ایمنطقه توسعه هایبرنامه گاهیجا و رانیا ریزیبرنامه نظام .5

 ایمنطقه توسعه ریزیبرنامه در مطرح نظری یهادگاهید .6

 ایمنطقه توسعه و نیسرزم شیآما .7

 رانیا در توسعه هایبرنامه یشناسبیآس .8

 :سیتدر یراهبردها

 جهان و کشور ایمنطقه توسعه هایبرنامه از یکی گزارش ائهار در دانشجو مشارکت -

 شودیمتوصیه  هااستاندر خصوص آمایش  هااستان ریزیبرنامهشرکت در یک جلسه کارشناسی آموزشی با کارشناسان سازمان مدیریت و  -

 

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 60 سالمین انیپا آزمون درصد 40 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع

 .گیالن دانشگاه انتشارات: رشت. هانظریه و مبانی ای،منطقه ریزیبرنامه(. 1398) .رامین شهابی، رضایی .حسن احمدی، .1

 . گیالن دانشگاه شاراتانت: رشت. ایمنطقه توسعه و ریزیبرنامه در جدید رویکردهای(. 1397. )نادر زالی، .2

 .کشور ریزیبرنامه و تیریمد سازمان: تهران. یامنطقه توسعه یزیربرنامه یمبان (.1379. )مظفر ،یصراف .3

 .امیپ انتشارات: تهران. یامنطقه یزیربرنامه یمبان و اصول (.1391حسن. ) دیس ،یاشکور یمعصوم .4

5. Glasson, J., & Marshall, T. (2007). Regional Planning (1st ed.). Routledge. London. 
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  ونقلریزی و طراحی حملبرنامه هایروشمبانی و  :یفارس به درس نوانع

  Theory and Techniques of :یسیانگل به درس عنوان

Transportation Planning and Design 
 واحد و درس نوع

یرشه و طراحی ریزیبرنامه هایروشو  مبانی :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

 ی عمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 64 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف
   ایمنطقهو  یشهر ونقلحمل یهابکهش یطراحو  ریزیبرنامه یبا مبان انیدانشجو ییآشنا -

 ریزی چهار مرحله تولید و جذب، توزیع، تفکیک و تخصیص مهبا تأکید بر برنا ونقلحمل یزیربرنامه فرایندآشنایی دانشجویان با  -

 : ویژه اهداف
 ایمنطقهپایدار شهری و  ونقلحملآشنایی دانشجویان با رویکردهای نوین  -

 مختلف شهرسازی هایطرحو ترافیک در  ونقلحمل یگذاراستیس و تار کلی مطالعاتآشنایی دانشجویان با ساخ -

 : هاسرفصل
 ونقلحمل ریزیبرنامه معاصر یهاهینظر ،ونقلحمل طراحی و ریزیبرنامه تحول سیر و تاریخچه .1

 آن انواع و سرعت ،(LOS) سرویس سطح چگالی، ظرفیت، تردد، حجم، آن، انواع و سفر: هاآن بین روابط و یریگاندازه شیوه و ترافیک کلی پارامترهای .2
 حجم -سفر زمان توابع با آشنایی ،چگالی و سرعت ،ظرفیت رابطه

 و( مقصد ـ مبدأ آمارگیری) پرسشگری و یریگنمونه ترافیکی، یبندهیناح ،ریزیبرنامه فرایند: یشهردرون ونقلحمل یسازمدل و ریزیبرنامه فرایند .3
 سفر، توزیع سفر، تولید: شامل سفر یتقاضا برآورد چهارگانه یهامدل مقصد، ـ مبدأ ماتریس ،ونقلحمل شبکه نمایش ،(شبکه) عرضه اطالعات برداشت
 دسترسی یهامدل مبنا، فعالیت و فزونهم غیر ،هم فزون یهامدل ،فرس صیتخص و سفر تفکیک

 یهامؤلفه ،یمعابر شهر مراتبسلسله ،(پیاده عابر رانندگان،) معابر کاربران یهایگژیو شامل طراحی مفاهیم: معابر ارتباطی یهاشبکه طراحی مبانی .4
 کیتراف ،هاتقاطع طراحی مالحظات ،هاتقاطع انواع ،هاقوس انواع مسیر، طراحی استانداردهای راه، هاینقشه انواع ایمنی، مالحظات دسترسی، طراحی،
 ...و کیتراف یسازآرام عمومی، ونقلحمل مسیرهای طراحیو دوچرخه،  ادهیپ یرهایمس طراحی پارکینگ، انواعساکن و 

 ونقلحمل) ایمنطقه ونقلحمل یهاوهیش و سفر ییجاجابه یهانهیگز ،ایمنطقه ونقلحمل مطالعات کلی ساختار: ایمنطقه ونقلحمل ریزیبرنامه مبانی .5
 مسافربار و  ونقلحمل ،ییجاجابه اسی(، مقییایدر ،ییهوا ،ینیزم

 تقاضا، و عرضه مدیریت یهااستیس پایدار، ونقلحمل دسترسی، بهبود راهکارهای ،ونقلحمل و شهر شکل ارتباط: ونقلحمل در یگذاراستیس مبانی .6
 یهاچالش ،یموتور ریغ ونقلحمل عمومی، نیمه و عمومی ونقلحمل توسعه عمومی، سالمت و یطیمحستیز مالحظات انرژی، و سوخت مصرف مدیریت

 و یشهر ونقلحمل یسازکپارچهی ،یهوشمندساز و نوآوری رانندگی، سوانح چالش خودرو، به وابستگی چالش ،توسعهدرحال کشورهای در ونقلحمل
 ...و هیپا لیر ونقلحمل ،ایمنطقه

 :سیتدر یراهبردها
 خارج از کالس فیتکال و یکالس هایتمرین با یریادگی -

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 60  سالمین انیپا آزمون   درصد 40 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -
 : موردنیاز زاتیتجه
 و عملی ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع
 (، شهرسازی در مدار پیاده راهوری، تهران: انتشارات علم و صنعت ایران.1399بهزادفر، مصطفی و حبیبی، کیومرث. ) .1

 .گیالن دانشگاه انتشارات: رشت. ایمنطقه و شهری یکپارچه ونقلحمل ریزیبرنامه مبانی(. 1399. )سارا امیری،. صابر محمدپور، .2

  .شیراز دانشگاه انتشارات: شیراز. پایداری رویکرد بر تأکید با شهری ونقلحمل در مباحثی (.1393. )علی سلطانی، .3

 .شهرسازی و مسکن راه، تحقیقات مرکز: تهران. شهری معابر طراحی نامه آیین(. 1399. )مهدی نیا، بشیری. علیرضا رامندی، درزی. الدین شهاب کرمانشاهی، .4

 . دانشگاهی نشر مرکز: تهران .ترافیک مهندسی .(1393) .جلیل شاهی، .5

6. National Association of City Transportation Officials (NACTO) (2021). Urban Street Design Guide, Online source, 

https://nacto.org/publications/. 
7. Pojani, Dorina and Stead, Dominic (2017). The Urban Transport Crisis in Emerging Economies, Springer. London 

& New York. 
8. Cervero. R. (2017). Beyond Mobility: Planning Cities for People and Places. Washington DC: Island Press. 
9. Centre for Reaserch and Contract Standardization in Civil Engineering (CROW) (1998), Recommendations for traffic 

provisions in built-up areas (ASVV), Netherlands. 

javascript:void(0)
https://nacto.org/publications/
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  یشهر هایزیرساخت :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Urban Infrastructure :یسیانگل به درس عنوان

یشهر و طراحی ریزیبرنامه هایروشمبانی و  :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 :کلی هدف
 موازاتبه که مواردی به توجه با)بخصوص  شهری تأسیسات انواع به نسبت آگاهی کسب با بتوانند شهری ریزانبرنامه که است آن هدف ترینمهم -

 بر شهر اجزای سایر با را تأسیسات مقوله بین هماهنگی و هدایت سیستمی، نگاهی در ،هاآن ملزومات طورنیهم و( اندیافته پیدایش یفنّاور رشد
 .گیرند عهده

 : ویژه اهداف
 زیستمحیطبا رویکرد حفظ  (یاجتماع -یخدمات -یکیتراف -یعموم تی)فعال یشهر هایزیرساخت یتیفعال یبندطبقه -

 -ونقلحمل-برق -گاز -آب -(هاروانابی )سطح یهاآب تیشبکه هدا -فاضالب -پسماند: (یشهر تأسیسات) یترساخیز یهاشبکهآشنایی با  -
 .کنندیکه در پهنه شهر حسب مورد خدمات ارائه م ییهاشبکه ریو سا ییمواد غذا یو نگهدار عیشبکه توز -مخابرات -ارتباطات

 

 : هاسرفصل

 و...(  یسطح یهاآب -)قنات یشهر یزیرآن در برنامه ریو تأث یسنت یرساختیز یهاشبکه و هارساختیز میمفاه .1

 دفع فاضالب و نحوه کار شبکه پسماند تیریمراحل مختلف مد .2

 و استناد به آن افتیو نحوه در یرساختیز یهاانواع نقشه  .3

 و...( یانتظام -نیبنزپمپ - لیموبا – نترنتیا -)شبکه اورژانس شهر دیجد هایزیرساخت .4

 یسطح یهاآب یآورجمع هایروشها و انواع روان آب یآورجمع یو طراح یزیرنامهروش بر .5

 بحران( تیریمد -اورژانس -ینشان)آتش یمنیخدمات ا یهاشبکه .6

 (... برکه -قنات -)رودخانه یعیطب هایزیرساخت میضوابط حرا .7

 (...و یخط انتقال به شبکه شهر ،خانههیتصف ،نتقالا یمجرا ،سامانه آب )منابع یعناصر اصلو  مصرف آب یبرا یزیربرنامه اتیکل .8

 برق، مخابرات  ،شبکه گاز .9

 تأسیساتتونل مشترک  .10

 :سیتدر یراهبردها
 شهر از یامحدوده در یرساختیز شبکه نقشه هیته در دانشجو مشارکت -

 : یابیارزش یراهبردها
 صددر 75 سالمین انیپا آزمون  درصد 25 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -
 : موردنیاز زاتیتجه
 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع
 .یدیشه انتشارات: تهران(. فاضالب و یرسانآب: اول)کتاب  یشهر هایزیرساخت(. 1391) .یمصطف بهزادفر، .1

 علم و صنعتران: انتشارات دانشگاه های شهری، )کتاب دوم: مدیریت پسماند جامد از دیدگاه شهرسازی(، ته(،  زیرساخت1399بهزادفر، مصطفی ) .2
 ایران.

شهری انجمن شهرسازی آمریکا، ترجمه مصطفی ریزی و طراحی(، ساختارها، جلد سوم از استانداردهای برنامه1390نجمن شهرسازی آمریکا )ا .3
 انتشارات آذرخش.فرید منصوریان و رضا یوسفی، جامع مهندسان مشاوران ایران، تهران: پور، ماهبهزادفر، فریبرز قربانی

 .یشهر یزیربرنامه مطالعات مرکز کشور، وزارت: تهران. یشهر خدمات تأسیسات(. 1390. )احمد ا،یدنیسع .4

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.یشهر فاضالب(. 1374. )یمحمدتق ،یمنزو .5

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. یشهر یرسانآب(. 1375. )یمحمدتق ،یمنزو .6

 .کشور یزیربرنامه و تیریمد سازمان: تهران(. 369 شماره هی)نشر یشهر تأسیسات مشترک تونل احداث ضوابط(. 1386. )نیمؤلف گروه .7

8. Rutherford, J. (2018) Redeploying Urban Infrastructure: The Politics of Urban Socio-Technical Futures by Jonathan 

Springer Nature, Basel. 

9. Hamada, M. (2015). Critical Urban Infrastructure Handbook, CRC Press, Boca Raton. 
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  یشهر تیریمد یمبان :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Theory of Urban Management :یسیانگل به درس عنوان

و طراحی شهری ریزیبرنامه هایروشو  یمبان :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله  32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف

 رانیا در یشهر تیریمد یهایژگیبر و دیتأکبا  یشهر تیریمد میمفاه و یمبان شناخت -

 : ویژه اهداف

 یشهر ییحکمروا و تیریمد یمبان شناخت -

 رانیا در شهر اداره نظام لیتحل و شناخت -

 : هاسرفصل

 تعاریف و مفاهیم .1

 در جهان رشد شهری ندهای جاری شهرنشینی ورو .2

  یشهر تیریحاکم بر مد یابعاد هنجار نییتب .3

 حکمروایی شهری .4

 در ایران مدیریت شهریمسائل و مشکالت  .5

  رانیدر ا یشهر تیریمد یهاچالش شناخت واداره شهر نظام  .6

 زمین مدیریت .7

 مالیه شهری در ایران .8

  یشهر یپلماسیو د یریپذرقابت: شدنیجهانو  یشهر تیریمد .9

 ( هامنطقه -شهر /یشهرکالنمناطق  تیری)مد یشهرکالن ییحکمروا .10

 :سیتدر یراهبردها

 قیاز طر یشهر تیریدر مد لیدخ یو نهادها نفعانیذتعامل با  یهاچالشو  یشهر تیریدم یهاآموختهدرستجارب و  یفرصت بازخوان جادیا -

 با مدیران شهری ناریسم یبرگزار و دیبازد

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 60سالمین انیپا آزمون درصد 40 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

  :موردنیاز زاتیتجه

  ینظر هایکالسمعمول  زاتیتجه -

 : یشنهادیپ بعمنا

 .هنر دانشگاه انتشارات :تهران. شهری حکمروایی و مدیریت .(1397) .ایرج اسدی، .ناصر پور، برک .1

 .دانشگاهی جهاد انتشارات سازمان: تهران. اجتماعی مسائل بر تأکید با شهری مدیریت(. 1393. )عظیم کاویانی، زرین .2

 .تیسا انتشارات :تهران (.جلد سه) شهری مدیریت .(1392) .هادیمحمد سید ایازی، .اسماعیل صالحی،. غالمرضا کاظمیان، .3

4. Fransen, J. (2021) Urban Planning, Management and Governance in Emerging Economies, EE Publishing, 

Cheltenham. 

5. van Dijk, M. P. (2006) Managing Cities in Developing Countries: The Theory and Practice of Urban Management, 

EE Publishing, Cheltenham. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cheltenham
https://en.wikipedia.org/wiki/Cheltenham
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  یشهر و قوانین حقوق :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Urban Rights and Laws :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف

  شهری دعاوی به مربوط قضایی هایرویه و مصوب مقررات و قوانین با آشنایی -

 : ویژه اهداف

 (دکترین قضایی، رویه عرف، قانون،) حقوق منابع دریچه از شهرسازی به نگاه -

 کشور معماری و شهرسازی یعال یشورا بخصوص شهرسازی قانونی مراجع مقررات و قوانین با آشنایی -

 : هاسرفصل

  شهری فرا و شهری هایطرح بر حاکم حقوقی نظام .1

  (تفکیک و افراز تخریب، ساختمان، پروانه) شهرسازی مجوزهای بر حاکم حقوقی نظام .2

  شهرسازی و عمرانی هایبرنامه اجرای برای مالکیت سلب .3

 آن قضاوتی مراجع و شهرسازی به مربوط دعاوی .4

  شهرسازی با رابطه در ملی و محلی نهادهای وظایف .5

 زیستمحیط در توازن و تعادل ابزار عنوانبه قانون مفهوم با آشنایی .6

 کالبدی و اقتصادی ،اجتماعی روابط دهنده نظام قوانین .7

 آن انتقال و مالکیت شهری، زمین قوانین .8

 (...و قانونی حریم زیربنایی، تأسیسات ها،پارک ها،خیابان) عمومی فضای به مربوط قوانین .9

 المنفعهعام عموم مصرف برای خصوصی اراضی کتمل به مربوط قوانین .10

 (...و شهری زمین سازمان شهرسازی، عالی شورای) ایران شهرسازی حقوقی یهاسازمان با آشنایی ،آن انواع و حقوقی مؤسسات .11

  آن تحول سیر و هایشهردار قوانین .12

 :سیتدر یراهبردها

 مربوط به حوزه شهرسازی یدعاو حل یبرا انیانشجود یمقررات و یقانون ییجویپ و یشهرساز مهم یدعو نمونه طرح -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 80 سالمین انیپا آزمون درصد 20 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

  ینظر هایکالسمعمول  زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع

 .شهر نشر: تهران .یشهروند و یشهر حقوق در ییگفتارها(. 1390. )محسن ،یلیاسماع .1

 .مجد انتشارات: تهران. یشهرساز و یشهر حقوق(. 1382. )غالمرضا ار،یکام .2

 .مجد انتشارات: تهران. ییقضا هیرو پرتو در شهر(. 1395. )غالمرضا ار،یکام .3

 .یمعمار و یشهرساز قاتیتحق مطالعات مرکز :تهران. یشهرساز نیقوان و یشهر حقوق. (1369) .اهللفضل ،یهاشم .4

5. Davidson, N. M. and Tewari, G. (2020). Global Perspectives in Urban Law. Routledge Publication. London. 

6. Fernandes, E. and Varley, A. (1998). Illegal Cities: Law and Urban Change in Developing Countries, Zed 

Publication, London. 
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 ازی در جهانتاریخ شهرس :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع World History of City Planinig :یسیانگل به درس عنوان

یشهرشناس یمبان :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یمعل سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف
 در ادوار مختلف. شهر محتوای و کالبد ساختار، تحوّل و تکوین سیر و تاریخ بررسی -

 : ویژه اهداف
 شهرها اتیح امتداد و یسیدگرد افول، ،یبالندگ روند ،شهرها نیتکو یخیتار یهاانیبن یبازشناس -

  یشهر و شهرساز نهیشیپو  شهرها یخیتار عناصر و تارساخ ارکان، یبازخوان -

 امعهشناخت عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر کالبد شهر و تأثیر کالبد شهر در پاالیش روابط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ج -

 رویارویی جوامع در هدایت و شکل دادن کالبد شهر در تاریخ هایروششناخت  -

 مناسب برای هدایت و کنترل کالبد شهر در وضع موجود و آینده ایهروشاخذ  -
 : هاسرفصل
 و تحول شهرهاهای پیدایش مقدمه: نگاهی به نظریه .1

 «آزتک»و مکزیک « مایا»آمریکای مرکزی « اینکا»النهرین، هند، چین، پرو دوران اولیه: شهرهای نخستین )مصر، بین .2

 عهد عتیق .3

 شهرهای یونانی .4

 شهرهای رومی .5

 رون وسطیق .6

 های شهری در اروپاپیدایش نطفه .7

 تکوین و توسعه ساختار کالبدی شهر  .8

 (شهرآرمانگیری رنسانس: نگرشی جدید بر شهر و شهرسازی )شکل .9

 به شهر و شهرسازی  انهیاقتدارگراباروک: نگرش  .10

 قرون هفدهم و هیجدهم انقالب صنعتی: دگرگونی مفهوم شهر و شهرنشینی .11

 شهر قرن نوزدهی -یشهرساز شیپقرن نوزدهم: عصر  .12

 قرن بیستم: عصر شهرسازی  .13

 مفهوم مدرنیستی شهر .14

 مفهوم پسا مدرنیستی شهر .15

 یشهر یهاو انقالب خیمفهوم شهر، تار .16
 :سیتدر یراهبردها

ستاد درس، ارائه توسط ا یلیتکم یحاتاز توض یشاز مطالب هر بحث را پ یتا در کالس مشارکت فعال داشته باشند و بخش شودخواسته  یاناز دانشجو -
 .یندنما

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 50سالمین انیپا آزمون درصد 50 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -
 : موردنیاز زاتیتجه
  ینظر هایکالسمعمول  زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع
 انتشارات دانشگاه علم و صنعت.تهران:  . ترجمه راضیه رضازاده.(. تاریخ شکل شهر تا انقالب صنعتی1398موریس، جیمز ) .1

 .یتهران: مرکز نشر دانشگاه مه پروانه موحد.ترج .(یوسطقروندر  ییو اروپا یاسالم یشهر )شهرها خیتار .(1393) .بنه ولو، لئوناردو .2

 .شهرآرمان(. تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقالب صنعتی. تهران: انتشاران 1397) .پاکزاد، جهانشاه .3

 ها و دورنماهای آن، ترجمه احمد عظیمی بلوریان، تهران:ها، دگرگونی(، مدنیت و جامعه مدنی در بستر تاریخ، خاستگاه1381مامفورد، لوئیس. ) .4
 انتشارات رسا.

