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 مقدمه 
اکنون شهر تجلی بیشترین  ،جهان به سرعت به شهرنشینی روی آورده است. در ارتباط متقابل انسان و طبیعت

کردند و درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می 51 حدود تأثیر انسان بر طبیعت است. در اوایل قرن بیستم

تا  0515درصد افزایش یافته است و رقم فوق برای سال  15 بیش ازقرن بیست و یکم این رقم به  اوایلدر  هامروز

میلیون نفر دارند و شهرها،  55شهر جهان جمعیتی باالی  سی و سهز درصد برآورده شده است. اکنون بیش ا 68

 محل زندگی بیشتر جمعیت جهان و کشور ما شده است.

های شدید افقی و عمودی های شهری به همراه گسترش سریع شهرنشینی و توسعهپیچیدگی موجود در سیستم

و... را ایجاد نموده است. لذا توجه همه جانبه شهرها، مسایل و مشکالت فراوان زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی 

 جویی در خصوص بهبود وضعیت آنها به شکل مضاعفی مطرح است.به شهرها و چاره

های گسترده روستایی به شهر و تحوالت سریع و جمعیتی در شهرها، افزایش فاصله نخست باتوجه به مهاجرت

یزی رگی شهری و افزایش سریع تعداد شهرها، نیاز به برنامهشهرها از شهرهای دوم و میانی، گرایش غالب شیوه زند

ای طور فزایندههای زیستی و طراحی شهرهای جدید و حل مشکالت مرتبط با مسکن در شهرها، که بهمجتمع

ب تواند سبها در فراهم نمودن خدمات اولیه، مسکن، اشتغال و دیگر نیازها است، میخارج از ظرفیت و توانایی دولت

 ای باشد.های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی گستردهز بحرانبرو

باعث  نگری خاص جغرافیاییریزی شهری، با دید ترکیبی و کلیتلفیق موضوعات مختلف در رشته جغرافیا و برنامه

راهم ها را فتشناخت همه جانبه و نسبتاً کامل آنها شده است و زمینه شناخت بهتر مسائل، مشکالت، نیازها و اولوی

ریزی شهری در واقع کاربرد آورد. جغرافیا و برنامهریزی پایدار شهری را به وجود میسازد و نهایتاً زمینه برنامهمی

ها مطالعات جغرافیایی در راستای توسعه، عمران و ساماندهی شهر و پیرامون به منظور بهبود فضای زندگی انسان

ها برای شناخت و برنامه ها و تکنیکها، اصول، روشای از دیدگاهمجموعه در محیط شهری است. این رشته شامل

 ریزی اصولی در شهرها می باشد.

ه کند. زیرا نیازهای زیستی بهای تدوین شده از قبل را طلب میتحوالت سریع دوره معاصر، نیاز به بازنگری برنامه

 هایسرعت در حال تغییر است. در این راستا برنامهای به های فضایی شهری و منطقهریزیویژه در سطح برنامه

 درسی نیز پس از هر چند سال باید مورد بازنگری قرار گرفته و متناسب با شرایط جدید تغییر یابد.

ها، دانش آموختگان این برنامه درسی خواهند توانست از با اجرای این برنامه درسی بازنگری شده در دانشگاه

ریزی شهری و اهش تنگناها و مشکالت موجود در فضای شهری و مشارکت در امر برنامهتوانمندی الزم برای ک

 ای برخوردار گردند.منطقه

تربیت نیروی انسانی کارآمد، مدیران و برنامه ریزان توانمند، برای جامعه شهری کشور، باید در اولویت قرار گیرد. 

شهری کشور، این جامعه نیازمند به مدیریت، ساماندهی  زیرا با توجه به مشکالت موجود در مناطق شهری و جامعه

توان به این سطح از تخصص باشد که از طریق اجرای یک برنامه درسی پویا و خالق میریزی کارآمد میو برنامه

ریزی شهری بتوان نیروی انسانی دست یافت و با استفاده از کارآمدی دانش آموختگان رشته جغرافیا و برنامه

 تعدد موجود در مناطق شهری را، کاهش داد.مشکالت م

ی گیران و مدیران ارشد شهری باید پاسخگوریزان، تصمیمبا عنایت به مسائل فوق و از آنجا که دست اندرکاران، برنامه

های مطالعه نشده بر زندگی، محیط زیست شهری و رفاه مردم در شهرها ها و برنامهتبعات منفی ناشی از طرح

های متعدد کارشناسان و ریزی شهری احساس شد و پس از نشستتر برنامهمطالعات تخصصی باشند، ضرورت
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ریزی رشته جغرافیا و برنامه 5316برنامه مصوب سال  ،متخصصان مربوط مقرر شد که با توجه به نیازهای روز جامعه

ست شهری و کاربری اراضی زیمحیط ،ریزی مسکن و بازآفرینی شهریبرنامهچهار گرایش آمایش شهری،  درشهری، 

رافیا  تر مطالعات شهری، رشته جغو ممیزی امالک بازنگری شود. امید به اینکه با توجه به کاربرد گسترده و تخصصی

و برنامه ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد با چهار گرایش مذکور، بتواند به رفع مشکالت ناشی از شهرنشینی 

گیران شهری پاسخ دهد و در خدمت رشد و توسعه یکپارچه و متوازن شهرها و  گسترده و نیاز مدیران و تصمیم

 روستاهای کشور قرار گیرد.