5. Kostof, S. (1995), A history of Architecture, Settings and Rituals, Oxford: Oxford University Press. 

6. Kostof, S (1991), The City shaped, urban patterns and meanings history. London: TSH. 
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 اسالمی -تاریخ شهرهای ایرانی :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع History of Iranian-  Islamic Cities :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا تاریخ شهرسازی در جهان :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف
 اسالمی با رویکرد تاریخی-تبیین و تحلیل شهرهای ایرانی -

 : ویژه اهداف
 های زیستی در قالب مکان )جغرافیا( و در بستر زمان )تاریخ( گیری و ساخت کالبدی مجتمعچگونگی شکل شناخت -

 بینی، اقتصاد و بوم بر کالبد مجتمع زیستی شناخت تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم جهان -

 های زیستی سب برخورد مسئله با مجتمعهای مناهای برخورد انسان با عوامل فوق در شکل دادن به کالبد محیط و اخذ روششناخت روش -

 : هاسرفصل
 شهرنشینی و شهرگرایی قبل از اسالم: -1

 : ساخت و بافت شهر از قرون هفتم ق.م سبک پارسی در معماری )شهرهای مادی و پارسیتا حمله اسکندر(1-1
 لنی و پارتی )شهرهای سلوکی، پارتی و ساسانی(ه -: ساخت و سازمان شهر از قرن سوم ق.م تا قرن هفتم میالدی )یکم هجری(: سبک پارسی2-1

 سیر تحول شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسالم: -2

 میالدی(، سبک خراسانی )شهرهای دوران اولیه اسالم تا ظهور دیلمیان( 11-7: ساخت و سازمان شهر از قرن یک هجری تا قرن چهارم هجری )1-2
 میالدی(، سبک رازی )شهرهای دوران دیالمه، سلجوقیان، تا حمله مغول( 11-4قرن هفتم هجری ): ساخت و سازمان شهر از قرن چهارم هجری تا 2-2
 میالدی(، سبک آذری )شهرهای دوران ایلخانیان و ترکمانان( 16-14: ساخت و سازمان شهر از قرن هفتم هجری تا قرن یازدهم هجری )3-2
 میالدی(، مکتب اصفهان )شهرهای صفویه تا اواسط قاجاریه( 19-16رن سیزدهم هجری ): ساخت و سازمان شهر از قرن یازدهم هجری تا اواسط ق4-2

 سیر تحول شهرنشینی و شهرسازی در دوران معاصر: -3

 ، سبک تهران در شهرسازی1286(، دوران ناصری، مشروطیت، قانون بلدیه، 1300هجری شمسی تا  1164: چگونگی تفکر به مسئله شهر )1-3
 )دوران انتقالی قوانین، قانون بلدیه، ثبت اسناد و امالک و ....(1320تا  1300شینی و شهرسازی از : شهرگرایی، شهرن2-3
 1325تا  1320: شهرگرایی و شهرنشینی در ایران از 3-3
 هرها(ای، ظهور نوشهای ملی و منطقههای جامع و بازنگری در طرحهای شهرسازی، طرح، )آغاز فعالیت1357تا  1325: شهرسازی از 4-3
 تا کنون 1357: شهرگرایی، شهرنشینی و شهرسازی از 5-3
 :سیتدر یراهبردها

 .ینداز مطالب هر بحث را ارائه نما یتا در کالس مشارکت فعال داشته باشند و بخش شودخواسته  یاناز دانشجو -

 : یابیارزش یراهبردها
 رصدد 50سالمین انیپا آزمون درصد 50 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -
 : موردنیاز زاتیتجه
  یهای نظرمعمول کالس زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع
 (، ایران بین دو انقالب، ترجمه احمد گل محمدی، تهران: نشر نی.1377آبراهانیان، اراوند. ) .1

دفتر ، تهران: 1358-1357انی های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر با تاکید بر دوره زم(، شرح جریان1390افشنگ، مانلی و همکاران. ) .2
 های فرهنگی.پژوهش

 آموزش عالی سوره. مؤسسه(، جستاری در تاریخ معماری و شهرسازی ایران، تهران: 1389زاده، امیرحسین )اصانلو، حسن و رستمی .3

 شهر.تهران: انتشارات آرمان قاجار. سلسله(. تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران از آغاز تا 1397نیا. )پاکزاد، جهانشاه. وحیده، ابراهیم .4

 (، فضاهای معماری و شهری در نگارگری ایرانی، تهران: چهارطاق.1387سلطان زاده، حسین. ) .5

 گیری  شهر و مراکز مذهبی در ایران، تهران: انتشارات آگاه.(، روند شکل1362سلطان زاده، حسین. ) .6

 . تهران: انتشارات چهارطاق.رانیا در ینیمختصر شهر و شهرنش خی(. تار1390) .نیزاده، حسسلطان .7

 (. از شار تا شهر. )چاپ هجدهم(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1399. )محسن دیسحبیبی،  .8

 (، معماری و شهرسازی اسالمی؛ مبانی نظری، اصفهان، انتشارات راهیان.1385زاده، محمد. )نقی .9

10. Gavbe, Heinz (1979): Iranian Cities, N.Y.New York University Press. 
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  یشهر یفضا لیتحل :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Urban Space Analysis :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 64 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم زشآمو
 

 

 :کلی هدف
  یشهر یدر مواجهه با فضا یلینقادانه و تحل یدد تقویتو  آن کیفیت بر رگذاریتأث یهامؤلفه و شهری فضای ماهیت از عمیق و صحیح درک به دستیابی -

 : ویژه اهداف
 شهری فضاهای ماهیت شناخت -
 شهری فضاهای هایویژگی و انواع ابعاد، با آشنایی -

 : هاسرفصل

 یشهر یفضا تیاهم و تیماه .1

 شهر یعموم یفضاها یهایژگیوانواع و  ؛شهر یعموم یفضا فیتعر .2

 فضا و توده ینینشهم روند یبازخوان و نیآغاز یشناس بیترک .3

 در جهان یشهر یفضاها نیتکو یخیتار نهیشیپ یبررس .4

 رانیا در یشهر یفضاها نیوتک یخیتار نهیشیپ یبررس .5

و  ییفضا یالگوها دمان،یچ ،یبنداستخوانو  یساخت اصل ،یبافت شهر یشناسنهیزم ،یقلمرو همگانو  یشهر یفضا) یشهر یفضا یشناسمفهوم .6

 یدادمداریو رو یخاطره ساز ،یریپذانعطافو  یوارگمکان، زمان –دوگانه فضا  ،یبندبیترک

 (روساخت ،یمعمار انیب ،یشناسییبایز اصول بناها، سبک، ،ی)طراح یرشه یفضا یکالبد ابعاد خوانش .7

 (مکان حس استعاره، ،خاطره پرسه، نظاره، سکون، ای رکتح ت،یفعال)اجتماع،  یشهر یفضا ییمحتوا ابعاد خوانش .8

 منتخب قیمصاد یقیو مطالعه تطب هانمونه بر یمرور .9

 شناسانه شناخت یبندجمع .10

 :سیتدر یراهبردها
  یعموم یفضا یشده بر رو سیمباحث تدر بر اساس لیتحل انجام و انیتوسط دانشجو یداخل ایو  یخارج یعموم یفضا کی انتخاب -

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 30سالمین انیپا درصد آزمون 70 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه
 ینور قلم -بورد تیواتخته  – یطراح زیم –پروژکتور  دئویو - کارگاه -

 : یشنهادیپ منابع

 ای شهر، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.های دروازه(، اصول طراحی داالن1399بهزادفر، مصطفی. ) .1

انتشارات  ، ترجمه: مصطفی بهزادفر. تهران:دهپاسخ یهاطیمح (.1398) ، ایان؛ الکک، آلن؛ مورین، پال؛ مک گلین، سو و اسمیت، گراهام.بنتلی .2
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 های ناکارآمد و تاریخیشناخت بافت :یفارس به درس عنوان

 Understanding Deficient and :یسیانگل به درس عنوان

Historical Urban Areas 
 واحد و درس نوع

ریزی و طراحی شهریبرنامه  هایروشمبانی و  :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف
 های ناکارآمد و تاریخیبافت با مرتبط هایدستورالعمل و هاتجربه ،هادیدگاه با آشنایی -

 : ویژه اهداف
 یشهرناکارآمد  یهابافتمداخله در  یو جهان داخلی یهاو تجربه هاروش ها،نظریه با آشنایی -

 های مرتبط با بافت کهن در سطح جهانمروری بر منشورها و قطعنامه -

 های کهنهای مربوط به حفظ و نگهداری از بافتها و شیوهشناخت روش -

 های کهن شهریبررسی مسائل ویژه ایران در رابطه با بافت -

 : هاسرفصل
 های تاریخی بافتمباحث مربوط به  یشناسواژهو  اتیکل .1

 فرسایش و مرمت .2

 های نوسازی و پایداری تکوین نظریه .3

 تجارب مرمت شهری در جهان .4

 های تاریخیحفاظت بافتتبارشناسی  .5

 تفکر تجدید نسل شهری اصول .6

  هاآنو انواع  یشهر یهابافت یفرسودگ فیتعر .7

 یشهر ناکارآمد یهابافت ها ومحله ییشناسا یهاوهیش .8

 و ناکارآمد شهری یمیقد ،فرسوده یهابافت یهایینارسا .9

 یررسمیهای غمداخله در سکونتگاه اصول .10

 در آن یلگریتسهی و فرسوده شهر یهابافت تجدید نسل و حفاظت فرایند .11

 فرسوده  یهابه بافت یبخشرونق یراهکارها .12

 و جهان سوم( ییکایآمر ،ییمختلف اروپا یکشورها ی)بررس های تاریخیتجدید نسل و حفاظت بافت یتجارب جهان .13

 های تاریخیمشارکت و حفاظت بافت .14

 :سیتدر یراهبردها
و نمونه واقعی برنامه بازآفرینی پیاده شده در  یخیتار و فرسوده هایبافت از یدانیم دیبازدو  درس موضوع با مرتبط ییدانشجو یهاپروژه فیتعر -

 محالت شهری
  :یابیارزش یراهبردها

 درصد  60 سالمین انیپا آزمون درصد 40 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -
 : موردنیاز زاتیتجه
  ینظر هایکالسمعمول  زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع
 .آذرخش انتشارات: تهران(. نوزایی تا بازسازی از) شهری بازآفرینی تبارشناسی(. 1391. )سهند لطفی، .1
 .انتخاب انتشارات: تهران .شهری کهن هایبافت نوسازی و بهسازی. (1389) .ابوالفضل مشکینی، و ثکیومر حبیبی، و احمد پوراحمد، .2

 .پیام انتشارات: تهران. شهرها قدیم بافت نوسازی و بهسازی مبانی(. 1388. )محمدرضا پورجعفر، .3

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران جهانی، هاینامهقطع و منشورها تجارب، ها،نظریه تعاریف،: شهری مرمت (.1386. )ملیحه ،مقصودی. محسن حبیبی، .4

 .سمت انتشارات :تهران. یشهر بهسازی و نوسازی(. 1388. )محمدمنصور فالمکی، .5

 مرمت شهری، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .(1386ه )حبیبی، سید محسن، مقصودی، ملیح .6
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 (اخت و خوانش شهرشن) 1شهرسازی  کارگاه :یفارس به درس عنوان

 :Urban Development Workshop – 1 :یسیانگل به درس عنوان

Place Appraisal 
 واحد و درس نوع

شهر یریتصو انیب :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 4 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 112 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  آموزش تکمیلی:

 

 :کلی هدف

 بر توانایی مشاهده و پیمایش میدانی و بیان تصویری موضوعات و مسائل شهری  با اصول شناخت و خوانش شهر با تکیه آشنایی -

 : ویژه اهداف

 میدانی.  یهادادهو فنون مشاهده، ثبت و ارائه  هاوهیشیادگیری  -

 های تصویری، یادداشت بصری الب اسکیس، نقشه، نمودار، کاربرگگرافیکی نمودن موضوعات و مسائل شهری در ق توانایی -

 : هاسرفصل

 شهری پیشین از محدوده یهادادهو  تهیه اطالعات اولیه از یک محدوده شهری از جمله نقشه پایه، گزارش .1

 .شیوه نمایش آن و.. و هایکاربر، آشنایی با ساختانسانی عوارض شاخص طبیعی و شامل تطبیق مقیاس، شناسای یخواننقشه .2

  شهری یهابلوکبرداشت میدانی قطعات و  یهافرمنقشه پایه و تکمیل  سازیآماده .3

 یبردارعکسی و ، یادداشت بصریری شامل تحلیل سایت، تهیه اسکیسارائه تصو هایتکنیکارائه تصویر کلی و معرفی محدوده با استفاده از  .4

شبکه معابر، کاربری زمین، بافت و ساختار  یهایژگیوکالبدی شامل مراحل رشد و گسترش شهری، تراکم،  یهایژگیوبرداشت و بیان تصویری  .5

 شهری.

ی معماری و ی ساکنین از محدوده، الگوهااشت تصویر ذهنسیما و منظر شهری شامل برد یهایژگیوبرداشت و بیان تصویری اطالعات مربوط به  .6

 و عناصر مهم تاریخی و هویتی، پالت رنگی محدوده. هانشانهنماسازی در محدوده، تحلیل نماهای شهری جداره اصلی، 

 اجتماعی و اقتصادی شهر هایویژگیبرداشت و بیان تصویری اطالعات مربوط به  .7

 محدوده.  محیطیزیست هایویژگیبرداشت و بیان تصویری مربوط به  .8

 

 : سیدرت یراهبردها

 برداشت و شناخت بافت شهری برای دانشجویان. تعریف یک پروژه -

که در تکالیف گروهی توانایی کار تیمی و در  یاگونهبهکاری بین دانشجویان و تعیین تکالیف گروهی و فردی به شکلی جداگانه  یهاگروهتشکیل  -

 عملی بیان تصویری تقویت گردد.  یهامهارتفردی  تکالیف

 : یابیرزشا یراهبردها

 درصد 100پروژه:  تحویل -

 : موردنیاز زاتیتجه

 کارگاهی هایکالس موردنیازمعمول  تجهیزات -

 

 : یشنهادیپ منابع

 .کرد خواهد یمعرف را یمنابع کالس، ازین و مباحث فراخور به بوطهرم استاد ،شودینم شنهادیپ یخاص یآموزش منبعبودن درس،  یتوجه به کارگاه با -
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 ریزی شهری()برنامه 2شهرسازی  کارگاه :یارسف به درس عنوان

 :Urban Development Workshop –2 :یسیانگل به درس عنوان

Urban Planning 
 واحد و درس وعن

ریزی برنامه هایروشمبانی و ، 1شهرسازی  کارگاه :ازینشیپ دروس

  و طراحی شهری

  ینظر  هیپا

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 4 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 112 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 :کلی هدف

 یشهر بافت کی در ریزیبرنامه یمقدمات یهامهارت تیتقو -

 : ویژه اهداف

 یشهر بافت مسائل یعمل و یعلم درک -

 یشهر یهابافت در مداخله نحوه آموزش و درک -

 : هاسرفصل

 هیپا نقشه هیته و یمطالعات محدوده انتخاب .1

 الزم هاینقشه هیته و موردمطالعه محدوده شناخت .2

 ...( و سرانه ع،یتوز تراکم، ت،یمالک) هایکاربر و هاعرصه نییتع .3

 یرونیب طیمح بر آن ریتأث و محدوده عملکرد به مربوط مشکالت و مسائل فیتعر .4

 ...(و هاتیفعال یسازگار زانیم ،هاتیفعال تراکم و نوع ،یعملکرد اسیمق) اطالعات لیوتحلهیتجز .5

 SWOTجدول  ایدرخت مشکالت  نیتدو .6

 اهداف نییتع .7

 هااستیس و راهبردها نییتع .8

 ییاجرا هایبرنامه نیتدو .9

 یشنهادیپ هایبرنامه یابیارز و شیپا .10

 

 :سیتدر یراهبردها

 شود انتخاب نیتمر مرجع عنوانبه یشهر بافت کیو  لیتشک یکار یهاگروهدر مطالعات،  یمشارکت جمع هیوحر یارتقا یبرا -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 100: پروژه لیتحو -