   ضرورت و اهمیت رشته -6
 گیریعصر انقالب اطالعات و گذار از مدرنیزم و شکل سازمینهزرانه که وآدر چند دهه اخیر، تغییر و تحوالت فن 

ه ای متصل برا به صورت شبکه نو جها هجغرافیایی را پشت سر گذاشتمرزهای سیاسی و ه، دوران پست مدرن بود

های شهرها نقش گرهپیوسته، هم به ای در این جهان شبکه است.ه کده جهانی را شکل دادده و درآوردهیکدیگر 

ا و هنظریه اند. این تحوالت ساختاری باعث ظهور شهرهای جهانی  و طرح را ایفا نموده اتصال این شبکه جهانی

هایی مانند از جمله مفاهیم و نظریه ؛نداهریزی شهری شدالگوهای نوظهوری به بازار علم در حوزه شهر و برنامه

ت دار طبیعزا، جنبش نوشهرگرایی، توسعه حمل و نقل گرا، شهر دوستتوسعه پایدار، رشد هوشمند، توسعه  درون

نظور به مریزی شهری در سطوح تحقیقات عالی در رشته برنامهالگوها  این تئوریها و ازگیری ... که نیازمند بهره و

 ریزی شهرهای جدید، تبدیلامهشهرهای ایران، برن نشدچند قطبیچنین باشد. همهمراه شدن با کاروان علم می

شهری، گیری مناطق کالنهای صنعتی و مسکونی، روستاگریزی، شکلروستاهای بزرگ به شهر، ایجاد شهرک

تا، سور نشینی در شهرها، عدم تعادل در نظام شهری، تفاوت شدید بین شهر ونشینی و گسترش حاشیهکآلون

و معضالت اجتماعی،  های جامع و تفصیلی به شکل سنتی و در نهایت ظهور مسایل و مشکالتناکارآمدی طرح

یزی رجغرافیا و برنامهاز یری گ، لزوم تاکید بیشتر بر بهرهدر شهرها و مناطق پیرامونی محیطیزیست فرهنگی و

سازد. امری که هم اکنون موردنیاز نه تنها دستگاههای دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی، را روشن می شهری

 زیست، بلکه نهادهای عمومی از جملهمحیط ریزی، سازمان حفاظتوزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه

 باشد. می جمله مهندسین مشاور نهادهای تخصصی و غیردولتی از شوراهای اسالمی شهرها و ها،شهرداری

 اهداف -2 
 ها، ربط از جمله شهرداریهای ذیها و ارگانآموزش و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان

ها، بنیاد مسکن و... در زمینه برنامه ها و فرمانداریوزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور استانداری

 ای کشورهای شهری و منطقهریزی

 ریزی شهری کشورها و نهادهای مرتبط با برنامهافزایی شاغالن موجود در دستگاهفراهم کردن زمینه دانش 

 ریزی شهری و فراهم کردن دانش و نگرش جامع فضایی به شهر در بین های جدید برنامهآموزش روش

 پایدار شهری ایران گیران در راستای توسعهریزان و تصمیمبرنامه

 4ریزی شهری در باالترین سطح ـ تعمیق و گسترش دانش علوم جغرافیایی در رشته جغرافیا و برنامه

 المللی. آموزش بین

 نقش و توانایی دانش آموختگان -9 
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طالعات م توانند در بهبود شرایط زیستی و کالبدی شهر و انجامریزی شهری میالتحصیالن رشته جغرافیا و برنامهفارغ

 هایی مانند:شهر و نواحی شهری کشور نقش داشته باشند، طرح های توسعهها و برنامهشهری و تهیه و اجرای طرح

 های توسعه شهریـ طرح

 های کالبدی مناطق شهریـ طرح

 اجتماعی شهر و پیرامون -های توسعه اقتصادیـ طرح

 های ساماندهی محیط زیست شهریـ طرح

 ی و نوسازی شهریهای بهسازـ طرح

 های مسکن شهریـ طرح

 کالبدی شهری -های ساماندهی فضاییـ طرح

 ـ سازمان فضایی شهرها و پیرامون

 ـ تهیه و اجرای طرح آمایش شهری

 عملیاتی -ی( یا طرح های راهبردCDSطرح های استراتژی توسعه شهری ) -

 طرح های کاربری اراضی و ممیزی زمین -

مسکن ها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، بنیاد راکز دولتی مانند استانداریها و مهمچنین سازمان