 : موردنیاز زاتیتجه

 یشهر ریزیبرنامه هیآتل -

 

 : یشنهادیپ منابع

 خواهد کرد. یرا معرف یکالس، منابع ازی، استاد مربوطه به فراخور مباحث و نودشینم شنهادیپ یخاص یآموزش منبع درس، بودن یهکارگا به توجه با -
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 )طراحی شهری( 3کارگاه شهرسازی  :یفارس به درس عنوان

 :Urban Development Workshop –3 :یسیانگل به درس عنوان

Urban Design 
 واحد و درس وعن

هریو تحلیل فضای ش 2کارگاه شهرسازی  :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 4 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 112 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 :کلی هدف

 طراحی بافت و فضاهای شهری فرایند طراحی شهری در بازشناسی، تحلیل و کاربست -

 : ویژه اهداف

 زمینه منتخب در فرایند طراحی شهری بعدیسهبازشناسی و تحلیل  -

 بر فرایند دیتأکطراحی شهری در مقیاس ساختار محله و فضاهای شهری با  -

 توجه به خالقیت و نوآوری -

 : هاسرفصل

 یکالبد برداشت هاینقشه و مدارک نیتدو .1

 (میمستق مداخله و بالفصل ر،یفراگ یهازهحو) یطراح محدوده شناخت .2

 مکان نشیآفر و مکان ،یرفتارشناس ،یشناسمردم ،یاجتماع: یلیتکم مطالعات .3

 (لیتحل سی)اسک یساختار و یکیگراف یهالیتحل .4

 (SWOT) یرونیب و یدرون عوامل لیتحل .5

 ...(و انعطاف و یوارگزمان مکان، ،یاررفت یهابرداشت با)مرتبط  یلیتکم یهالیتحل .6

 (سیاسک صورتبه یاتی)ضوابط عمل یاتیاهداف خُرد و ضوابط عمل ،یارائه اهداف اصل .7

 یهمگان مکان و یشهر یفضا ،یبنداستخوان اسیمق در یطراح یهاشنهادیپ .8

 ( یهمگان قلمرو -یشهر یمحله( و خُرد )فضا –کالن )بافت  اسیدر مق ییمدل نها ارائه .9

 یمصداق تمایترس و بعدیسه یلیتفص طرح ارائه .10

 

 :سیتدر یراهبردها

 و استفاده از فرصت سفر علمی در فضای شهری  یجمع صورتبه یطراح یهاانگارهو جمع بست  ییافزاهم یبرا ییفضا جادیا -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 40 (کار لی)تحو سالمین انیپا آزمون  درصد 60 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

  میو ملزومات ترس یشهر یطراح ارگاهک -

 

 : یشنهادیپ منابع

 .کرد خواهد معرفی را منابعی کالس، نیاز و مباحث فراخور به مربوطه استاد ،شودینم پیشنهاد خاصی یآموزش منبع درس، بودن کارگاهی به توجه با -
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 ای(ریزی منطقه)برنامه 4کارگاه شهرسازی  :یفارس به درس عنوان

 :Urban Development Workshop –4 :یسیانگل به درس عنوان

Regional Planning 
 واحد و درس وعن

3کارگاه شهرسازی  :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 4 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 112 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 :کلی هدف

 در یک مطالعه موردی ایافزارهای تحلیل منطقهو انواع نرمابزار سنجش ها، درک مبانی، روش شاملای، ریزی منطقهبا برنامه عملی آشنائی -

 : ویژه اهداف

 ایتمرین عملی تهیه برنامه توسعه منطقه -

 ایمنطقه یهالیتحلکاربردی در  یافزارهانرمای و ریزی منطقهبرنامه هایروشبا کاربرد عملی  آشنائی -

 : هاسرفصل

 ایریزی منطقهمبانی تفکر برنامهطرح  .1

 ایمنطقه ریزیبرنامهمبتنی بر شرح خدمات های معمول  ای در عملریزی منطقهبرنامه یشناس وهیش .2

 ای در مقیاس جهانیریزی منطقهبرنامهتجارب  .3

  ایمنطقهکالبدی ملی و  یهاطرحآمایش سرزمین و  طرح رینظ ییموردهاای در مقیاس ملی )ایران( با معرفی یزی منطقهربرنامه .4

 توسعه مناطق خاص یهاطرح، های استانینظیر آمایش ییموردهاای در سطح مناطق رسمی و نهادی ایران، با معرفی ریزی منطقهبرنامه .5

 اسناد برنامه های توسعه منطقه ای در کشور سایر بررسی .6

 های عملی موردیهای کاربرد آن به همراه تمرینای و شیوهریزی منطقهرهای برنامهافزاها و نرمآشنائی با سامانه .7

 ش استانهابر اساس شرح خدمات آمایگروهی برای یک منطقه خاص  صورتبه ایمنطقهتجربه عملی تهیه برنامه توسعه  .8

 

 

 :سیتدر یراهبردها

 هااستانبخصوص آمایش سرزمین کشور و  ایمنطقهاز تجربه مطالعات  یریگبهره -

 ایمنطقهنطقه از قبل تعریف شده برای تهیه برنامه توسعه انجام کار گروهی در م -

 هایاستاندار، راه و شهرسازی و ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  ریزیبرنامهبرگزاری جلسه مشترک با کارشناسان  -

 : یابیارزش یراهبردها

 مرینی.درصد ارزشیابی شامل حضور فعال )کنشگرانه( دانشجویان در کالس و ارائه یک گزارش ت 50 -

 گروهی پایان ترم.درصد ارزیابی پروژه  50 -

 : موردنیاز زاتیتجه

 ایمنطقهو آرشیو مستندات مطالعات  ایریزی منطقهبرنامه کارگاه -

 

 : یشنهادیپ منابع

 .کرد خواهد معرفی را منابعی کالس، نیاز و مباحث فراخور به مربوطه استاد ،شودینم پیشنهاد خاصی یآموزش منبع درس، بودن کارگاهی به توجه با

 
  



    

52 

 

 (نیزم سازیآماده) 5کارگاه شهرسازی   :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
 Urban Development Workshop –5: 

Land Development 

 واحد و درس وعن

4و  3، 2، 1های شهرسازی کارگاه :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 4 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 112 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 :کلی هدف
 شهرها میحر از رونیب محصور یهاشهرک دوم؛ و شهرها یباز درون مرزها ینخست؛ اراض :نهیگز دو در نیزم توسعه ریزیبرنامه یعمل آموزش -

 : ویژه اهداف
 خرد  یاسیدر مق یو طراح ریزیبرنامه یهاستهیبا فراگیریو  یخال یاراض در یشهر یطراح و ریزیبرنامه ندیفرا قیتلف نیتمر -

 : هاسرفصل

 :اول بخش
 ؛شدهانتخاب نزمی با ارتباط در و محله مقیاس در طراحی و ریزیبرنامه برای نظری مبانی تبیین -
 ؛...(و زیستمحیط مسکن، اقلیم، جمعیت، تراکم، معابر، شبکه ،هایکاربر توسعه، روند و تحوالت) فراگیر حوزه و منطقه شهر، شناخت -

 .زمین اطراف و داخل موجود وضع شناخت ؛(سایر موضوعی، موضعی، تفصیلی، جامع،) زمین فرادست هایطرح و اسناد بررسی و شناخت -

 :دوم بخش
 مخاطب؛ جامعه فرهنگی و جمعیتی اجتماعی، اقتصادی، هایویژگی تحلیل؛ فضایی -کالبدی ابعاد در زمین شرایط تحلیل .1

 (.تهدیدها و هافرصت ،هاضعف ،هاقوت) هاتیمحدود و امکانات تعیین .2

 :سوم بخش
 ؛هااستیس و راهبردها ارائه و اندازچشم تدوین .3

 (... الگوها ،هاتراکم ،هاسرانه) مسکن ریزیبرنامه ؛(ترافیک و ونقلحمل کالبدی، ،محیطیزیست فرهنگی، عی،اجتما اقتصادی،) فضایی ریزیبرنامه .4

 .معابر شبکه و زمین کاربری ریزیبرنامه .5

 :چهارم بخش
 بهینه؛ یا برتر گزینه ارائه و هانهیگز ارزیابی محله؛ فضایی سازمان و یبنداستخوان طرح یهانهیگز ارائه .6

 ؛(1:2000مقیاس) پیشنهادی تفصیلی طرح ارائه پیشنهادی؛ فضایی سازمان و یبنداستخوان طرح ارائه .7

 (.1:1000 مقیاس( )اراضی تفکیکی طرح ،هارساختیز معابر، شبکه کاربری، هاینقشه) پیشنهادی زمین سازیآماده طرح ارائه .8

 :پنجم بخش
 (.1:500 مقیاس) طراحی جزئیات ارائه با همراه دیپیشنها سازیآماده طرح از همسایگی واحد یک الگوی تهیه .9

 :سیتدر یراهبردها
 انیدانشجو یبرا یپروژه عمل با یریادگی و آموزش -

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 60 (پروژه تحویل) سالنیم پایان آزمون درصد 40 سالنیم طول در کالسی هایفعالیت -

 : موردنیاز زاتیتجه
 مربوطه زاتیجهت و سازی زمینآماده کارگاه -

 : یشنهادیپ منابع
 معرفی را منابعی کالس، نیاز و مباحث فراخور به مربوطه استاد ،شودنمی پیشنهاد خاصی یآموزش منبع درس، بودن کارگاهی به توجه با -

 .کرد خواهد
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  یلیتحل افزارهاینرممبانی و کاربرد   :یفارس به درس عنوان

 Theory and Applications of :یسیانگل به درس عنوان

Analytical Softwares  
 واحد و درس نوع

یکاربرد آمار :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 4 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 112 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف
 های محیطی قلمروهای مکانی شهر و منطقه ویژگی تحلیل برای موردنیاز ابزارهای و افزارهانرم از برخی با آشنایی -
 : ژهیو اهداف
  تحقیقاتی و ایحرفه هایپروژه انجام به کمک برای هاآن در آمادگی ایجاد و دانشجویان عملی مهارت سطح ارتقای -

 1: *هاسرفصل
 یاسهیمقا یهاتیقابل و کاربرد ،هاآن یبنددسته و تحلیلی افزارهاینرم .1

 شامل آماری تحلیل افزارهاینرم .2

IBM SPSS Statistics ،R & R-Studio ، SAS، MiniTAB، Stata، LimDEP، NLogit، GRETL، Amos، Lavaan، OpenMx، 
LISREL، EQS ، Mplus، G*Power 

 شامل یچند هدف یسازنهیبه و معیاری چند یریگمیتصم تحلیل افزارهاینرم .3

Expert choice، Superdecision، ANFIS ، GEP ، SMART، Goal Programming ,، Web-HIPRE، DecideIT، MCDA Package 

for R، GUIMOO، BENSOLVE، ElectioVis، DESDEO، ASMO 

 شامل شهری رشد یسازهیشب افزارهاینرم .4

UrbanSIM, Repast، TerraME ، Netlogo، SIMLANDER، SLEUTH ، GAMA ،  
 شامل انرژی و اقلیم تحلیل افزارهاینرم .5

CitySim، EnergyPLUS، DesignBuilder، GrassHopper، EnviMet، Revit 

 شامل فضایی تحلیل افزارهاینرم .6

GeoDA, ArcGIS Pro, QGIS, Mapcite, R-Analysis of Spatial Data, STARS, CrimeStat, ILWIS, IDRISI, ERDAS 
IMAGINE,  

 شامل ونقلحمل و ترافیک تحلیل افزارهاینرم .7

 AIMSUN, EMME, TRANSCAD, PTV Visum, - VISSIM (microscopic) 
AIMSUN، Matsim، SUMO (microscopic)، FREEVAL، MAINSIM، SUMO, CORSIM 

  ایمنطقه و شهری توسعه هایطرح تهیه در GIS از استفاده نحوه و اطالعات وا هداده مدیریت با آشنایی: ARC GIS کلیات با آشنایی .8

  :یابیارزش یراهبردها

 درصد 50 سالمین انیاپ هژپرو یا آزمون درصد 50 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -
 : موردنیاز زاتیتجه

 زارافنرمنصب و استفاده از  یتقابل یدارا یهاستمیسمجهز به  یانهمرکز را -
 : یشنهادیپ منابع

 .تهران باگرانید انتشارات: تهران. یدر شهرساز GIS (. کاربرد1399حسن. ) ،حسن دوست .1

 : انتشارات سمت.تهران .اطالعات جغرافیایی یهاستمیسمبانی علوم و (. 1395) .عباس ،محمدیعلی .2

3. Batty, M. (2013). The new Science of Cities. The MIT Press. 
4. José António, Tenedório. Rossana, Estanqueiro. (2020). Methods and Applications of Geospatial Technology in 

Sustainable Urbanism, IGI Global books. 
5. Chun, Y., & Griffith, D. A. (2013). Spatial statistics and geostatistics: theory and applications for geographic 

information science and technology.Sage. 
6. Dovey, K., Pafka, E., & Ristic, M. (2018). Mapping Urbanities. Taylor & Francis, 
7. Fischer, M. M., & Getis, A. (Eds.). (2010). Handbook of Applied Spatial Analysis. Springer. 

8. Gaetan, C., & Guyon, X. (2010). Spatial statistics and modeling (Vol. 81). New York: Springer . 
9. Schintler, L. A., & Chen, Z. (2017). Big Data for Regional Science. Routledge, London. 

                                                           
افزارها و ابزارها با کارکرد و موضوع یکسان بالمانع است. را از لیست انتخاب نماید. همچنین تدریس سایر نرم دمور دو حداقلتواند با توجه به محدودیت دسترسی به نرم افزار و محدودیت زمانی، مدرس می* 

 به دلیل نیاز جدی در شهرسازی می تواند در اولویت قرار گیرد. GISآموزش نرم افزار  

https://www.simayedanesh.ir/book/author/12567/حسن-حسن-دوست-1361/
https://www.simayedanesh.ir/book/publisher/484/دیباگران-تهران/
https://www.simayedanesh.ir/book/publisher/484/دیباگران-تهران/
https://www.igi-global.com/affiliate/jos-antnio-tenedrio/265447/
https://www.igi-global.com/affiliate/rossana-estanqueiro/396059/
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 افزارهای ترسیمیمبانی و کاربرد نرم :یفارس به درس عنوان

 Theory and Applications of Drawing :یسیانگل به درس عنوان

Softwares  
 واحد و درس نوع

شهر یریتصو انیب -یمعمار تصویری بیان :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 4 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   هنامانیپا/  رساله 112 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف
 و ترسیم منظوربه های محیطی قلمروهای مکانی شهر و منطقهویژگی تحلیل برای موردنیاز ابزارهای وافزارها نرم از منطق برخی با آشنایی -

  بصری یهالیتحل

 : ژهیو اهداف
  AutoCAD افزارنرم طیمح در 500/1 اسیمق در سازیآماده و کیتفک هایطرح مثال یبرا یشهر پروژه کی میترس و یطراح ییتوانا -

  SketchUp ای CityEngine بعدیسه افزارهاینرماز  یکیدر  یشهر یفضا کی ای یمحله شهر کی بعدیسه یسازمدل -

  یقاتیو تحق ایحرفه هایپروژهجهت کمک به انجام  هاآندر  یآمادگ جادیو ا انیدانشجو یسطح مهارت عمل یارتقا -

 2: *هاسرفصل

 یاسهیمقا یهاتیقابل و کاربرد ،هاآن یبنددسته و ترسیمی افزارهاینرم .1

 شامل تصویری افزارهاینرم .2

GNU (GIMP)، SketchUp ، Google Earth ، PhotoShop 

 شامل ترسیمی افزارهاینرم .3

Autocad، ASMO، ArchiCAD، Revit ، MicroStation، Rhino3D ،3D Studio Max، Solidworks 

 شامل بصری تحلیل افزارهاینرم .4

Esri CityEngine، CityCAD، Modelur، Grasshopper, Cinema 4D, After Effects, Unity, Unreal Engine  
 افزارهانرم از استفاده با شهرسازی با مرتبط کاربردی تمرینات .5

 :سیتدر یراهبردها
 از طریق انجام عملیات ترسیم یک پروژه شهری انجام گردد. حتماًموزش دستورهای ترسیمی آ -
 به دانشجویان داده شود.  یدوبعدبرای ترسیم  یگذاراندازههمراه با  1,500و مقیاس  اتیجزئشهری با  هاینقشهبهتر است نسخه کاغذی از  -
  گردد. یسازمدلژه طراحی شهری با عناصر محیطی و مبلمان شهری گوناگون نیز بهتر است یک فضای شهری یا پرو بعدیسه برای آموزش -

 

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 50سالمین انیپا درصد آزمون 50 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه
 افزارنرمنصب و استفاده از  یتقابل یدارا یهاستمیسمجهز به  یانهمرکز را -

 : یادشنهیپ منابع

 تهران باگرانید یهنر یفرهنگ مؤسسه: ناشر، پروژه قیاز طر بعدیسهو  یدوبعد 2018( اتوکد 1396) نیرحسیام ،ییبازا .1

1. Palm, B. S. (2020). Introduction to AutoCAD 2020: 2D and 3D Design. Routledge. 

2. Chopra, A., & Huehls, R. (2017). SketchUp for Dummies. John Wiley & Sons. 

3. Snider, L. (2010). Photoshop CS5: the missing manual. O'Reilly Media, Inc. 

4. Dovey, K., Pafka, E., & Ristic, M. (2018). Mapping Urbanities. Taylor & Francis. 

 

                                                           
افزارها و ابزارها نماید. همچنین تدریس سایر نرم لیست انتخاب از را مورد دو داقلحتواند مدرس می ،* با توجه به محدودیت دسترسی به نرم افزار و محدودیت زمانی

 با کارکرد و موضوع یکسان بالمانع است. 
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  آینده شهرهای :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Future Cities :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ سدرو

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 
 :کلی هدف
 گذشته یروندگرا مطالعات کنار دریت پرداختن به آینده در شهرسازی و درک دانشجویان از اهم آگاهی افزایش -

 : ویژه اهداف
 های محتمل و ممکن پیش روی شهر و شهرسازیافزایش توانمندی دانشجویان در تصویرسازی آینده -

 های پابرجا برنامه ها وهای آتی از طریق تدوین طرحو نامعلومی هاتیقطععدمریزان و طراحان برای مواجهه با برنامه تجهیز -

 : هاسرفصل
 اهمیت موضوع آینده در شهرسازی .1

 های مختلف کالبدی، فناورانه، اجتماعی، اقتصادی و محیطی های نظری درباره آینده شهر، شهرنشینی و شهرسازی از جنبهمرور دیدگاه .2

 فی و هنجاری به آینده(ی )رویکرد اکتشانگارندهیآریزی و طرح رویکرد بینی در برنامهنقد رویکردهای پیش .3

 زیست، انرژی، سالمت و بهداشت شهریآینده محیط .4

 ونقل شهری آیندههای شهری و حملشبکه .5

 ریزی شهریوضعیت دسترسی به خدمات، مفهوم مکان و اهمیت فاصله در برنامه .6

 ریزی شهریهای نوین در شهرهای آینده و برنامهها و فناوریتکنوشهرها؛ شهرهای خالق و هوشمند، ابرداده .7

 های شهرهای آیندهها و پتانسیلو شهرهای جهانی؛ چالش جهان شهرها .8

 شهرهای آینده اقتصاد، جامعه و رقابت .9

 هابرخورد با عدم قطعیت مؤثرهای ، شرایط آشوبناک شهری و رویکردها و شیوههاتیقطععدمتعریف  .10

 ریزی سناریویی در شهرسازیو برنامه یارونگیسنار، یاندازسازچشمنگاری، های آیندهمبانی، اصول و روش .11

 ریزیریزی سناریویی در برنامهو برنامه یونگاریسنارنگاری، های آیندهافزارها و مدلآشنایی با نرم .12

 :سیتدر یراهبردها
 زیستیورانه و محیطهای مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فناتصویرسازی سناریوهای محتمل آتی مرتبط با شهر برای دانشجویان از جنبه  -

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد60 ترمپایان آزمون ،درصد20سالمین انیپا آزمون ،درصد 20 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه
 هوشمند آموزشی یهاپنلاز شهرهای آینده با استفاده از  یبعدسه یهاشنیمیانو  دئویو پخش امکانات ،ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 

 : یشنهادیپ منابع

 .انتشارات دانشگاه گیالن. رشت: )از نظریه تا عمل( ایشهری و منطقه یونگاریسنار(. 1397) ، امیر.خادمی، مسعود. زمانی پورزالی، نادر.  .1

 .نامه معماری و شهرسازیریزی توسعه فضایی، نگاری راهبردی در برنامهشناسی آینده(. کاربست روش1397ندایی طوسی، سحر. ) .2

 ها: مصطفی بهزادفر و آرمان میرزاخانی، تهران: انتشارات طحان.(، شهرهای هوشمند، ترجمه و افزوده1401هالگوا، جرمین آر. ) .3

4. Dunn, Nick, Cureton, Paul. (2021). Future Cities: A Visual Guide, Bloomsbury Visual Arts. 

5. Ratti, Carlo, Claudel, Matthew. (2016). The City of Tomorrow: Sensors, Networks, Hackers, and the Future of Urban 

Life (The Future Series), Yale University Press. 

6. Abbott, Carl. (2016). Imagining Urban Futures: Cities in Science Fiction and What We Might Learn from Them, 

Wesleyan University Press. 

 

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5662
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5662
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 داریپا توسعه یمبانآوری و تاب :یفارس به درس عنوان

 Theoty of Sustainable Development :یسیانگل به درس عنوان

and Resilience 
 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل یتخصص - :ازینمه دروس

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 64 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 :کلی هدف
  پایداریآوری و تاب  سمت به ریشه مناطق تغییر برای شدهیطراح یهایاستراتژ و رویکردها با دانشجویان آشنایی -

 :ویژه اهداف
 شهرنشینی و توسعه شهری یندهایفراآوری برای درک و تحلیل های مفهومی پایداری و تابکسب دانش و استفاده از چهارچوب -

یا ارتقاء  داریتوسعه پابررسی قوانین و  آوری شهریارتقاء پایداری و تاب منظوربهشهری راحیطریزی و برنامه یسازوکارهاشناخت واکاوی  -
 آوری شهریتاب

 : هاسرفصل
 شهری پایدار توسعه و پایدار توسعه مفهوم .1
 شهری پایدار توسعه درباره نظری هایدیدگاه .2
 زیستی تنوع و هوا آب، خاک، بر شهرها تأثیر .3
 شهری پایدار توسعه هایشاخص .4

  شهری پایدار توسعه در مؤثر عوامل نقش .5
 ایران و جهان در شهری پایداری توسعه هایچالش .6
 شهری پایدار توسعه برای ریزیبرنامه رویکردهای و اصول .7
 آینده پایدار شهرهای و خصوصیات پایدار شهرهای ایجاد هایروش .8

 موفق پایدار شهری توسعه از هایینمونه .9
 تغییرات اقلیمی بر ایران راتیتأثتغییرات اقلیمی و  .10

 های پیچیدهعدم قطعیت و سیستم .11

 بر تغییرات اقلیمی هر، شهرنشینی و شهرسازیکنش شبرهم .12

 آوریمختلف تاب یهامؤلفهو  آوری و تفاوت آن با پایداریتاب، ها و تعاریفآوری، نظریهمفهوم تاب .13

 آوری: مفاهیم مرتبط، سازگاری و پیشگیریشهرسازی و ارتقاء تاب .14

 آوریریزی شهری و ارتقاء تاببرنامه .15

 برابر تغییرات اقلیمی طراحی شهری و سازگاری در .16
 :سیتدر یراهبردها

 کالس در ارائه و گزارش هیته آن، یهاشاخص و کشورها یداریپا یابیارز خصوص در ملل سازمان یهاگزارش به انیدانشجو ارجاع -

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 70سالمین انیپا آزمون درصد 30سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -
  :موردنیاز زاتیتجه

 عملی - ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -
 : یشنهادیپ منابع

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. مقاالت مجموعه: پایدار شهری توسعه(. 1388. )بهناز زاده،امین .1

 .آذرخش انتشارات: تهران. شهری پایدار توسعه و پایدار توسعه مفاهیم و مبانی(. 1397. )جهانگیر حیدری، .2

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.وهواآب(، شهرنشینی در عصر تغییرات 1394. )بحرینی، حسین، همتی، معین و مهرنژاد بورا، پیمان، پیتر، کالتورپ .3

 ، ترجمه منوچهر طبیبیان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ستیزطیمح(، شهر و 1393بون، کریستوفر جی. ) .4

 تهران. دانشگاهد پیشگیرانه به طراحی شهری، ترجمه منوچهر طبیبیان، تهران: انتشارات (، دگرگونی شهر با رویکر1389هال، ا. سی. ) .5

6. Burayidi, M.A, Allen, A, Twigg, J & Wamsler, Ch (2020), The Routledge Handbook of Urban Resilience, Routledge, 
New York. 

7. Cohen, S. and Guo. D.(2021). The Sustainable City, 2nd edition, Columbia University Press. 
8. Wheeler, S. and Beatley, T. (editors). (2014). Sustainable Urban Development Reader Routledge. 
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 رانیامعاصر  یشهرساز :یفارس به درس عنوان

 Contemporary Urban Development :یسیانگل به درس عنوان

in Iran 
 واحد و درس نوع

سازی در جهان شهر خیتار :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف
 یکالبد یو فضا یفرهنگ ،یاسیس -یاجتماع یفضا ،یزمان ،یدر ابعاد مکان یرانیمعاصر ا یشهرساز ییمحتواو  یشکل یهایشناخت دگرگون  -

 : ویژه اهداف

 .شودیم معنا هاآن در معاصر یرانیا شهر که یفیتعار و میمفاه و قیمصاد متفاوت، یهاهینظر و هانگرش از یآگاه -

 : هاسرفصل
 مکتب اصفهان -از دوران صفویه تا اوایل قاجار  ساخت شهر مروری بر سازمان و .1

 از دوران صفویه  یبردارگرته -دولت قاجار تا دوران ناصریه  آغاز شهر ازسازمان  ساخت و .2

 بیگانه  یهادولتنفوذ  شاه و رعیت/ حوزه اقتدار شاهان مستبد و متنفذان محلی / -دولت و جامعه در دوران قاجار  .3

 ( 1231مدرنیزاسیون دوران قاجار / عباس میرزا/ امیرکبیر/ / مدرسه دارالفنون ) -(1275-1227) دولت ناصری  .4

 بیان/ قانون اساسی/ قانون بلدیه/مشروطه  یآزاداصالحات ساختاری در بدنه حاکمیت سیاسی/تجربه  انقالب مشروطه / تعامل سنت و مدرنیته/ شهر و .5

 ایی / جنگ جهانی اول و نفوذ بیگانگان در شهراسپانی یآنفلوانزاقرنطینه  ،بحران در شهر: قحطی وبا .6

/ قوانین  1320تا  1299 –طبقه متوسط  یریگشکل/هاوزارتخانه دولت مدرن/ سیتأساز باال توسط پهلوی اول /  افتهیسازمانکودتا و مدرنیزاسیون  .7
 نفوذ بیگانگان / جنگ جهانی دوم در ایران  شهر و، جخار در کردهلیتحصها /نفوذ معماران احداث و توسعه معابر، ثبت امالک و قانون شهرداری

  (1332 – 1320)  کودتا و... ناسیونالیستی و سوسیالیستی / شهر و یهاجنبشحکومت پهلوی دوم / جامعه و دولت /تحوالت سیاسی و  .8

 هایبرنامهجامع شهری /  هایطرح/ 1340هه اجتماعی / تحوالت اقتصادی و سیاسی / شهر در د یهایدگرگونو انقالب از باال/  انقالب سفید /شهر .9
 جمعیت / ییجاجابه/  ینینشهیحاشعمرانی /

 /یحزبتکاجتماعی/ دولت  یهاتنش سیاسی/ یهاتنشاجتماعی/  یهایدگرگون/افزایش قیمت نفت و بحران انرژی/  1357تا  1350شهر در  .10
  مسکونی یهامجتمع یریگشکلعمرانی/  هایبرنامه

 شهر و دولت سازندگی ، 1368 – 1359شهر و جنگ / ، قانون اساسی / مرحله تثبیت / نقش شهر در انقالب /1357سال – بو انقالشهر  .11

  اقتصادی و سیاسی / مطالبات جامعه مدنی یهامیتحر/  هابحرانشهر و ، 1387 -1376شوراهای شهر/  یریگشکلشهر و اصالحات اجتماعی/  .12

 فضایی و تحوالت اجتماعی  یهایدگرگون / ناا / دوران پسا کروه / بحران کرونشهر و قرنطین   

 :سیتدر یراهبردها
  یلیبر اساس شرح درس تفص یخیتار یهاگزارش هیتهدر  انیدانشجو یهمکار -

 : یابیارزش یراهبردها
 یدرصد نوشتار 60 سالمین انیپا آزمون  درصد 40  ترمانیم آزمون -

 : موردنیاز زاتیتجه
 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع
 .نشر نی فتاحی. تهران: میمحمدابراه، ترجمه (. تاریخ ایران مدرن1389. )رواندی، انیآبراهام .1

 های شهرسازی، تهران: نشر شهر.ها و برنامه(، طرح1390بهزادفر، مصطفی. ) .2

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.از شار تا شهر(. 1392. )محسن ،حبیبی  .3

 دانشگاه تهران. انتشارات. تهران: 1392تا  1342ی معاصر ایران از شهرساز(. 1397. )علی، محمدمرواکا .4

5. Ansari,Ali. (2012). The Politics of Nationalism in Modern Iran, New York. Cambridge University Press. 
6. Good, M.J. (1979). Social History and Social Change in a Provincial Iranian Town, PhD Theses, Harvard University. 
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 های انسانیسوانح طبیعی و سکونتگاه :یفارس به درس عنوان

 Natural Disasters and Human :یسیانگل به درس عنوان

Settelments 
 واحد و درس نوع

  ینظر هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :احدو تعداد
 

 یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 

 :کلی هدف
 شهر در برابر سوانح آوریتابانسانی و نقش شهرسازی در  یهاسکونتگاهآشنایی با آثار مخاطرات و سوانح طبیعی در  -

 : ویژه اهداف
 آشنایی با انواع سوانح و مخاطرات طبیعی -

 آشنایی با نقش دانش شهرسازی و شهرساز در حفاظت از شهرها در مقابل سوانح طبیعی -

 : هاسرفصل

 مفاهیم مربوط به سوانح طبیعی  .1

 مکانیزم وقوع سوانح عمده طبیعی: زلزله، سیل و ..... .2

 ای مختلفسوانح طبیعی و توسعه پایدار: تجربه کشوره .3

 بندینمونه هایروشای(، مهندسی )سازه هایروشمختلف کاهش خطر سوانح طبیعی:  هایروش .4

 یابیای و مکانریزی منطقهها و ابزار شهرسازی برای کنترل سوانح طبیعی: برنامهروش .5

 ل و ساختار شهرهای حیاتی، شکشهر در مقابل زلزله چگونه باید ساخته شود: کاربری زمین، شبکه دسترسی، شریان .6

 هاساختمان وسازساختمقررات  .7

 در شهرها یسازساختماننظارت بر  .8

 های شهریرعایت ایمنی ساختمان .9

 نشانیسوزی شهرها، ضوابط و معیارهای آتشسوزی، اثرات زلزله در آتشسوزی، عوامل آتشسوزی در شهرها: صنعت و تکنولوژی و آتشآتش .10

 نشانیا: تجارب جهانی، نیروهای داوطلب آتشمشارکت مردمی در تأمین ایمنی شهره .11

 ها و نهادهای مسئول مدیریت بحران، پیشگیری، آمادگی، امداد و نجات، اسکان موقت، بازسازیمدیریت عمران: سازمان .12

 :سیتدر یراهبردها
 های کالسی ب موجود در قالب پروژهو بررسی مطالعات موردی موفق و تجار ی متقابل در کالس برای افزایش مشارکت دانشجویانهابحثبرقراری  -

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 70سالمین انیپا آزمون درصد 30سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه
 های نظریتجهیزات معمول کالس -

 

 : یشنهادیپ منابع

 از سوانح طبیعی، تهران: انتشاران دانشگاه تهران. دهیدبیآس(، مدیریت بازسازی مناطق 1379بحرینی، سید حسین و آخوندی، عباس احمد. ) -1

 (، نقش شکل شهر در کاهش خطرات ناشی از زلزله، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.1390حبیب، فرح. )  -2

3- Bahrainy,H. (1998), Yrban Planning and Design in a Scismic-Prone Region ASCE, JUPD, Dec. 

4- Bahrainy, H. (2003), Natural Disaster Management in Iran Durin 1990s, ASCE, and J.of Urbn planning and 

Development. 

5- Islam, Md.Nazul and Van Amstel, Andre (2018), Climate Change Impacts, Mitigation and Adaptation I 

Developing Countries, Jahangirnagar University, Department of Geography ans Environment. 
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  بحران تیریمد :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع  Crises Management :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :عتسا تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما  یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف
 مقابله جهت شهرسازی هایطرح و هابرنامه اجرای و تهیه در توانمندسازی دانشجویان و و پدافند غیرعاملبحران مفاهیم مدیریت  با ییآشنا -

 هاو پاندمی فنّاورانه ،ساختسانطبیعی، ان سوانح با

 : ویژه اهداف
 آشنایی با مفاهیم مدیریت بحران و پدافند غیرعامل  -

 شهرسازی مقابله با سوانح و بحران در شهرها هایروشآشنایی با  -

 : هاسرفصل
مرتبط، پایداری، اسکان اضطراری، تخلیه و مفاهیم  آوریتاب، یریپذبیآسبحران، تهدید، محاسبه ریسک، انواع تعاریف و مفاهیم پایه )پدافند،  .1

 ..(.جمعیت و

، گرمایش زمین، رانش و یسالخشک، سیل، لرزهنیزمآشنایی با انواع مخاطرات طبیعی )، رعاملیپدافند غ و مدیریت بحران پرداختن به ضرورت .2
 ..( .و یارسانه فیزیکی، زیستی، شیمیایی، یهاجنگ) ساختانسان..( و مخاطرات .و یسوزآتشفرونشست زمین، 

 و جایگاه شهرسازی در پدافند غیرعامل رعاملیغجامعیت مبحث دفاع، پایداری ملی و پدافند  .3

 یالمللنیبو  یمل ،ایمنطقه ،یشهر ،لیدر سطح مح یتیامن یهاچالشتهدیدها و  .4

  یکالبد یو طراح یدر شهرساز رعاملیغ پدافندایمنی و امنیت در شهر، دفاع شهری و  .5

 شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران تأسیساتو  هارساختیز یابیمکان، هایکاربر یابیمکانابط ساماندهی و اصول و ضو .6

 یریپذبیآسو راهکارهای طراحی محیطی برای کاهش جرم و کاهش  دفاعیبعمومی قلمروهای  .7

 و مدیریت شهری  ریزیهبرنامی( و نقش مقابله و بازساز ،یآمادگ ،یریشگیپچرخه مدیریت بحران ) .8

 شهری  یهاسکونتگاهکالبدی، اجتماعی و اقتصادی در  آوریتاب .9

 شهری  یهاسکونتگاه آوریتابو ارزیابی میزان  آوریتابسنجش  .10

 و مدیریت بحران  آوریتاب زمینه تجربیات موفق شهرسازی در ایران و جهان در .11

 در سطح کشور  رعاملیغت بحران و پدافند با ساختار، قوانین و مقررات مرتبط با مدیری ییآشنا .12

 :سیتدر یراهبردها
 های کالسی هموفق و تجارب موجود در قالب پروژ بررسی مطالعات موردی و متقابل در کالس برای افزایش مشارکت دانشجویان یهابحثبرقراری  -

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 60 سالمین انیپا آزمون درصد 40 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه
 دئویو پخش امکانات ،ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع
 اهواز. چمران شهید شهری. اهواز: انتشارات دانشگاه غیرعامل پدافند و (. ایمنی1393چشمه، مصطفی. )دهمحمدی .1

 زدی: دانشگاه زدی. یشهر زیستمحیط تیریکاربردها در مدو  میمفاه آوریتاب(. تفکر 1399ا. احد، س. ) دا،یپ. آ ور،یپر .2

3. Alexander, D. E. (2002). Principles of emergency planning and management. Oxford University Press. 
4. Cecilia Tortajada, J. H. (2020). Urban Resilience to Droughts and Floods The Role of Policies and Governance. 