اسر های سرها و فرمانداریانقالب اسالمی، شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان محیط زیست، شهرداری

وانند تهای فوق میهای مهندسین مشاور در زمینهکشور، دفاتر فنی خدماتی و بخش خصوصی مانند شرکت

 التحصیالن این رشته فراهم نمایند.زمینه اشتغال را برای فارغ

  شرایط و ضوابط ورود به رشته -4
 ها؛ها( و سایر رشتههای جغرافیا )همه گرایشـ داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشته5

 ـ موفقیت در آزمون سراسری؛0

 ضرایب دروس امتحانی  -5
                                                             )0ضریب زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی 

                                      5ضریب                                                 فلسفه جغرافیا 

                                          5ضریب                                           آمار و احتماالت 

        )3ضریب                                                        جغرافیای شهری )مبانی و ایران 

 0ضریب ریزی شهری                                                                                برنامه 

 درسی هایدواح نوع و ادتعد -1
زیر  واحد به شرح 35ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد، مجموع واحدهای درسی رشته جغرافیا و برنامه

 باشد:می

 واحد؛ 50ـ دروس پایه 5

 واحد؛ 50ـ دروس تخصصی 0

 واحد؛ 6نامه ـ پایان3
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های جبرانی برای دانشجویانی که تحصیالت مقطع کارشناسی آنها غیر علوم جغرافیایی بوده، درصورت نیاز درس -

و به تشخیص گروه، باید به عنوان پیش نیاز گذرانیده شود. بر حسب نوع تحصیالت در مقطع کارشناسی، شورای 

ریزی درس از دروس جغرافیا گرایش برنامه 3کثر نماید. حداهای جبرانی را تعیین و به دانشجو ابالغ میگروه درس

ا ها رشهری به پیشنهاد گروه اخذ و دانشجو موظف است قبل از گذراندن دروس مقطع کارشناسی ارشد، این درس

 بگذراند.

 تبصره: 

 برای ارتباط دادن مستقیم درس و محتوای آن با تجارب استاد از یک طرف و از طرف دیگر تجارب دانشجو و کمک

افزایی، منطبق با موضوع و محتوای درس و سرفصل، برای بعضی دروس کار یادگیری بهتر و ابداع و ایجاد مهارت به

عملی، آزمایشگاه، کارگاه، سمینار یا مسافرت علمی در نظر گرفته شده است که مدرس درس و گروه آموزشی 

 دانشگاه مجری، الزم است در اجرای آن دقت الزم بفرمایند. 

نظور از کار عملی )پروژه( یعنی مدرس درس یک موضوع مربوط به عنوان و محتوای درس مربوط را با روش ( م5

دهد. دانشجو موظف است آن را در طول ترم انجام و تجربیات شخصی خود را به تحقیق معین به دانشجو ارائه می

اعت وقتی که مطابق برنامه آموزشی صرف س 30استاد ارائه نماید و آن را به ظهور برساند. استاد درس افزون بر 

. کندساعت نیز برای کار عملی دانشجو منطبق با محتوای درس وقت صرف می 56کند، آموزش نظری به دانشجو می

 ارزیابی کار دانشجو باید در طول همان نیمسال انجام شود و به نیمسال بعد تسری داده نشود.

شود و مدرس با استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی ل آزمایشگاه برگزار می(  منظور از آزمایشگاه یعنی درس در مح0

 رساند.دهد و تجربیات خود را به ظهور میمباحث نظری خود را به دانشجو آموزش می

شود و مدرس با استفاده از ابزارهای کارگاهی اعم از ( منظور از کارگاه یعنی درس در محل کارگاه تشکیل می3

 دهد.سخت افزار، درس مورد نظر خود را به دانشجو آموزش میافزار یا نرم

( منظور از سمینار بخشی از کارهای آموزشی مربوط به موضوع و محتوای درس است که استاد با طرح موضوع 4

 پردازند.هم به بحث و مذاکره می در جلسه قبل، دانشجو آن را تحقیق و در کالس درس زیر نظر استاد مربوط با

ور از سفر علمی، این است که استاد برای مشاهده مصداقی و شهودی مباحث مربوط به محتوای درس در ( منظ1

 کند.فضای جغرافیایی به یک یا چند منطقه جغرافیایی سفر و آموزش درس را تکمیل می

 پایان نامه:

اهای در ارتباط با مسائل و فضـ موضوع پایان نامه با توجه به گرایش تحصیلی دانشجو همراه با نوآوری در تحقیق و 5

 شود؛شهری ایران انتخاب می

گذاری پایان نامه، طبق ضوابط و ـ مراحل انتخاب و تصویب موضوع، تعیین اساتید راهنما و مشاور و دفاع و ارزش0

 باشد.مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می
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 ها()تمام گرایش ریزی شهریبرنامه جغرافیا و کارشناسی ارشددروس پایه دوره  :6جدول 

 Course Name نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت

 عملی نظری

5 
 یزیردر برنامه ییفضا یهااستیها و سدگاهید

 یشهر

Spatial Approaches and Policies in 

Urban Planning 0 30 - 

 Research Method in Urban Planning 0 30 56 یشهر یزیردر برنامه قیروش تحق 0

3 
و سنجش از دور  ییایاطالعات جغراف ستمیس

 یشهر یزیردر برنامه

Geographic Information System and 

Remote Sensing in Urban Planning 0 30 56 

 - Natural Environment of City 0 30 شهر یعیطب طیمح 4

 Urban Development Rules and ایرانقوانین و مقررات توسعه شهری در  1

Regulations in Iran 
0 30 - 

 - Urban Land use Planning 0 30 یشهر یاراض یکاربر یزیربرنامه 6

 30 510 50 - جمع -

 

 

 

 ریزی شهری : دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه2جدول 

 )گرایش آمایش شهری(

 Course Name نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت

 عملی نظری

 New Theories and Viewpoints of های جدید آمایش شهریها و دیدگاهنظریه 5

Urban Spatial Organization 
0 30 - 

 - Regional Planning 0 30 ایریزی منطقهبرنامه 0

 City Spatial Development مدیریت توسعه فضایی شهر 3

Management 
0 30 - 

4 
های زیستی و شهرهای ریزی مجتمعبرنامه

 جدید

Human Settlements and New Towns 

Planning 0 30 56 

1 
 Models and Decision-making شهری آمایشگیری در ها و فنون تصمیممدل

Techniques in Urban Spatial 

Organization 

0 30 - 

 Workshop of Urban and Regional ایمنطقهکارگاه آمایش شهری و  6

Spatial Organization 
0 56 30 

 48 576 50 - جمع -
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 ریزی شهری : دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه9جدول 

 (شهری ریزی مسکن و بازآفرینی)گرایش برنامه

 Course Name نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت

 عملی نظری

5 
ها و رویکردهای نوسازی، بهسازی و نظریه

 بازآفرینی شهری

Theories and Approaches of Urban 

Rehabilitation, Renewal and 

Regeneration 

0 30 - 

 - Urban Real Estate Economy 0 30 اقتصاد زمین و مسکن شهری 0

3 
ریزی و توانمندسازی جوامع محلی برنامه

 شهری

Planning and Empowerment of 

Local Urban Communities 0 30 - 

4 
های زمین، مسکن و بازآفرینی ارزیابی سیاست

 شهری در ایران

Evaluating the Land, Housing and 

Regeneration Policies in Iran 0 30 - 

1 
ریزی برنامهگیری در ها و فنون تصمیممدل

 مسکن

Models and Decision-making 

Techniques in Housing Planning 0 30 - 

 Workshop of Housing Planning and ریزی مسکن و بازآفرینی شهریکارگاه برنامه 6

Urban Regeneration 
0 56 30 

 30 576 50 - جمع -

 

 

 

 ریزی شهری : دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه4جدول 

 (کاربری اراضی و ممیزی امالک)گرایش 

 Course Name نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت

 عملی نظری

5 
های تفصیلی های کاداستر و نقشهکاربرد نقشه

 شهری

Applying the Urban Cadastral and 

Detailed Maps 0 30 56 

0 
های ثبت و ممیزی اسناد و امالک کاربرد روش

  شهری

Applying the Registration and Audit 

Methods of Urban Documents and 

Properties 

0 30 56 

3 
و ممیزی  های کاربری اراضی ها و نظریهدیدگاه

 امالک شهری

Approaches and Theories of Urban 

Land use and Land Audit 0 30 - 

4 
های ارزیابی و سنجش وضعیت کاربری و مدل

 اراضی شهریتفکیک 

The Models of Evaluating and 

Assessing the Urban Land use and 

Separation Situation 

0 30 - 

1 
های محاسبه عوارض و درآمد امالک و روش

 مستغالت

Methods of Calculating the Real 

Estate Charges and Incomes 0 30 - 

6 
امالک های کاداستر و ممیزی کارگاه تهیه نقشه

 شهری

Workshop for Preparing Cadastral 

Maps and Auditing of Urban 

Properties 

0 56 30 

 64 576 50 - جمع -
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 ریزی شهری : دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه5جدول 