Routledge. 
5. Molnár, István Jenő (2019). Safety - Cities - Crime prevention: The new wave of urban security: Create Safe And 

Livable Cities With CPTED. 

6. UNISDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction). (2015). Sendai framework for disaster risk reduction 

2015-2030. 
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  یدر شهرساز یکم هایمدل :یفارس به درس عنوان

 Quantitative Models in Urban :یسیانگل به درس عنوان

Planning 
 واحد و درس نوع

یکاربرد آمار :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 :کلی هدف

 یشهرساز در یکم هایتکنیکو  هامدلانواع  با ییآشنا -

 : ویژه اهداف

 در تحلیل مسائل شهری هامدل یریکارگبه -

 شهری مسئلهتناسب با موضوع و م هامدل یریکارگبهیادگیری منطق  -

 : هاسرفصل

  یسازمدل هیپا میمفاه ،یسازمدلمنطق و هنر  .1

 (ینماد -یاضیر -یانتزاع ،یاسیق ،یریتصو ،یو احتمال نیمع ا،یو پو ستایها )اانواع مدل .2

  هامدلکاربرد انواع  نهیشیو پ یشهر یسازمدلتحول  سیر .3

مدل  د،یمدل فاقد ق ،یدیدو قجذب سفر، مدل جاذبه  تیمحدود، سفر دیتول تیمحدود ،یدیتک قو جاذبه  ییتبادالت فضا هایمدل .4

 یکاربرد یهامثال جاذبه، یهامدل یابیارز ،یآنتروپ یحداکثرسازو  یرفتار هی(، نظرHansen) هنسن یدسترس

  با مدل بینیپیشکردن مدل،  برهی(، کالReilly) یلیر : قانونیفروشخرده یهامدل .5

 یهامثال ،یالر-نیگر یهامدل یابیارز، با مدل بینیپیشکردن مدل،  برهیکال ه،یاقتصاد پا سمی(، مکانGarin-Lowry) یرال نیمدل گر .6

  یکاربرد

  یخط یزیرو برنامه یابینهیبه یهامدل .7

 ...مپرتز وکو ،کیلجست ،یسهم ،ییروش نما ،ی(: روش خطیآمار هایروش ،یاضیر هایروش) تیجمع بینیپیش یهامدل .8

 :سیتدر یراهبردها

 هامدل آموزش با متناسب انیدانشجو به یکاربرد هایتمرین ارائه -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 50سالمین انیپا زمونآ ،درصد 50 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع

 .تهران دانشگاه انتشارات :تهران. انیبیطب منوچهر ترجمه. یامنطقه و یشهر مسائل لیتحل در یکاربرد هایمدل(. 1379. )نوربرت م،ینهایا .1

 .یدانشگاه جهاد انتشارات: تهران. زادگانعباس یمصطف ترجمه. یامنطقه و یشهر یزیربرنامه در هامدل(. 1366. )نیکول ،یل .2

 .نوین علمانتشارات  :یزد ،ایناحیه و شهری ریزیبرنامه بر تأکید با جغرافیا در مدل ردکارب 1395 موسوی، میرنجف و نیا حکمت حسن .3

4. Foot, D. (1981). Operational Urban Models: An Introduction. By Routledge. 

5. Putman, S. H. (1983). Integrated Urban Models: Policy Analysis of Transportation and Land Use, Pion. 
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 در شهرسازی قیتحق روش :یفارس به درس عنوان

  Research Methods in Urban :یسیانگل به درس عنوان
Development 

 واحد و درس نوع

یکاربرد آمار :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  هرسال 48 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف

 یشهرساز در پژوهش هایروش و آن تیاهم و قیتحق با ییآشنا -

 : ویژه اهداف

 مقاله -یعلم گزارش نوشتن با ییآشنا -

 متون ریسا مقابل در معتبر یعلم متون صیتشخ قدرت داکردنیپ -

 : هاسرفصل

 و... علم ، فلسفهعلمی یشناسروش مفاهیم پایه: علم، .1

 موضوع تحقیق، طرح مسئله و تدوین چارچوب تحقیق نحوه انتخاب .2

 شهریفرایند تحقیق در مطالعات  .3

 یسازهیفرضتحقیق و  یهاپرسشاهداف، روش تدوین  .4

 کمیتحقیق  هایروشآشنایی با  .5

 یفیک قیتحق هایروشبا  ییآشنا .6

 تعیین حجم نمونه و  یریگنمونهنمونه و انواع ، موردمطالعهحوه تعریف جامعه ن، یریگاندازه یهااسیمق، واع متغیرتعریف ان .7

 (برخط -اسناد-آزمایش -مشاهده -مصاحبه -نامهپرسشگردآوری اطالعات ) هایروشآشنایی با  .8

 مدل مفهومی تحقیق ، تدوین چارچوب نظری و نظری و پیشینه تحقیقمبانی از  یبرداربهره نحوه .9

 قانونیمراجع تخلفات علمی و سرقت ادبی و  –ژوهش پاخالق ، مستقیم و غیرمستقیم یهاقولنقلرجاع نویسی متون و اسناد و ا هایروش .10

 و روش جستجو یاطالعات یهاگاهیپا یریکارگبهمهارت در   .11

 :سیتدر یراهبردها

 مرکزی دانشگاه و آموزش دسترسی به منابع علمی یهاکتابخانه، مراجعه به یشهرساز و موضوع مسئله کی یبرا قیتحق پروپوزال هیته -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 50 سالمین انیپا آزمون درصد 50 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

 یعلم تخلفات طضواب و مقررات -(یخارج -ی)داخل یعلم منابع با ییآشنا -یعلم قیتحق ندیفرا نتیپاورپو -

 : یشنهادیپ منابع

 .ساکو انتشارات: تهران. یطیمح مطالعات در قیتحق روش(. 1392مرجان. ) ،یمنتظر .داودپور، زهره .ناصر ،یبرات .1

 .بازتاب انتشارات: تهران. یسینونامهانیپا به یکردیرو با قیتحق روش(. 1390غالمرضا. ) ،یخاک .2

3. Farthing, Stuart. (2015). Research Design in Urban Planning. University of the West of England, Bristol, UK. 

4. Burton, T. L. and G. E. Cherry (1970). Social Research Techniques for Planners, Routledge.7.  

5. Farthing, S. (2015). Research Design in Urban Planning. University of the West of England, Bristol, UK. 
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 توسعه  یطیمح اثرات :یفارس به درس عنوان

 Environmental Impacts of :یسیانگل به درس عنوان

Development 
 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف

 ستیزطیمحارزیابی اثرات توسعه بر  با مفهوم، فرایند، نقش و اهمیت ییآشنا -
 

 : ویژه اهداف

 با مفاهیم و فرایندهای ارزیابی اثرات محیط زیستی ییآشنا -

 ستیزطیمحمختلف  یهابخشو مداخالت انسانی بر  هاتیفعالایج و نت راتیتأثشناخت  -

 : هاسرفصل

 آن عناصر و زیستمحیط اهمیت .1

  جهانی و محلی محیطیزیست هایچالش .2

  ارزیابی انجام ضرورت و ارزیابی مفهوم .3

 (یابی دامنه -غربالگری) ارزیابی فرایند معرفی .4

 (انسانی و طبیعی) زیستمحیط موجود وضع مطالعات .5

  اثرات ارزیابی و اثرات شناسایی و بینیپیش .6

 (گذاری همروی روش و سریع ماتریس روش اثرات، ارزیابی ،ایرانی و لئوپلد ماتریس ،لیستچک) اثرات بندیاولویت و ارزیابی هایروش .7

 (عمومی مشارکت آموزش، پایش،) یزیستمحیط مدیریت برنامه .8

 زیستی محیط اثرات ارزیابی هایچالش معرفی .9

 کشور اجرایی و فنی نظام در محیطیزیست ارزیابی جایگاه .10

  محیطیزیست ارزیابی هایگزارش نمونه با آشنایی .11

 :سیتدر یراهبردها

 عمرانی یهاپروژه از ناشی راتیتأث خصوص در آموزشی مطالب و هالمیف ارائه -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 40سالن نیمپایا درصد آزمون 60سالهای کالسی در طول نیمفعالیت  -

 )فعالیت گروهی( محیطیزیستتهیه یک نمونه گزارش ارزیابی  -

 : موردنیاز زاتیتجه

 دئویو پخش امکانات ،ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع

 .ایران تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت (، مدیریت پسماند جامد از دیدگاه شهرسازی،1399بهزادفر، مصطفی. ) .1

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران .طبیبیان منوچهر دکتر ترجمه .استرالیا در محیطیزیست پیامدهای ارزیابی(. 1385. )ایان توماس، .2

 .قلم آوای انتشارات: تهران. هاروش و مفاهیم: یزیستمحیط ارزیابی. (1394). همکاران و ل زبردست، .3

 .زیستمحیط حفاظت سازمان انتشارات: تهران.محیطیزیست اثرات ارزیابی بر ایمقدمه(. 1375). م ،منوری .م ،یپناهعتیشر .4

5. Cater, C. W. (1996). Environmental Impact Assessment McGraw Hill International Editions, Second Edition. 

6. Glasson, J. Therivel, R. Chadwick, A. (2014). Introduction to Environmental Impact Assessment Natural and Built 

Envionment. Taylor & Francis Routledge.  

7. Nistor, Margarit Mircea (2021). Climate and Land Use Impacts on Natural and Artificial Systems: Mitigation and 

Adaptation, Elsevier.  
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 علم و هنر شهرسازی :یفارس به درس عنوان

 Science and Art of Urban :یسیانگل هب درس عنوان

Development 
 واحد و درس نوع

 ■ ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   گاهکار   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف
 های علمی و هنری از روزگاران دور تا به امروز.های شهر، شهریت و شهرسازی از دیدگاهآشنایی با مفاهیم و ویژگی -

 یک اثر هنری و یا یک اثر علمی. عنوانبهتشریح مفاهیم مربوط به محورهای علم و هنر و تشریح شکل شهر  -
 : ویژه اهداف

 ترکیبی از علم، هنر و حرفه مثابهبهرسازی فهم جامعیت شه -

 ایریزی منطقهریزی شهری، طراحی شهری، مدیریت شهری، برنامهشهری، برنامهدر حوزه طراحی ژهیوبهشرح وجه هنری شهرسازی  -
 : هاسرفصل

 تعاریف شهر و شهریت و شهرسازی درباره علم و هنر .1

 هری در دوران کهن )یونان، روم، ایران(اثر هنری، تناسبات شکلی در فضای ش مثابهبهشهر  .2

 شهر چون اثر هنری، فضای شهری، تناسبات فضائی در دوران میانه )اروپای قرون وسطی، ایران( .3

 )رنسانس، باروک، مکتب اصفهان( شهرآرمانشهر بازتاب هنری  .4

 شهر چون اثر علمی، فضای شهری، تناسبات شهری در دوران جدید )شهر قرن نوزدهم، ایران( .5

 مهندسی شهر .6

 ریزی شهری )شهر قرن بیستم(، مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزاسیوناز برنامه گرفتهشکلای علمی، فضای شهر شهر مقوله .7

 (21درآمدی بر شهر قرن هنری، دگرگونی مفاهیم )پیش -ای علمیشهرشناسی، شهر مقوله .8

 :سیتدر یراهبردها
 استاد مربوط لهیوسبهمی و هنری های شهرسازی در ابعاد علها و مصداقتبیین ویژگی -

 های معماری و شهرسازی ایرانی با نمودهای علمی، فنی و هنری.ی از سوابق آثار و مصداقاخالصهمشارکت دانشجویان برای ارائه  -

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 70 سالمین انیپا آزمون  درصد 30 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه
 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع
 (، هنر شهرسازی، ترجمه سامان ابی زاده و نادر زالی، با مقدمه دکتر مصطفی بهزادفر، انتشارات دانشگاه گیالن. 1401لندری، چارلز ) .1

 (، هایدگر و پرسش بنیادین، تهران، نشر مرکز.1383احمدی، بابک ) .2

 شناسی، تهران، نشر مرکز.و زیبائی کیهرمنوتآزادی، جستارهای (، آفرینش و 1385احمدی، بابک ) .3

 های فلسفه هنر، تهران، نشر مرکز.(، حقیقت و زیبائی، درس1385احمدی، بابک ) .4

 ، اصفهان، نشر خاک.شاهرخ(، حس وحدت، ترجمه حمید 1380اردالن، نادر و بختیار، الله ) .5

 های زندگی جمعی و زندگی خصوصی، ترجمه منوچهر مزینی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.(، عرصه1371الکساندر، کریستوفر و چرمایف، سرج ) .6

 (، تئوری جدید طراحی شهری، ترجمه واحد تحقیق و ترجمه شرکت طاش، تهران، نشر توسعه.1373الکساندر، کریستوفر و دیگران ) .7

 اختن، ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.زمان س(، معماری و راز جاودانگی، راه بی1381الکساندر، کریستوفر ) .8

 هایی بر ترکیب فرم، ترجمه سعید زرین مهر، تهران، انتشارات روزنه.(، یادداشت1384الکساندر، کریستوفر ) .9

 می واحد علوم و تحقیقات.رو، ترجمه فرح حبیب، تهران، انتشاران دانشگاه آزاد اسال(، دوره تاریک پیش1388جیکوبز، جین ) .10

 هنری سازمان تبلیغات اسالمی. حوزۀ(، زیبایی و هنر از دیدگاه اسالم، تهران، 1369) یمحمدتقجعفری، عالمه  .11

 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. مؤسسه(، ساخت شهر بر اساس مبانی هنری، ترجمه فریدون قریب، تهران، 1385زیته، کامیلو ) .12

 حمید ندیمی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ترجمه دکتراندیشند، طراحان چگونه می (،1384السون، برایان ) .13

 ریزی.(، فضاهای عمومی و خصوصی شهر، ترجمه فرشاد نوریان، تهران، انتشارات شرکت پردازش و برنامه1387پور، علی )مدنی .14
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  یشهر شناسیبوم :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Urban Ecology :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف

  آن یبازخوردها و شهری مناطق در اکوسیستم غییراتتو  انسانی یندهایفرا بین تعامالت کدر -

 : ویژه اهداف

  اکولوژیک و شهری یهاانیجر زیآمتیموفق پیوند برای مشترکی چارچوب ایجاد -

 شهری اکولوژی در رویکردها و مفاهیم با آشنایی -

 : هاسرفصل

 شهری شناسیبوم شالوده .1

 کیاکولوژ -یانسان وستهیپ ستمیس نعنوابه شهر مفهوم .2

 ستمیاکوس از یجزئ عنوانبه انسان .3

 هاموزاییک و فضایی الگوهای .4

 تغییر و هاحرکت ها،جریان .5

 شهری مناطق در شیمیایی مواد و خاک .6

 شهر در هوا .7

 شهری آب هایسیستم .8

 درختان گیاهی، پوشش شهری، هایزیستگاه .9

 شهری وحشحیات .10

 انسانی ساختارهای .11

 یشهر یاکولوژ زیریبرنامه .12

 :سیتدر یراهبردها

 دانشجو توسط یقیتحق گزارش هیته -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 60 سالمین انیپا آزمون  درصد 40 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

 دئویو پخش امکانات ،ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع

 .فضا نشر: تهران. یمرصوص سهینف ترجمهشهر.  بوم(. 1390. )گافرن. یپ سکاال،ا فرانتس سمان،یهو یگ .1

 .یدانشگاه جهاد انتشارات: تهران. شهر یاجتماع یاکولوژ شهرها، یاجتماع یایجغراف(. 1390. )نیحس ،ییشکو .2

3. Hansen, G. and Joseli Macedo. (2021). Urban Ecology for Citizens and Planners. Florida university press. 

4. Douglas, Ian, Anderson, P M L et al. (2020). The Routledge Handbook of Urban Ecology. Routledge  

5. Myrna H. P. Hall and Stephen B. Balogh. (2019). Understanding Urban Ecology: An Interdisciplinary Systems 

Approach. 

6. Forman, R. T. (2014). Urban Ecology: Science of Cities, , Cambridge University Press.  
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  یشهرساز و یمیاقل اتتغییر :یفارس به درس عنوان

  Climate Change and Urban :یسیانگل به درس عنوان

Development 
 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف

 اقلیمی یسازمدل و اقلیم تغییر مفاهیم با آشنایی -

 : ویژه اهداف

 آینده شهرهای و اقلیم تغییر -

 شهرسازی در اقلیم رتغیی با ههمواج در ردیراهب یزیربرنامه -

 : هاسرفصل

 های شناخت اقلیم گذشتهو روش یمیاقل راتییتغ و اقلیم تغییر پایه مفاهیم .1

  تیریاقدامات و مد امدها،یپ ،یمیاقل راتییشهرها با تغ مواجهه .2

 یمیاقل راتییمواجهه با تغ یبرا ریزیبرنامه .3

  یشهر شیو گرما یمیاقل راتییتغ .4

 چرخه آب  تیریو مد یمیاقل اترییتغ .5

 در شهرها  یانرژ تیریو مد یمیاقل راتییتغ .6

 ییجاجابهو  ونقلحمل تیریو مد یمیاقل راتییتغ .7

 مسکن  تیریو مد یمیاقل راتییتغ .8

  رانیدر ا یمیاقل راتییتغ یهاچالش .9

 کشور ییو اجرا یقانون ،ریزیبرنامهدر نظام  یمیاقل راتییتغ تیریمد گاهیجا یبررس .10

 :سیتدر یهبردهارا

 شهرسازی در آن پیامدهای و اقلیم تغییر درک برای عملی و نظری آموزش -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 50 سالمین انیپا آزمون درصد 50 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

 تجهیزات معمول کالسهای نظری -

 : یشنهادیپ منابع

 .انتخاب نشر: تهران. آن پیامدهای و( اقلیم) وهواآب تغییر مبانی(. 1398. )الهام ر،ف قاسمی. منوچهر زاده، فرج .1

2. Pogue, David. (2021). How to Prepare for Climate Change: A Practical Guide to Surviving the Chaos. Simon & 

Schuster. 

3. Letcher, Trevor M. (2021). The Impacts of Climate Change: A Comprehensive Study of Physical, Biophysical, 

Social, and Political Issues.  