 (زیست شهریمحیط )گرایش

 Course Name نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت

 عملی نظری

 Urban Environmental Planning زیست شهریریزی محیطهای برنامهدیدگاه 5

Perspectives 
0 30 - 

0 
ریزی توسعه پایدار های محیطی در برنامهتوان

 شهری

Environmental Capabilities in 

Sustainable Urban Development 

Planning 

0 30 - 

3 
محیطی توسعه شهری ارزیابی پیامدهای زیست

 در ایران

Evaluating the Environmental 

Impacts of Urban Development in 

Iran 

0 30 56 

 Rules and Rights of Urban زیست شهریحقوق و قوانین محیط 4

Environment 
0 30 - 

 
ریزی محیط زیست شهری در اکولوژی و برنامه

 ایران

Ecology and Urban Environment 

Planning in Iran 0 30 - 

 Workshop of Urban Environmental زیست شهریریزی محیطکارگاه برنامه 1

Planning 
0 56 30 

 48 576 50 - جمع 
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 هاهای پایه برای کلیه گرایشسرفصل درس
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 عنوان درس:
 یشهری زیردر برنامه ییفضا یهااستیها و سدگاهید

 

(Spatial Approaches and Policies in Urban Planning) 

 تعداد واحد:

0 

 نوع واحد:

 نظری

 نیاز:دروس پیش

- 
 تعداد ساعت:

30 

 ■ندارد      □دارد       آموزش تکمیلی عملی:

 □سمینار   □کارگاه   □آزمایشگاه    □سفرعلمی

 اهداف
 شهری از آغاز تاکنونریزی های برنامهنظریه اآشنایی دانشجویان ب

 ریزی شهریهای فضایی معاصر و جدید در حوزه برنامهها و سیاستها، دیدگاهمعرفی نظریه

 

 هاسرفصل

 ریزی شهریمفهوم نظریه در برنامه

 ریزی شهریهای تاثیرگذار بر جغرافیا و برنامهها و نظریهبندی مکتبطبقه

 ریزی شهریبرنامههای تکوینی در نظریه

 ریزی شهریبرنامههای اجتماعی در نظریه

 یابی فضاهای شهریهای رادیکال، رفورمیستی، نئولیبرال و نقش آنها در سازماندیدگاه

 های آنهاو تحلیل نظریهریزی شهری برنامهپردازان معاصر در نظریه

 رویی شهریهای مرتبط با پراکندهها و سیاستنظریه

 نظریه شهر جهانی و جهانشهر

 نظریه توسعه پایدار شهری

 نوشهرگرایی یا شهرسازی نوینهای نظریه

 رشد هوشمند شهرینظریه 

 های رشد هوشمند شهریاصول و سیاست

 افزاسیاست توسعه میان

  نظریه توسعه حمل و نقل محور

 منابع اصلی

، انتشارات مرکز الدن اعتضادی )مترجم(، نتشهرسازی معاصر: از نخستین سرچشمه ها تا منشور آ( 5311) واتسالف، اوستروفسکی .5

 نشر دانشگاهی. 

 مت. ( نظریه های شهر و پیرامون، انتشارات س5310پاپلی یزدی، محمدحسین و رجبی سناجردی، حسین ) .0

 ( نظریه های برنامه ریزی شهری از آغاز تاکنون، ترجمه مجمود شورچه، انتشارات پرهام نقش، تهران. 5314تیلور، نایجل، ) .3

 ( مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی، مترجمین، حمیدرضا پارسی، آرزو افالطونی، انتشارات دانشگاه تهران.5315جیکویز، جین ) .4

 مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری، انتشارات دانشگاه تهران. (5316زنگنه شهرکی، سعید ) .1

 ( اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری، انتشارات قدیانی. 5313) حسن محمدیان مصمم ،جمیله توکلی نیا مظفر، ،صرافی .6

 ریزی شهری، مترجم، عارف اقوامی مقدم، انتشارات آذرخش.ی برنامه( نظریه5381) فاینشتاین ،سوزان ؛اسکات ،کمپل .7

1. Borrup, Tom (2020) The Power of Culture in City Planning, Routledge.  

2. Brenner, Neil (2019) New urban spaces. Urban theory and the scale question; Oxford University 

Press. 

3. Cuff, Dana (2020) Urban Humanities: New Practices for Reimagining the City, mitpress. 

4. Harding, Alan; Blokland, Talja (2014) Urban Theory: A critical introduction to power, cities and 

urbanism in the 21st century; SAGE Publications Ltd. 

5. Jayne, Mark, Ward, Kevin (2017) Urban Theories new critical perspective, Routledge.  

6. Thakur, Rajiv (2020) Urban and Regional Planning and Development: 20th Century Forms and 

21st Century Transformations, Springer. 

https://www.adinehbook.com/gp/product/9640106461/ref=ssim
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87+%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87+%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85&select-author=author-exact
https://saneibook.com/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%85%D9%BE%D9%84_144832
https://saneibook.com/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86_144833
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7. Willson, Richard (2020) Reflective Planning Practice Theory, Cases, and Methods, Routledge.  
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 :عنوان درس
 یشهر یزیردر برنامه قیروش تحق

(Research Method in Urban Planning) 

 :تعداد واحد

0 

 :نوع واحد

 عملی-نظری

 :دروس پیش نیاز

- 
 :تعداد ساعت

48 

 □ندارد        ■دارد      :آموزش تکمیلی عملی

 ■سمینار     □کارگاه   □آزمایشگاه   □سفرعلمی

 های شهریهای علمی و جغرافیایی در پژوهشها و مهارتآشنایی دانشجویان با اصول، روش اهداف کلی:

 های شهریپژوهشنامه در زمینه ایجاد مهارت برای تهیه یک طرح اهداف رفتاری:

 

 سرفصل ها:

 مطالعات جغرافیایی  سیر تحوالت علمی و -

 تحقیق چیست؟ -

 عناصر اصلی تحقیق -

 یابیارز و ینییتب ،یفیتوص قیتحق -

  و راهبردها کردهایروفلسفه تحقیق،  -

 یشناسروش ،یشناسمعرفت ،یشناسیهست -

 یانتقاد و یریتفس ،ییگرااثبات پسا ،ییگرااثبات یالگوها و کردهایرو -

  قیتحق طرح مراحل یک و آغاز -

 یپژوهش پروژه یزیربرنامه -

 یواقع یایدن در قیتحق ندیفرآ -

 قیتحق در یاخالق اصول -

 قیتحق یهاروش دامنه -

 پژوهی، تفکر، منابع، مشاهده، پیمایش()دانش قیتحق یاصل های روش دامنه -

 هاکیکنت -

 هاروش انتخاب -

 بررسی و مرور ادبیات تحقیق -

 هیثانو هایداده منابع -

 مشاهده -

 هاداده یگردآور و یمعرف :یفیک یهاوشر -

 یکدگذار و یطراح ،شناسیگونه: محورپرسشنامه هایشیماپی -

 یشیآزما قیتحق -

 یمورد( مطالعه) یبررس روش -

 یفیک و یکمّ: یرگینمونه -

 هیثانو هایداده لیحلت -

 یفیک هایداده لیحلت -

 های پیمایشیداده لیحلت -

 های آماریتحلیل -

 : بیان نتایج تحقیققیتحق گزارش هیته -

 ن در قالب سمینار آارایه  تهیه طرح تحقیق توسط هر دانشجو و انتخاب یک موضوع و -
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 منابع اصلی:

و محمد اسکندری نوده، انتشارات سمت،  پوراحمد احمد(. روش های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی، مترجم 5388ایان، های ) -

 تهران.

 سمت، تهران.، انتشارات فاضل رضا ترجمه ،(یعمل - ینظر) یاجتماع علوم در قیتحق یروشها(. 5317) .آر ارل ،یبب -

 ، انتشارات سمت، تهران.یانسان وملع در قیقحت روش رب یاهدمقم (. 5316) ادرضمحم ،این ظافح -

 مرکز (،تجارب و هاروش م،یمفاه) یامنطقه و یشهر مطالعات در یونگاریسنار(. 5314) وبیا ی،معروفو  میمحمدرح رهنما، -

 .مشهد مشهد، شهر یاسالم یشورای پژوهشها

 یزیربرنامه بر دیتاک با توسعه یزیربرنامه در یفیک پژوهش یروشها(. 5314)سحر  ی،طوسییندا و نیمحمدحس ،زادگانفیشر -

 ی، تهران.بهشت دیشه انشگاهی، انتشارات دامنطقه و یشهر

 نیفخرالدی و دیخورش دیمج مترجمی، بیترک یهاروش و یفیک ،یکم یکردهایرو: پژوهش یطراح (.5314) ویدبلجان ،کرسول -

 .تهرانی، اجتماع مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه .یسلطان

 پوراحمد احمد ،یسجاد الیژی، ترجمه امنطقه و یشهر یزیربرنامه در قیتحق یهاروش(. 5313) ووم نریر ،هافو  نهوایژ، وانگ -

 و همکاران، دانش نگار، تهران.

ی، ترجمه احمد پوراحمد و علی حسینی، چاپ دوم، گردشگر و فراغت اوقات یبرا قیتحق روش(. 5317ویل، آنتونی جیمز ) -

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

- Bracken, I. (2014). Urban planning methods: Research and policy analysis. Routledge. 

- Ewing, Reid and Park, Keunhyun (2020) Basic Quantitative Research Methods for Urban 

Planners, Routledge. 

- Ewing, Reid and Park, Keunhyun (2020) Advanced Quantitative Research Methods for Urban 

Planners, Routledge. 

- Farthing, S. (2016). Research design in urban planning: a student's guide. Sage. 