4. Etingoff, K. (2017). Sustainable Cities: Urban Planning Challenges and Policy, CRC Press. 

5. Condon, P. et al. (2009), Urban Planning Tools for Climate Change Mitigation, Lincoln Institute of Land Policy.  
6. Davoudi, S. et al. (2009). Planning for Climate Change: Strategies for Mitigation and Adaptation, Earthscan, 

London.  
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  ییروستا یهاسکونتگاه  :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع  Rural Settelments :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف

 ییروستا توسعه ریزینامهبر و روستا طیمح با یشهرساز انیدانشجو ییآشنا -

 : ویژه اهداف

 ییروستا توسعه و ریزیبرنامه اصول با ییشناآ -

  ییروستا توسعه هایطرح انواع هیو نحوه ته ندیبا فرا ییشناآ -

 : هاسرفصل

  ییبافت روستا یو طراح یزیربرنامهو  ییتوسعه روستا ،ییتوسعه روستا یهاهینظر ،مرتبط با روستا هیپا فیتعار .1

 آن  یامدهایشهر و روستا، ادغام روستاها در شهر، مهاجرت از روستا به شهر و پ وندیپ ،روستا شیدایپ یهاشهیر و نحوه بر یمرور .2

  عتیروستا با طب وندیو پ شناسیبوم ،ییروستا یهامنظومهو  وندهایروستا در منطقه فرداست، پ گاهیجا .3

 ییروستا اشتغال و یاقتصاد هاییژگیو و یتیجمع هایویژگی ،یفرهنگ و یاجتماع هایویژگی .4

 ساخت یهاوهیش و مصالح ،ییروستا یهاسازه ،ییروستا مسکن ،ییروستا یمعمار ،ییروستا بافت یشناسگونه .5

 یفن ضوابط و استانداردها ،هاسرانه ،ییروستا نیزم یکاربر .6

 موجود  یهایکاربرمکان  یابیدر روستاها و ارز هاتیفعال یابیمکان .7

 روستا یکالبد توسعه به مربوط یقانون مقررات و ضوابط .8

 کشور در مرسوم ییروستا توسعه یهاطرح انواع بر یمرور .9

 روستا  یو شرح خدمات طرح هاد هیته ندیبا فرا ییآشنا .10

 :سیتدر یراهبردها

 ییروستا بافت در مداخله طرح کی انجام و ییدانشجو یهاگروه لیتشک -

 : یابیارزش یراهبردها

  یمیت کار صورتبه کالس در آن ارائه و ییروستا یهاد طرح کی یسازخالصه یا تهیه سالمین طول در یسکال یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع

ژوهشکده پتهران:  ،ییستارو یعناصر کالبد یریگعام شکل یارهایکشور: مع ییروستا یشناسبافت (.1391) دیحم ،یرضا و محمد ان،یاحمد .1

 .یبهشت دیشه دانشگاه انتشارات: تهران. رانیا ییروستا یمعمار شناخت بر یدرآمد(. 1378. )اکبر زرگر،. یعیسوانح طب

 . نورامیپناشر: دانشگاه ، 2و روستا  1 روستا .(1393) .هیمهد یاحمد .درضایحم ،ییاهویسیعامر .2

 .یدانشگاه جهاد انتشارات: مشهد. رانیبر ا دیتأکبا  ییروستا یزیر(. برنامه1392. )دحسنیس ،یلنگرود یعیمط .3

4. Hemanta Doloi, Ray Green, et al. (2018). Planning, Housing and Infrastructure for Smart Villages. Routledge. 

5. David Dent, Olivier Dubois, et al. (2013). Rural Planning in Developing Countries: Supporting Natural Resource 

Management and Sustainable Livelihoods. Routledge. 

6. Ruth McAreavey (2009). Rural Development Theory and Practice, Routledge. 
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  ساختمان و یمعمار یمبان :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع  Theory of Architecture and Building :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف

 قانونی مسائل مالی، مسائل مصالح، بافت، الگو، رنگ، حرکت، جریان تناسب، عملکرد، ترکیب،: معماری ارکان با ندانشجویا آشنایی -

 : ویژه اهداف

 ساختمان اندازه و حجم فرم، عملکرد، تطبیق و تشخیص -

 آن انواع و عملکرد ،سازه صتشخیو  کالبدی و اقتصادی اجتماعی، اقلیمی، شرایط با رابطه در بنا یشناسگونه و مراتبسلسله تشخیص -

 : هاسرفصل

 (تناسب ،فرم با آن تطابق و عملکرد ،تعادل و ریتم و توالی هماهنگی، ترکیب،) عماریم ارکان .1

 معماری ریتم و قلمروها معماری در حرکت .2

 خارج در رنگ داخل، در رنگ ساختمانی، مصالح در رنگ کاربرد و هایهسا رنگ مایه، رنگ رنگ؛ .3

 (اقلیمی مختلف شرایط در بنا فرم و مصالح انواع)  مصالح (بناها بافت مصالح،)بافت  بافت ،معماری یهاسبک و معماری در الگوها انواع .4

 برآوردها با حجم و سطح تطابق برآوردها، و اعتبارات .5

 فضائی مراتبسلسله و فضاها انواع شناخت و یفضاها در معمار اجزای .6

 اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی، لحاظ از موجود وضع شناخت ،آن محیطی شرایط و زمین شناخت و اهداف یهتوج: معماری طراحی فرایند .7

 قانونی ،اجرا فنی، مالی،: بهینه یهاحلراه توجیه ،بهینه حلراه ،هاحلراه ارائه معماری، اسکلت تحلیل: وتحلیلیهتجز ،کالبدی

 امانی مدیریت، پیمان ،مناقصه: اجرا نحوه ،اجرا .8

 و مقررات آن ینو قوان نظارت وهنح .9

 مصالح عملکرد و عناصر ترکیب عملکرد، ترکیب عناصر، ترکیب: مرحله سه در عملی تمرینات انجام .10

 :سیتدر یراهبردها

 یمعمار و مصالح با ییآشنا یهانیتمر -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 70 سالمین انیپا درصد آزمون 30 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع

 .یبهشت یددانشگاه شه :تهران .یدهندیب یومیمترجم: مهرداد ق .ساختن زمانیبراه  ی،و راز جاودانگ یمعمار .(1381). یستوفرکر، الکساندر .1

 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. :تهران .یوازیانآ یمونم دکتر ساز فرم تا مکان، مترج ی،معمار یبه مبنا ینگاه. (1383). یسما یرفون،پ .2

 انتشارات: تهران. معماریان سینا نیا،مهدوی مجتبی فیاض، ریما ترجمه. پایدار معماری مبانی: معماری علم بر ایمقدمه(. 1397. )استیون سوکوالی، .3

 .هنر دانشگاه

4. Browning, H. C. (1996), The Principles of Architectural Drafting: A Sourcebook of Techniques and Graphic 

Standards, Whitney Library of Design.  

5. Petruccioli, A. and Kh. K. Pirani (2002), Understanding Islamic Architecture, Routledge: New York.  
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 کاربرد مصالح ساختمانی در شهرسازی  :یفارس به درس عنوان

 Building Materials in Urban :یسیانگل به درس وانعن

Development 
 واحد و درس نوع

یکارتوگراف و بردارینقشه :ازینشیپ دروس   ینظر  هیپا 

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 64 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم رسف :یلیتکم آموزش

 :کلی هدف
 در قلمروهای همگانی بیرونی وسازهاساخت ژهیوبهبرداری بهینه در اقدامات اجرائی شهرسازانه، بهره منظوربهآشنایی با مصالح ساختمانی  -

  :ویژه اهداف
 ع مصالح ساختمانی برای پاسخگویی به الزامات شهرسازانهاهای انوسبت به قابلیتعام و آگاهی ن به طوریی با انواع مصالح ساختمانی آشنا -

 آیند.های شهرسازی خاص و در تنظیم روابط و ترکیبات ریخت و مناظر شهری بکار میوسازهای پردازهشناخت مصالح ساختمانی که در ساخت -

 : هاسرفصل

هائی شود. اوّل، در ظاهر و نمای همه نوع ساخت و ساز مصنوع؛ دوم؛ در اجرای پردازهمطرح می کلیات: مصالح ساختمانی به چهار شکل در حوزه شهرسازی

های کیفیت محیطی قلمروهای همگانی؛ و چهارم در تبیین رابطه بین شهرسازی با معماری، که ماهیت شهرسازانه دارد؛ سوم، در تعریف ساختمایه

رائی نزدیک به شهرسازی. بنابراین، آشنایی شهرساز به مصالح ساختمانی از الزامات اعمال وظایف و  اج -آموزشی -های علمیمهندسی ساختمان و حوزه

 ای و هنری این فرادانش است. های علمی، شغلی، حرفهمهارت

 ساخت و سازریزی، طراحی و جایگاه مصالح ساختمانی در برنامه .1

 عام به طورشناخت انواع مصالح ساختمانی  .2

 های همگانیمحیطی مکانختمانی با توجه به شرایط اقلیمی و زیستقابلیت مصالح سا .3

 های همگانی شناخت مصالح ساختمانی در قلمروها و عرصه .4

 های شهری در تاریخ ایرانسنت و تجربه استفاده از مصالح ساختمانی در صحنه .5

 های شهریدر جداره استفادهقابلشناخت مصالح ساختمانی  .6

 های پیادهح ساختمانی در مسیرهای همگانی ویژه عرصهسازوکار استفاده از مصال .7

 خاص  به طورعام و سواره  به طورسازوکار استفاده از مصالح ساختمانی در مسیرهای همگانی غیر پیاده  .8

 های همگانی ها و بوستانهای همگانی، دروازهپلهسازوکار استفاده از مصالح ساختمانی در راه .9

 های همگانی بیرونیتمانی مکانآشنائی با جزئیات عناصر ساخ .10

 :سیتدر یراهبردها
شهری با تأکید بر قلمرو همگانی بیرونی بکار  وسازساختشود. سپس مصالحی که در بدواً به آشنائی دانشجویان با انواع مصالح ساختمانی اقدام می -

آیند با استفاده از منابع مرتبط شرح روها بکار میسواره و پیادهها، نماها و مناظر، شوند. کاربرد عملی مصالح که در جدارهشوند معرفی میبرده می
 گیرد.برداری مورد مشاهده و ارزیابی قرار میهای در حال اجرا و بهرهشوند. با بازدیدهای میدانی چگونگی استفاده از مصالح در پردازهداده می

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 50درصد، آزمون کتبی پایان ترم  30شهری  وسازساخت، ارائه گزارش ویژه از یک پروژه درصد 20سال مین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه
 ی و عملینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع

 ن.ایرا علم و صنعت، تهران: دانشگاه یور راهادهیپ(، شهرسازی در مدار 1399بهزادفر، مصطفی و حبیبی، کیومرث. ) .1

 (، مصالح ساختمانی، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1387حامی، احمد. ) .2

 های عمرانی، تهران: انتشارات نوآور.(، راهنمای نظارت در طرح1389فرشادفر، محمدعلی. ) .3

 (، مصالح ساختمانی، چاپ بیستم، تهران: انتشارات دانش و فن.1387کتابری، سیاوش. ) .4

 (، مصالح ساختمانی، تهران: انتشارات علوم.1381و سوادگر، حسین. ) الهمحمدی، قدرت .5

، تهران: 92، نشریه شماره وبودجهبرنامههای آجری، سازمان (، جزئیات معماری ساختمان1376معاونت امور فنی دفتر امور فنی و تدوین معیارها. ) .6
 انتشارات.اجتماعی و  -انتشارات سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی
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 یشهر یمنظرساز :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Urban Landscaping :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گریموارد د  کارگاه    ناریسم   شگاهیآزما   یسفر علم :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف

 متناسب شهری فضای خلق منظوربه نخیابا یک یهاجداره یا شهری مجموعه یک جوارهم یهاساختمان میان وحدت و هماهنگی ایجاد مهارت کسب -

 : ویژه اهداف

 .هاجداره از یامجموعه ای جداره کی یاجزا انیم درست تناسبات صیتشخ جهت در دانشجو ذهن و چشم تیترب -

 در تناسب با محیطدانشجو  یطراح یهامهارت تقویت -

 شهری یهاجدارهمناظر و  طراحی دانشجو در یهاتیقابل ارتقای -

 : هاسرفصل

 منظر و طیمح میمفاه .1

 ...(و یشهرساز ،یمعمار ا،یجغراف ،ی)اکولوژ مختلف علوم در خیتار در منظر مفهوم تحول ریس .2

 منظر خواندن .3

 شهر رامونیپ در یعیطب مناظر و اندازهاچشم با ارتباط .4

 گسترده یدهاید و یانقطه یدهاید .5

 معاصر منظر پردازانهینظر .6

 .هیابن یمعمار کاشت، نظم و اهیگ آب، و نیزم ،ییایجغراف طیشرا سبک، و میمفاه شامل: غرب تجارب و یشرق یهاتمدن ران؛یا در باغ یمنظرساز .7

 هاپارک و یشهر سبز یفضاها ،یفرهنگ -یاجتماع یازهاین ،ریزیبرنامه و یطراح در مؤثر عوامل: شامل یشهر رمناظ .8

 :سیتدر یراهبردها

 هاآن مورد در یکالس بحث و ینظر مباحث طرح -

 نما مختلف یهاگونه منشأ درک منظوربه آن یاجزا تناسبات در رییتغ جادیا و واحد ینما کی یطراح نیتمر -

 مجموعه مختلف یهاساختمان انیم یهماهنگ و وحدت خلق یبرا یشهر مجموعه کی یهاجداره یطراح نیتمر -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد50سالمین انیپا درصد آزمون 50 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

 دئویو پخش امکانات ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیمنابع پ

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. شهری منظر طراحی در هاارزش تهران،(. 1394. )بهناز ،زادهنیام .1

 .هنر دانشگاه انتشارات: تهران. شهر در منظر یطراح ی(. راهنما1393. )ترایم ،یبیحب .2

 .تهران انشگاهد انتشارات: تهران. زادهنیام بهناز و ینیبحر نیحس ترجمه. منظر زبان(. 1387. )ان رن،یاسپ .3

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. زاده امین بهناز ترجمه. فرایند و ادراک الگو،: منظر (.1385. )سایمون بل، .4

 .قرن معماری هنر: تهران. شهری منظر طراحی مبانی و اصول(. 1394. )فرانک. الدینیسیف .5
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   ییاجرا یزیربرنامه :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Operational Planning :یسیلانگ به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف

 هاستآن عملی اجرای و ریزینامهبر اقدامات به کالن هایسیاست پیوند اصلی هایزمینه با دانشجویان آشنایی -

 : ویژه اهداف

 .آن مشکالت با مواجهه نحوه و اجرا واقعی هایزمینه با آشنایی -

 : هاسرفصل

 راهبردی و تاکتیکی  هایطرحاجرایی در  هایبرنامهجایگاه  .1

 ا نحوه تدوین برنامه تفصیلی اقدامات و مراحل اجرایی طرح آشنایی ب .2

 هاآنطراحی ساختار تشکیالتی و ارکان  و های اجراییهای تشکیالتی اجرای طرحآشنایی با زمینه .3

 اجرایی رانیمد یبرا یشنهادیپ یهامهارت .4

 دخلیذهای هر یک از ارگان برحسبفیزیکی و پولی پروژه  -لیبینی تنظیم تراز ماپیش و نحوه بندیبینی اعتبارات و بودجهآشنایی با نحوه پیش .5

 ارزیابی طرح اجرایی هایروش و انداز آتی اجرای عملیات طرحی چشمنبیآشنایی با نحوه پیش .6

وش ر و (PERTروش ارزشیابی و بازنگری برنامه )، (CPMروش مسیر بحرانی ): یبندزمان هایبرنامهتدوین ، اجرایی ریزیبرنامه هایتکنیک .7

 (GERTگرافیکی ارزشیابی و بازنگری )

 )مدیریت یکپارچگی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت هزینه، مدیریت زمان، مدیریت کیفیت، مدیریت ریسک( مدیریت و کنترل پروژه .8

 زمان اسیمق یدارا یهاشبکهگانت و  ینمودارها .9

 و سالمتمدیریت ایمنی  .10

 منابع حیمنابع و تسط صیتخص .11

ساالنه، نرخ  کنواختی، روش (CBR) دهیفا -نهیهز نسبت یهالیتحل ،(NPV) ارزش حال خالص هایروش: اقتصادی از منظرح طر یابیارز .12

 اجرایی در کشور هایپروژهحاکم بر  نیقوان ریو سا بهافهرست مان،یپ یعموم طیشرا ...و هیبازگشت سرما

 :سیتدر یراهبردها

 یشهر توسعه هایپروژه تیریمد ندیفرا و ییااجر یهاسازمان با دانشجو ارتباط جادیا -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد  60 سالمین انیپا درصد آزمون 40سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه 

 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع

عمران و اصالحات شهر. برنامه  ،ینوساز اتیبرنامه عمل شیاجرا و پا ب،یتصو ه،یدستورالعمل ته (.1394. )هایشهردار امور معاونت کشور، وزارت .1

 .یشهر و شهردار یاتیعمل  یراهبرد

2. Antonia, M. (2015). Form Ideas to Implementation: 3 Steps for Improving Urban Resilience. 

3. Lambeck, Richard. Eschemuller, John. (2008). Urban Construction Project Management, McGraw-Hill Publisher 

4. Speculand, R. (2017). Excellence in Execution: How to Implement at your Strategy. James Morgan. 

5. Tyler, N. (2012). Chapter Y: Rational Planning and Implementation in Urban Theory since 1945. SAGE 

Publication.  
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  یشهر مسائل ناریسم :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Urban Affairs Seminar :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یمعل سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف
 است ییهاحلراه ارائه و هاپیشنهاد بررسی نیز و شهری طراحی و شهری ریزیبرنامه تخصصی و عمومی مسائل با دانشجویان آشنایی درس این هدف -

 ابزار با دانشجویان این بر عالوه. شدند مطرح شهری مشکالت اصالح و بهبود جهت در المللی،بین و ملی سطوح در هاکنفرانس و سمینارها در که
 برحسب سمینار این در بحث محورهای .شد خواهند آشنا ،ابزارها این تکامل نیز و اندشده برده به کار شهری معضالت حل در که ریزیبرنامه مختلف

 .گرددیم تدوین درس استاد توسط و انتخاب روز موضوعات

 : هویژ اهداف
  شهری مسائل و هاچالش یهاشهیر با دانشجویان آشنایی -
 دانشجویان بین در شهر به نسبت انتقادی نگاه تقویت -
 موضوعات مرتبط با آن و یشهر یارذگیاستس یبا مبان ییآشنا -

 : هاسرفصل
 چالش مفهوم نییتب .1

 ...(و محیطیزیست ،یاجتماع ،یاقتصاد ،ی)کالبد شهرها در موجود مسائل انواع یبندمیتقس .2

 هااستیس یو اجرا هااستیس لیتحل ،یررسمیو غ ینهادها و کارگزاران، کنشگرها رسم ،یگذاراستیس ندیفرا ،یگذاراستیس یادیبن میمفاه .3

 یگذاراستیس یوهایآلترنات یابی، ارزهااستیس لیتحل یشناسروش .4

 مسائل با مواجهه در یانتقاد هینظر یمعرف .5

 یابیمسئله یهامهارت نییتب .6

 یشهر ماتیتصم و هایپروژه نقادانه یابیارز در دانشگاه نقش یمعرف .7

  یشهر مسائل با مقابله باب در حلراه ارائه تا یمحور مسئله از .8

 :سیتدر یراهبردها
 استاد با یهماهنگ در ران،یا یشهرساز در مشهود یهاچالش نیب از را یموضوع هاگروه از هرکدام و شدهمیتقس ییهاگروه به انیدانشجو درس نیا در -

 .شوندیم آماده یبندزمان برنامه مطابق ،طول ترم در آن ارائه یبرا و کرده انتخاب درس

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 40 سالمین انیپا درصد آزمون 60 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه
 گردد برگزار جلسه زیم و یکارگاه هایکالس در حاًیترج ،روژکتورپ دئویو امکانات و ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع
 های شهرسازی، تهران، نشر شهر.ها و برنامه(، طرح1390بهزادفر، مصطفی. ) .1

 .اختران نشر: تهران. یانتقاد تفکر بر یدرآمد(. 1399. )حسن ،یمراد یقاض .2

 .آگاه انتشارات: تهران. امروز رانیا در یشهرساز مسائل درباره(. 1396. )دیمج ،یغمام .3

4. Kraft, M.E., and Furlong, S.R. )2018(. Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives, 6th Edition. CQ Press. 

Washington, DC.  

5. Roy, A. & Ong A. (2011). Worlding Cities: Asian Experiments and the Art of Being Global, Wiley-Blackwell.  

6. Stavrides, S. (2016). Common Space: The City As Commons, London, Zed Books. 
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 هوشمند  شهر   :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع  Smart City :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 

 :کلی هدف

 یشهر یو طراح ریزیبرنامه در آن یکیتکنولوژ یهانهیزم و هوشمند شهر یریگشکل یندهایفرا با ییشناآ -

 یشهر یطراح و یزیرو برنامه یگذاراستیس ندیفرا در کارآمد یابزار مثابهبه هوشمند شهر یاهیرو -ییمحتوا و ساختار جزاا یمعرف -

 : ویژه اهداف

 شهر در هوشمند یابزارها از تفادهاس یایمزا ،شهر در یهوشمند یهامؤلفه و ابعاد ،آن مختلف یهانسل و هوشمند یشهرها مفهوم با ییآشنا -

 : هاسرفصل

 (هیپا یهاشیو گرا هانهیزم) اتیکل یمعرف و مقدمه .1

 آن تکامل ریس و هوشمند یشهرها از فیتعار .2

  یشهر یهوشمندساز ( شهر هوشمند وو مخالفان)موافقان  مطرح پردازانهینظر .3

 هوشمند  یرهاشه مختلف ابعاد .4

 شهر در آن کاربرد و هوشمند اقتصاد .5

 (یشهر هوشمند ونقلحمل) هوشمند تحرک و ییجاجابه .6

 هوشمند در شهر  شهروندان وهوشمند  یو زندگ طیمح .7

 یشهر هوشمند یحکمران و تیریمد .8

 آن الزامات و یهوشمندساز نهیزمدر  شگامیپ یکشورها تجارب .9

 در شهر  یدر خصوص هوشمند یسازادهیپ و یکاربرد یهاچالش .10

 :سیتدر یراهبردها

 دانشگاه در هوشمند شهر یهاشگاهیآزما در مطالب دادننشان یکیگراف در یسع و دئویدر فرمت و یهوشمندسازتجارب  شینما -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 60 سالمین انیپا درصد آزمون 40 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

 آنها یهایژگویو دنیا، ابعاد  مندشهرهای هوش نمونه برای ارائه گرافیکی آموزشی تجهیزات آموزشی مثل پنل هوشمند یریگبهره -

 : یشنهادیپ منابع

 مرکز :تهران. یکم و بیست قرن در شهری مدیریت و توسعه به نوین رویکردی: هوشمند شهر سازیپیاده .(1399) .پائوال رناتا دامری، .1

 .(مگفا) اطالعات فناوری گسترش

 امیر ترجمه. شهری نوین هایسیستم در عمومی و اقتصادی ارزش دایجا عمل، و اقدام :هوشمند شهر .(1398). پائوال رناتا ،دامری .2

 .دانشگاهی جهاد انتشارات :تهران. مهیمی

 ها: مصطفی بهزادفر و آرمان میرزاخانی، تهران: انتشارات طحان.(. شهرهای هوشمند، ترجمه و افزوده1401هالگوا، جرمین آر. ) .3

4. Geertman, Stan, Zhan, Qingming and Allan, Andrew (2019). Computational Urban Planning and Management for Smart 

Cities, Springer.  
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    یمشارکت یشهرساز :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع  Participatory Urban Development :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یلعم   یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف
 .یاجتماع مختلف یهاگروه نیب گفتمان و تعامل جادیا با یشهر یطراح یهاپروژهو  یشهرسازمشارکت در  میبا مفاه ییآشنا -

 : ویژه اهداف

 ندیفرا نیا در شهرسازان نقش یکاووا و یشهر ییحکمروا و یزیربرنامه ،یطراح در مختلف یهاگروه در مشارکت ضرورت نییتب -

 یشهر یهابرنامه و اهطرح درو سازنده  مؤثرنقش  یفایدر ا یمقدمات یهاکسب مهارت ومشارکت  سطوحمشارکت،  یهاچالشبا  ییآشنا -

 : هاسرفصل
 آن خچهیتار و یو مشارکت در شهرساز مشارکت مفهوم نییتب .1
 .مختلف یهاگروه با ارتباط در و مشارکت ندیفرا در شهرساز نقش .2

 آن؛ یاسیس و یفلسف ،یخیتار یهانهیزمو  یدر شهرساز یمشارکت کردیرو یریگشکل .3
 ؛یشهر یهابرنامه و هاطرح در مشارکت سطح و مفهوم رییتغ .4
 .کشورها ریسا در یشهر ییحکمروا و یزیربرنامه ،یطراح در یمشارکت جیرا یهاوهیش .5
 یلگریتسه و یزنچانه مذاکره، یهامهارت و هاکیتکن .6
 متقابل؛ یریادگی ندیفرا و ارتباط جادیا در لیتسه و مشارکت به مختلف یهاگروه بیترغ یچگونگ .7
 ؛یخصوص بخش و یکشور و یشهر رانیمد یبرا هاحلراه و هاطرح ارائه نحوه .8
 مردم؛ مختلف یهاگروه یبرا ای همراه به هابرنامه و هاطرح ارائه و نیتدو یچگونگ .9

 .مختلف یهاگروه کردن ریدرگ ،یزنچانه و یگریانجیم تعامل، و مباحثه لیتسه فعاالنه، دنیشن یهاکیتکن .10
  (یحقوق موانع ؛هاآن یزنچانه قدرت و ترفیضع یهاگروهوت، متفا یهامختلف با خواسته یهاگروه نی)تعامل بمشارکت  یهاچالش .11

 :سیتدر یراهبردها
 .دنکن ارائهکالس  دراجرا و  یشهر طیدر مح را یمشارکت تیفعال نمونه کی انیدانشجو از گروه هر یمشارکت یهاکیتکناز آموزش  بعد -

 : یابیارزش یراهبردها
 یدرصد نوشتار 60 لسامین انیپا آزمون درصد 40 ترمانیم آزمون -

 : موردنیاز زاتیتجه
 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع
 . مشهد:شناسی نظری و کاربرد عملیریزی و مدیریت شهری: گونههای مشارکت شهروندان در برنامهتکنیک(. 1392پور، ناصر. )شرفی، مرجان؛ برک .1

 .آستان قدس رضوی، به نشر

پور، ناصر؛ خاکباز، افشین؛ شرفی، . ترجمه: برکراهنمای مشارکت عمومی: گرفتن تصمیمات بهتر با مشارکت شهروندان(. 1392کرایتن، جیمز. ) .2
 .نشر شهر مؤسسهسازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، پناه، نریمان. تهران: مرجان؛ زرین

پور. تهران: انتشارات گیری مشارکتی در عرصه شهر. ترجمه ثریا بهمنمپشتیبانی از تصمی هایروش(. 1394مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد. ) .3
 دانشگاه تهران.

 سازی، ترجمه مصطفی بهزادفر و ابولفضل قربانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.پذیری یک مکان: راهنمایی برای مکان(، تحوّل1401مدن، کتی. ) .4

5. Wilson, Alexander. Tewdwr-Jones, Mark. (2021). Digital Participatory Planning: Citizen Engagement, Democracy, and 

Design. Routledge. 

6. Fisher,R. Urry, W. L. Patton, B. (2011). Getting to yes: Negotiating agreements without giving in. New York: Penguin 

Books. 

7. Katan, Roger, Shiffman, Ronald. (2014). Building Together: Case Studies in Participatory Planning and Community 

Building. Routledge. 

  

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-5137/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-5137/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B1/
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  دیجد یشهرها :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع New Towns :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریتاخ

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 :کلی هدف
توسعه  تیفیک و لکردعم ارتقاء منظوربه یطراح و ریزیبرنامه یراهکارهاو جهان و  رانیدر ا هاشهرکو  دیجد یابعاد توسعه شهرها ضرورت و نییتب -

  یشهر

 : ویژه اهداف
 جهان و رانیا در دیجد یشهرها یجهان تجربه از یآموزدرس و ییآَشنا یبرا یبستر جادیا -
 رانیا در دیجد یشهرها استیس تداوم یهاچالش و هافرصت ابعاد، ییشناسا -

 : هاسرفصل
 جهان  در جدید شهرهای اندیشه شگامانیپو  پردازانهینظر .1

 یجاد شهرهای جدید در جهانسوابق ا .2

 شهرهای جدید  یریگشکل، علل و چارچوب هاسرچشمه .3

 آمایش سرزمین هایطرحجایگاه شهرهای جدید در سیاست ملی شهری و  .4

 اهمیت گذار از ابعاد کمی به ابعاد کیفی در شهرهای جدید: ابعاد طراحی و معماری پایدار در شهرهای جدید  .5

  شهرهای جدید زیریبرنامهو  یابیمکانابعاد  .6

 ی شهرهای جدیدزیستمحیطابعاد  .7

 شهرهای جدید یشناختتیجمعمالحظات فرهنگی، اجتماعی و  .8

  محوراجتماع هایزیرساختتا  ونقلحملشهرهای جدید: از خدمات  هایزیرساخت .9

 ابعاد اقتصادی و مدیریت شهرهای جدید .10

 (NUA) جدید شهری کار دستوربر بر اهداف توسعه پایدار و  جدید مبتنی شهرهای توسعه آینده .11

 :سیتدر یراهبردها
 آن یهاضرورت و هایژگیو سهیمقا وو جهان  رانیا دیجد یشهرها خیتار یبازخوان فرصت جادیا -

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 60سالمین انیپا درصد آزمون 40 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه
 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 : یشنهادیپ منابع
 . شهرسازی و مسکن راه، تحقیقات مرکز: تهران. جدید شهرهای نوین نسل جهانی تجارب(. 1395. )میثم بصیرت، .1

 . شهرسازی و مسکن راه، تحقیقات مرکز: تهران. ایران جدید شهرهای نخست نسل(. 1397. )میثم بصیرت، .2

 شهرهای جدید )جلد اول(.  یالمللنیای جدید. در مجموعه مقاالت همایش ب(. دگرگونی مشکالت شهره1385دانشپور، زهره. ) .3

عمران شهرهای  یمادرتخصص(، تاریخ شفاهی شهرهای جدید ایران، تهران: شرکت 1399) ]ر پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدا[میریان، محمود  .4

 جدید.

5. Peiser, R., & Forsyth, A. (2021). New Towns for the Twenty-First Century: A Guide to Planned Communities 

Worldwide. University of Pennsylvania Press. 

6. Wakeman, Rosemary. (2016). Practicing Utopia: An Intellectual History of the New Town Movement. Routledge. 

7. Gaborit, P. (2010). European New Towns: Image, Identities, Future Perspectives. Peter Lang. 
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  یاسالم یرانیا تیهو و، هنر فرهنگ  :یفارس به درس عنوان

 Iranian-Islamic Culture, Art and :یسیانگل به درس عنوان

Identity 
 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف
 یاسالم یرانیشهر ا یابیتیهوفرهنگ و هنر در  هایویژگی با آشنایی  -

 : ویژه اهداف
 رسازیشه در آن کاربرد و فرهنگی مطالعات با آشنایی -

 اسالمی و غربی یهاشهیاند در هنر مباحث با آشنایی -

 یشهرساز در تیهو و فرهنگ نسبت در گوناگون یهادگاهید با ییآشنا -

 : هاسرفصل
 یرانیا فرهنگ منظر از هنرمند و هنر رابطة و یهنر یهارشته هنر، فیتعر .1

 و ادراک آن(  ،یاثر هنر ،یهنر تیشناخت هنر )خالق .2

 هنری اثر خلق در حکمت نقش -عملی و نظری حکمت .3

 غربی اندیشه و هنر و اسالمی یشهو اند هنر در حسن و زیبایی یشناسمفهوم .4

 یشهرساز در یفرهنگ مطالعات یمبان و اصول .5

 یمعنا در فرهنگ اسالم یهاهینظر  .6

 ..(.وکثرت؛ /وحدتتحول؛ /تداوم ز؛ی)تشابه/تما تیهو مفهوم ییمعنا حوزه .7

 یاسالم یرانیا تیهو و رانیا معاصر هنر .8

 یمذهب و یمل مختلف یهانییآ ییبرپا یبرا مناسب یشهر یفضاها و هامکان یهایژگیو .9

 یزندگ سبک و فرهنگخرده فرهنگ، با ارتباط در تیهو مفهوم .10

 مسلمانان تیهو و هنر فرهنگ، یریگشکل و قرآن یهااستعاره و میمفاه .11

 
 :سیتدر یراهبردها

 .شودیم انجام دانشجو توسط یکالس موضوعات با متناسب یقیتحق کار و گرفتهصورت طول ترم در انیدانشجو مشارکت با مباحث سیتدر -

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 50 سالمین انیپا آزمون درصد 50سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 :  موردنیاز زاتیتجه
 ینظر هایکالس معمول زاتیتجه -

 
 : یشنهادیپ منابع
 .یو اجتماع یفرهنگ مطالعاتکده تهران: پژوهش ،یدیحم سهیو نف یفرج یو عملکرد، ترجمه مهد هینظر ،یمطالعات فرهنگ (.1396) .سیارکر، کرب .1

 (، زیبائی و هنر از دیدگاه اسالم، تهران: وزارت ارشاد اسالمی.1363جعفری، محمد تقی ) .2

 و مطالعات فرهنگی. انسانیعلومتهران: پژوهشگاه (. روایتی ایرانی از حکمت، معنا و مصادیق هنر، 1389) .نقی زاده، محمد .3

 .باران یدخورش انتشارات: تهران. (مقاالت)مجموعه  تمدّن و هنر فرهنگ، ارتباطات در یتأمالت (.1395) .محمد زاده،ینق .4

 .اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان: تهران .قرآن فضاهای و مفهومی یهااستعاره(. 1399) .علیرضا نیا، قائمی .5

 .نی نشر: تهران هویت، فرهنگ، ،شدنیجهان(. 1396. )احمد ،محمدی گل .6
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 ازدورسنجش :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع  Remote Sensing  :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 :کلی هدف

 یشهر مطالعات در ازدورسنجش یریکارگبه نحوه -

 : ویژه اهداف

 یشهر مطالعات در ریتصاو انواع از یانمونه پردازش -

 : هاسرفصل 

 ازدورسنجش فیتعار .1

 ازدورسنجش در استفاده مورد امواج ترینمهم .2

 ایماهواره ریتصاو کیتفک قدرت انواعو  ایماهواره یهاداده .3

 ریتصاو یبندطبقهو  ریتصاو یآشکارساز .4

 یشهر مطالعات در ازدورسنجشکاربرد  و ازدورسنجش یهاداده .5

 ازدورسنجش یهاداده کمک به یشهر یاراض یکاربر راتییتغ شیپا .6

 یشهر عناصر بعدیسه یسازمدل هایتکنیک و اصول .7

 ازدورسنجش ریتصاو یرو بر هایکاربر یابیمکان و یمسکون یهاطیمح یآت توسعه .8

 

 :سیتدر یراهبردها

 یابیارزش از یبخش عنوانبه یعمل فیتکال کالس، در یعمل و یکیتکن آموزش -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 50سالمین انیپا درصد آزمون 50 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

 کالس در نترنتیا به یدسترس و پروژکتور دئویکالس مناسب استفاده از لب تاپ توسط دانشجو، و ،GIS افزارنرم -

 

 : یشنهادیپ منابع

 .سمت انتشارات(. تهران: ربردکا و)اصول  ازدورسنجش(. 1397) .حسن ،یعیرب زادهیعل .1

 . رنگارینظم فر و جعفر جعفرزاده. تهران: انتشارات ش نی. ترجمه حسیشهر طیمح یبرا ازدورسنجش ی(. کاربردها1397. )انی. زد. شرججو .2

 انتشارات دانشگاه تهران. :تهران. ییهوا هایعکسو  ایماهواره ریتصاو ریو تفس نینو ازدورسنجشاصول  (.1399) .کاظم دیس ،پناه یعلو .3

 دانشگاه انتشارات :تهران. چند زمانه ازدورسنجش ریدر تصاو راتییتغ ییشناسا (.1399) .احمدی، فرشید صادقی، وحید و فرنود د،یحم ،یعباد .4