- Gomez, B., & Jones III, J. P. (Eds.). (2010). Research methods in geography: A critical 

introduction (Vol. 6). John Wiley & Sons. 

- Silva, C. N. (Ed.). (2012). Online Research Methods in Urban and Planning Studies: Design 

and Outcomes: Design and Outcomes. IGI Global. 

- Silva, E. A., Healey, P., Harris, N., & Van den Broeck, P. (Eds.). (2014). The Routledge 

handbook of planning research methods. Routledge. 

- Wang, X., & Hofe, R. (2008). Research methods in urban and regional planning. Springer 

Science & Business Media. 

- Ward, K. (Ed.). (2020). Researching the city: a guide for students. SAGE Publications Limited. 
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 عنوان درس:
 یزیرو سنجش از دور در برنامه ییایاطالعات جغراف ستمیس

 یشهر

(Geographic Information System and Remote 

Sensing in Urban Planning) 

 :تعداد واحد

0 

 :نوع واحد

 عملی-ینظر

 :نیازدروس پیش

- 

 :تعداد ساعت

48 

 □ندارد       ■دارد   :   آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار    ■کارگاه   □آزمایشگاه    □سفرعلمی

 ریزی و توسعه شهری.فناورهای اطالعات مکانی در حوزه برنامههای کاربردی تبیین قابلیت اهداف کلی:

ها در های اطالعات مکانی و سنجش از دور و کاربست آموختهافزارهای مربوط به نظامهای کاربردی و نرمیادگیری مدلاهداف رفتاری: 

 های توسعه شهری.تحقیقات، مطالعات و طرح

 

 هاسرفصل

ها مکانی، )ارکان سیستم اطالعات جغرافیایی، ماهیت ژئومتریکال و توصیفی داده ها و اطالعات جغرافیاییداده تبیین بنیادهای استفاده از -5

های مکانی، ایجاد پایگاه داده جغرافیایی سازی دادهآوری، ویرایش و آمادههای مکانی، الزامات جمعهای مکانی، ساختار پایگاه دادهساختار داده

 ؛ (و ...

 های مکانی و تجسم فضایی در مطالعات شهری؛های توصیف دادهروشکاربرد  -0

های جغرافیایی و رگرسیون جغرافیایی(، گیریگیری مکانی و آمار فضایی )تحلیل الگو، اندازهتحلیل فضایی )برداری و رستری(، نمونه -3

 درونیابی فضایی و زمین آمار و ...؛

سازی اکولوژیکی، سازی کاربری اراضی، مدلسازی مکانی تصمیم و ارزیابی چندمعیاره، مدلمدل های رقومی زمین،سازی مکانی )مدلمدل -4

 تحلیل شبکه و ...(

 های شهری و پیراشهری؛های سنجش از دور و تحلیل رفتار طیفی پدیدهتبیین ارکان، فرایندها و ماهیت داده -1

 بندی تصاویر(؛پردازش، بهبود، تبدیالت و طبقهل تفسیر بصری، پیشای )اصوتحلیل و تفسیر بصری و رقومی تصاویر ماهواره -6

های سنجش از دور )تحلیل فرم و پراکنده رویی شهری، تحلیل آلودگی هوا و جزایر حرارتی، تحلیل مسائل شهری با استفاده از داده -7

ات سبز، تحلیل اکولوژی و کیفیت محیط، تحلیل مخاطرهای بینی تغییرات کاربری و پوشش اراضی، تحلیل فضاها و زیرساختمدلسازی و پیش

 محیطی و...(؛

 های مکانی و سنجش از دور.ها در عرصه فناوریمعرفی رویکردها و نوآوری -8

 .یشهر یزیرو سنجش از دور در برنامه ییایاطالعات جغراف ستمیسپروژه عملی کاربرد  -1

 منابع اصلی:
پناه و مسلم لدنی. انتشارات سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی. ترجمه سیدکاظم علوی( 5315چاندرا، آ.م و گوش، س. ک) -

 دانشگاه تهران. 

 . انتشارات شیران نگار.جعفر جعفرزاده و فرحسین نظم. ترجمه کاربردهای سنجش از دور برای محیط شهری(. 5317)زد.  جورج.شیان،  -

 (. مبانی سنجش از دور. انتشارات آزاده؛5316یوسف رضایی ) فاطمی، سیدباقر و -

 (. ادرآمدی بر سیستم های اطالعات جغرافیایی. انتشارات دانشگاه پیام نور. 5314) السلمه بابایی فینیامقهرودی، منیژه و  -

 (. روش تحقیق کمی در جغرافیا. انتشارات سمت.5318علیجانی، بهلول ) -

 های اطالعات جغرافیایی. انتشارات سمت. چاپ هفتم.(. مبانی و علوم سیستم5311محمدی، عباس. )علی -
- Campbell, J. E., & Shin, M. (2011). Essentials of geographic information systems. https://www. saylor. 

org/books/. 