 .یطوس رینصخواجه

5. Weng, Qihao. Quattrochi, Dale. Gamba, Paolo. (2018). Urban Remote Sensing, CRC Press.  

6. Yang, Xiaojun (2011). Urban Remote Sensing: Monitoring, Synthesis and Modeling in the Urban Environment, 

Wiley.  
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 محیطی  شناسیروان نوان درس به فارسی:ع

 نوع درس و واحد Environmental Psychology عنوان درس به انگلیسی:

 ■نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر:  کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   سفر علمی  آموزش تکمیلی:
 

 هدف کلی:

 ترارتقای توانایی شهرسازان برای ایجاد شهری مطلوب منظوربهمحیطی و کاربرد آن در شهرسازی  شناسیروانآشنایی با دانش  -

  اهداف ویژه:

 محیطی شناسیروانآشنایی با دانش  -

 محیطی در شهرسازی شناسیروانآشنایی با کاربرد دانش  -

 : هاسرفصل

 محیطی، طراحی محیط و...( شناسیروان، محیط، شناسیروانتعاریف و مفاهیم ) .1

 ارتباط انسان با محیط .2

 محیطی، فرهنگ و رفتارهای انسان در محیط شناسیروان .3

 محیطی شناسیروانبر پیشینه علم مروری  .4

 محیطی شناسیروانهای و رویکردهای نظریه .5

 کیفیت زندگی در محیط .6

 محیطی شناسیروانتبیین مفاهیم خلوت، فضای شخصی، فضای عمومی و قلمرو در  .7

 محیطی در شهرسازی شناسیروانکاربرد  .8

 

 :سیتدر یراهبردها

 رساندمی انجام به آن بر مبنای را شهری فضای در عملی پروژه یک نشجودا و شده تدریس ترتیب به فرایندها و نظری مباحث -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 70سال درصد آزمون پایان نیم 30سالهای کالسی در طول نیمفعالیت -

 : موردنیاز زاتیتجه

 مستند و... یهالمیف -مرتبط یهانتیپاورپو - محیط با انسان شناسانهروان ارتباطات و آدمی روان معرفی در پاورپوینت انواع -

 

 : یشنهادیپ منابع

 .آخر و اول انتشارات: تهران. یتجرب یهاافتهی و هاهینظر ش،یدایپ: طیمح شناسیروان(. 1400. )هیراض ن،یالدنجم. یعل ،یامام .1

: تهران. یشهپر تایآناه برزگر، دهیسپ ترجمه. یطیمح شناسیروان در هیپا میمفاه(. 1397. )یجود دگروت،. اگنس برگ، دن ون. ندایل اشتگ، .2

 .نو فکر کتاب انتشارات

 .یبهشت دیشه دانشگاه: تهران. انینماز یعل ترجمه. یاجتماع رفتار و طیمح(. 1382. )نیرویا التمن، .3

 .شهرآرمان نشر: تهران. طراحان یبرا طیمح شناسیروان یالفبا(. 1391. )دهیحم بزرگ، و جهانشاه پاکزاد، .4

 . یدانشگاه جهاد: تهران. یشهرساز و یمعمار در یطیمح شناسیروان کاربرد: طیمح در محاط(. 1394. )رضایعل آباد، بندر و آزاده ،یچراغشاه .5

6. Kopec, Dac. (2012). Environmental Psychology for Design, Fairchild Books, New York. 

7. Zeisel, John. (2006). Inquiry by Design: Environment/Behavior/Neuroscience in Architecture, Interiors, Landscape, 

and Planning, W. Norton. New York. 
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 شهرسازی  در کارآفرینیمبانی  :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع Entrepreneurship in Urban Planning :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش
 

 :کلی هدف
 ینیمهارت کارآفر تیتقو یبرا الزم یهاییتوانا کسب منظوربه یسازتیظرف و یشهر ینیکارآفر ژهیوبه ینیکارآفر ابعاد و میمفاه با ییآشنا -

  آموختگاندانش

 : ویژه اهداف
 به حرفه  انیپس از ورود دانشجو انیمورد انتظار کارفرما یهامهارت و کار بازار یهاچالش خصوص در یآمادگ جادیا -

 کالس زمان رد افزاهم یگفتگو و تعامل جادیا قیطر از حرفه و دانشگاه فاصله کاهش -

 در بازار کار  قیتوف یبرا یساز شخص تیمز یهایتوانمنداز  یبرخ یریگیدر خصوص ضرورت پ یادراک جمع جادیا -

 : هاسرفصل
 شغلی تجربهو  وکارکسباصطالحات، مفاهیم و تعاریف کارآفرینی و  .1

 کارآفرینی شهری: مفهوم و ابعاد .2

 کارآفرینی اجتماعی .3

 (Start-up) نوپا یهاشرکتآشنایی با  .4

 مختلف مهندسان مشاور مرتبط با رشته شهرسازی( یهاتیصالحشرکت )با تمرکز بر  سیتأسآشنایی با مراحل  .5

 علم و فناوری و انکوباتورها یهاپارک، انیبندانشاقتصاد  .6

 ( در کارآفرینی پایدارR&Dنقش تحقیق و توسعه ) .7

  وکارکسبشهری و محیط  یریپذرقابت .8

 سازی شهری بازاریابی مکان و برند .9

آشنایی با روش -2 )مالی و فنی( و ایحرفهتدوین پروپوزال )درخواست برای پیشنهاد( و  RFPتدوین -1کارآفرینی برای شهرسازان:  یهامهارت .10

 مناقصات شهرسازی  و هافراخوانشرکت در 

 (Business plan) وکارکسبتدوین طرح  .11

 و نوسازی و بهسازی یشهر کارآفرین و نقش کارآفرینی شهری در توسعه شهر .12

 

 :سیتدر یراهبردها
  وکارکسبو فعاالن  ،یشهر رانیموفق، مد آموختگاندانشمندان، حرفه با گفتگو یفضا زین و سفر د،یبازد فرصت -

 : یابیارزش یراهبردها
 درصد 60سالمین انیپا آزمون درصد 40 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه
  یو خارج یداخل نیو گفتگو با مدعو ی( جهت سخنرانی/ مجاز ی) حضورمناسب  طیمح -

 
 : یشنهادیپ منابع

 دانشگاه تهران. یو اجتماع ی. تهران: اداره کل فرهنگیاندوزتجربه یهامهارت :یشغل تجربه تا سنوات (. از1393احد. ) ،یقراملک فرامرز .1

 .یفرهنگ یهادفتر پژوهشتهران:  .هزادعباس(. شهر خالق. ترجمه محمود 1394. )چارلز ،یلندر .2

3. Iftikhar, M. N., Justice, J. B., & Audretsch, D. B. (2020). Urban Studies and Entrepreneurship. Springer.  
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  یدر شهرساز ایحرفه اخالق :یفارس به درس عنوان

 Professional Ethics in Urban :یسیانگل به درس عنوان

Planning 
 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 

 :کلی هدف

  یاخالق یهاپروتکل یمعرف با ایحرفهاخالق  یاصول هنجار و یشهر توسعه ییاجرا طیمح در ایحرفه اخالق به یبندیپا یهاضرورت انیب -

 : ویژه اهداف

 ایحرفه جامعه متخصص اعضا انیم یارزش روابط و یشهرساز ایحرفه اخالق اصول به یبندیپا ابعاد نییتب -

  یمحل و یمل دولت با یشهرساز حرفه و شهروندان با یشهرساز حرفه یگروه برون عامالتت در ایحرفه اخالق تیرعا یهاضرورت و ابعاد نییتب -

 : هاسرفصل

 یاخالق احکام و ینظر فلسفه ،محورمسئله اخالق اخالق؛ میمفاه .1

 یشهر یگذاراستیس و ریزیبرنامه فرایند در اخالق .2

 (Dilemmas) هایدوراه و مسائل با مواجهه در ایحرفه یکدها و اخالق  .3

  یاجتماع یگر کنش یعموم منافع به احترام و شهرسازان یاجتماع تیمسئول .4

 هیسرما و قدرت صاحبان با مواجهه و شدهرانده هیحاش به /یررسمیغ یهاگروه و ایحرفه اخالق .5

  شهر به حق .6

 هاطرح در آن نمودن لحاظ و انیکارفرما یهاخواسته به احترام نحوه .7

  یجهان و یمل ،یمحل یهاونیکنوانس و هادستورالعمل به التزام و داریپا یشهرساز و یمعمار اصول تیرعا یهاضرورت .8

 (یشهر یطراح و ریزیبرنامه) یشهرساز در اخالق یکدها .9

 ستهیشا یشهر تیریمد نظام در کارگزاران ایحرفه اخالق یارهایمع و شهرسازان یاخالق آموزش .10

 

 :سیتدر یراهبردها

 شهروندان و مندانحرفه مدیران، زبان از شهری توسعه مسائل با مواجهه نحوه و هایدوراه روایت نشنید و بازخوانی فرصت ایجاد -

 : یابیارزش یراهبردها

 درصد 60سالمین انیپا درصد آزمون 40 سالمین طول در یکالس یهاتیفعال -

 : موردنیاز زاتیتجه

  یو خارج یاخلد نیو گفتگو با مدعو ی( جهت سخنرانی/ مجاز یمناسب ) حضور طیمح -

 

 : یشنهادیپ منابع

 ، تهران: جامعه مهندسان مشاور ایران.مهندسان مشاور ایحرفهاخالق  نامهآیین(. 1383جامعه مهندسان مشاور ایران. ) .1

 تهران: سرآمد.. ایحرفه اخالق بر درآمدی(. 1389) .احد ،قراملکی رامرزف  .2

4. Brenner, N., Marcuse, P., & Mayer, M. (2012). Cities for People Not For Profit: Critical Urban Theory and the Right 

to the City. Routledge: New York.  

5. Straus, Murray. Hendler, Sue. (2018). Planning Ethics. Published by Routledge.  
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 یینها پروژه :یفارس به درس عنوان

 واحد و درس نوع  Final Project :یسیانگل به درس عنوان

  ینظر  هیپا - :ازینشیپ دروس

  یعمل  یتخصص - :ازینهم دروس

 5 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت

   یینها پروژه 144 :ساعت تعداد

 :گرید موارد   کارگاه   ناریسم   شگاهیآزما   یعلم سفر :یلیتکم آموزش

 
 :کلی هدف
 پروژه یک در دانشجویان عملی و نظری تجربه کارگیریبه آن از کلی هدف. شودیم ارائه دانشجو درسی واحدهای همه نگذراند از بعد درس این -

 .است انفرادی و مستقل مطالعاتی

 : ویژه اهداف
 .جامعه ایحرفه و علمی یهاتیفعال و مدیریت در النیالتحصفارغ توان ارزیابی و تشخیص -

 .ایحرفه یهاتیفعال عرصه در محوله تخصصی و ایحرفه امور انجام برای هرسازیش النیالتحصفارغ توان تشخیص -

 تحصیل طول در که ییهاییتوانا تعمیم و نمونه پژوهش یک انجام با تحصیل دوره یهاآموخته زمینه در یلیالتحصفارغ حال در دانشجوی ارزیابی -
 .نمونه صورتبه مطالعاتی پروژه یک در است شدهکسب

 : هاسرفصل
  مربوطه استاد هماهنگی با نهایی پروژه موضوع انتخاب .1

 شهری مدیریت یا و طراحی ،ایمنطقه یا شهری ریزیبرنامه حوزه در مسئله بیان: پژوهش کلیات .2

 پژوهش روش و هاتیمحدود ات،یفرض ،سؤاالت ضرورت، اهداف، نییتب .3

 .است شده مطالعه قبالً که موضوع با مرتبط مشابه نمونه سه یمعرف: موضوع سابقه یبررس .4

 پژوهش ینظر چارچوب استخراج و ینظر یمبان مطالعه .5

 فرم ،یاراض یکاربر ،موردمطالعه حوزه یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع یهاجنبه: شامل موردمطالعه سیک( تیوضع)سنجش  لیتحل و شناخت .6

 ...و یهمگان یفضاها ،یدسترس و حرکت نظام ،یشهر منظر نظام ،یکالبد

 سوات مثل کپارچهی لیتحل یابزارها از استفاده با شناخت رحلهم لیتحل .7

 نهیگز انتخاب ،یشنهادیپ یهانهیگز ،هااستیس و راهبردها ،اندازچشم نیتدو: شامل. شنهادهایپ و یریگجهینت ،یبندجمع: یینها فصل نیتدو .8

 ...و طرح برنامه یمعرف ،یلیتفص هاینقشه دیتول نه،یبه

 :سیتدر یراهبردها
 .بود خواهد صفحه 90 تا 60 بین( موضوع فراخور به تولیدی هایشیت وها نقشه آلبومجز )به نهایی ارشگز -

 .گیرد صورت( APA شیوه مانند) یسیمأخذ نو اصول اساس بر مآخذ و منابع ذکر -

 .گیرد صورتکارشناسی ارشد  یهاهنامانیپادر چارچوب فرمت  تاحدامکانو  دانشکده فرمت یا دستورالعمل مطابق نهایی گزارش ظاهر و تایپ -

 پروژه نهایی سازماندهی مجدد نگردد عنوانبهکارگاهی دانشجو  یهاپروژه شودیم توصیه داًیاک -

 : یابیارزش یراهبردها
ز گروه آموزشی، ارزیابی حداقل یک داور ا توسط ،یبندزمان برنامه طبقاستاد مربوطه،  دییتأو  استاد بهدانشجو  کار نهایی لیتحو از بعد پروژه یابیارز -

برحسب گروهی و با حضور تعدادی از دانشجویان و اساتید برگزار و نمره دانشجو با مشورت اعضای گروه و  صورتبهشده و جلسه دفاع از پروژه نهایی 
 .تعیین گردد شدهانجام پژوهش تیفیک

 : موردنیاز زاتیتجه
 درنظرداشتن ضمن پژوهش، موضوعات یبررس ای انتخاب در دیاسات که است دیتأک به الزم ؛ودشنمی فیتعر درس نیا یبرا یخاص زاتیتجه و ملزومات -

 .دهند سوق کشور یشهرساز جامعه یازهاین به توجه با ،یکاربرد و روز موضوعات انتخاب یسوبه و ینوآور به را هاآن دانشجو، یهایتوانمند
 

 : یشنهادیپ منابع
 .شد خواهد یمعرف دانشجو به درس یراهنما استاد تیهدا با زین و دانشجو یجستجو با ،شدهانتخاب موضوع به توجه با درس نیا منابع -
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 های تحصیلیبر حسب نیمسال مهندسی شهرسازی اجرایی برنامه آموزشی یبندزمان

 نیمسال چهارم نیمسال سوم نیمسال دوم اول  نیمسال

 های کمی در شهرسازیمدل کاربردیآمار  زبان تخصصی بیان تصویری معماری

 تخصصی واحد 2 پایه واحد 2 پایه واحد 2 پایه واحد 3

 شهری  فضای تحلیل برداری و کارتوگرافینقشه بیان تصویری شهر هندسه احجام و پرسپکتیو

 تخصصی واحد 3 پایه واحد 3 تخصصی واحد 3 پایه واحد 3

 2کارگاه شهرسازی  1زی کارگاه شهرسا اقتصاد شهری  مبانی شهرشناسی

 تخصصی واحد 4 تخصصی واحد 4 پایه واحد 2 پایه واحد 2

 ونقلحملریزی و طراحی برنامه هایروشمبانی و   تاریخ شهرسازی در جهان فیزیک جغرافیای شهری

 تخصصی واحد 3 تخصصی واحد  2 پایه واحد 2 پایه واحد 2

 افزارهای ترسیمیمبانی و کاربرد نرم شهریطراحی هایروشو مبانی  معادالت دیفرانسیل شناسی شهریجامعه

 تخصصی واحد 4 تخصصی واحد 3 پایه واحد 2 پایه واحد 2

 درس اختیاری  ریزی شهریبرنامه هایروشمبانی و  ریاضیات

 اختیاری واحد 2   تخصصی واحد 3 پایه واحد 2

    

   درس عمومی درس عمومی

     ومیعم واحد 3 عمومی واحد 2

 درس عمومی درس عمومی درس عمومی درس عمومی

 عمومی واحد 2 عمومی واحد 2 عمومی واحد 2 عمومی واحد 3

 واحد 20مجموع  واحد  16مجموع  واحد 19مجموع  واحد 19مجموع 
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 نیمسال هشتم نیمسال هفتم نیمسال ششم نیمسال پنجم

 شهرسازی معاصر ایران   مبانی مدیریت شهری شهریو قوانین  حقوق های ناکارآمد و تاریخیشناخت بافت

 تخصصی واحد 2 تخصصی واحد 2 تخصصی واحد2 تخصصی واحد 2

 بحران مدیریت 5کارگاه شهرسازی  4کارگاه شهرسازی  ایمنطقه ریزیبرنامه هایروشمبانی و 

 تخصصی واحد 2 تخصصی واحد 4 تخصصی واحد 4 تخصصی واحد 2

مسکن ریزیبرنامهمبانی  آوری و مبانی توسعه پایدارتاب 3کارگاه شهرسازی   

 

 درس اختیاری

 اختیاری واحد 2 تخصصی واحد 2 تخصصی واحد 3 تخصصی واحد 4

 درس اختیاری شهرهای آینده تحقیق در شهرسازی روش های شهریزیرساخت

 اختیاری واحد 2 تخصصی واحد 2 تخصصی واحد 2 تخصصی واحد 2

 پروژه نهایی  های انسانیسوانح طبیعی و سکونتگاه اسالمی -تاریخ شهرهای ایرانی افزارهای تحلیلیمبانی و کاربرد نرم

 نهایی واحد 5 تخصصی واحد 2 تخصصی واحد 2 تخصصی واحد 4

  درس اختیاری  مبانی کاربری زمین

   اختیاری واحد 2   تخصصی واحد 2

    

 درس عمومی درس اختیاری  

 عمومی واحد 1 یاریاخت واحد 2    

 درس عمومی درس عمومی درس عمومی درس عمومی

 عمومی واحد 2 عمومی واحد 1 عمومی واحد 2 عمومی واحد 2

 واحد 16مجموع  واحد 17مجموع  واحد 15مجموع  واحد 18مجموع 

 های تحصیلیبندی اجرایی برنامه آموزشی مهندسی شهرسازی بر حسب نیمسال زمان
 