- Chang, K. T. (2008). Introduction to geographic information systems (Vol. 4). Boston: McGraw-Hill. 

- Grekousis, G. (2020). Spatial analysis methods and practice: describe–explore–explain through GIS. 

Cambridge University Press. 

https://www.gisoom.com/search/book/author-644902/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC.%D8%B2%D8%AF.-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/11524219/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11524219/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-468796/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%81%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-25841/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-25841/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87/
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 :عنوان درس
 شهر یعیطب طیمح

 (Natural Environment of City) 

 :تعداد واحد

0 

 :نوع واحد

 نظری

 :نیازدروس پیش

- 

 :تعداد ساعت

30 

 ■ندارد        □دارد       آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار     □کارگاه  □آزمایشگاه    □سفرعلمی

-اکولوژیک با دیگر ارکان نظام حیات شهری و تبیین نقش ساختارها و کارکردهای طبیعی -درک روابط متعامل زیرنظام طبیعی اهداف کلی:

 ریزی و توسعه شهر.ها و تهدیدهای ساختارها و کارکردهای پیش گفته در برنامهها، فرصتاکولوژیکی و شناخت توان

وط افزارهای مربهای کاربردی و نرمامون، یادگیری مدلاکولوژیکی محیط شهر و پیر -مطالعه و تحلیل ارکان و عناصر طبیعیاهداف رفتاری: 

 های توسعه شهری.و کاربست آن در تحقیقات و طرح

 

 ها:سرفصل

تبیین جایگاه بنیادهای طبیعی تمدن و شهرنشینی، فلسفه و جایگاه مطالعه ساختارها و کارکردهای محیط طبیعی شهر در تحقیقات و  -5

 های توسعه شهر؛طرح

های طبیعی ـ اکولوژیکی در تولید خدمات اکوسیستمی، تنظیم سوخت و ساز و پاالیش شهر به مثابه اکوسیستم و نقش زیرساختتبیین  -0

 های شهری؛محیط

های طبیعی ـ اکولوژیک نواحی شهری و اثرپذیری الگو و ساختار شهری از این نسبی در وضعیت ویژگیموقعیت ریاضی و نقش تبیین  -3

 ها؛ویژگی

شناسی، ساختار گسلش زمین، های ساختاری ـ رسوبی، مطالعه سازندها، سنگشناسی )تحلیل زونهای زمینطالعه ساختار و ویژگیم -4

های زمین شناسی برای های زمین شناسی و استخراج گزارش، نحوه خوانش نقشه0855زمین ساخت ایران و معرفی آئین نامه بندی لرزهپهنه

 ...(؛های توسعه شهری و طرح

مطالعه ساختار ژئومرفولوژی و اشکال ناهمواری )بررسی نقش ساختار و اشکال ژئومرفولوژی بر شهرها، شناخت واحدهای شکل زمین و  -1

های سطحی آبها و حرکت ها، کاربرد مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن در مطالعات شهری، بررسی رابطه ژئومرفولوژی و ناهمواریناهمواری

 ؛ و ...(

ی مناطق شهری )بررسی عوامل فرامحلی و محلی تعیین کننده هوا و و هوایی و عوامل و عناصر اثرگذار بر آبهای آب ویژگیمطالعه   -6

بندی اقلیمی، مطالعه عناصر اقیلمی به ویژه بارش، دما، باد و..، بررسی رابطه اقلیم با برنامه ریزی شهری های پهنهاقلیم مناطق شهری، روش

 شامل تأثیر اقلیم بر ساختار و معماری شهرها، آسایش اقلیمی و..(

)شامل بررسی نقش ساختار زمین شناسی، ژئومورفولوژی و اقلیمی بر کمیت و کیفیت منابع آب،  های منابع آبها و قابلیتویژگی مطالعه -7

 ابی کیفیت شرب شهری و...(بررسی وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، بررسی وضعیت مصرف و بیالن آب؛ ارزی

خیزی خاک و توسعه شهری، بررسی مقاومت )بررسی بافت و عمق خاک، بررسی رابطه حاصل و خصوصیات خاکهاقابلیت اراضی  مطالعه -8

 خاک و توسعه شهری و...(؛

 لید خدمات اکوسیتمیودر ت های سبز شهری و نقش آنها)مطالعه پوشش گیاهی پیراشهری و زیرساخت های پوشش گیاهیویژگی مطالعه -1

 و ارتقای کیفیت محیط شهری(؛

 شهری و....(های حفاظت شده مناطق پیراشهری و درون)شامل مطالعه میراث طبیعی و عرصه های با ارزش زیست محیطیعرصهمطالعه  -55
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نشست زمین و..(، مخاطرات هیدرواقلیمی ای، فروهای دامنه، شامل مخاطرات ژئودینامیکی )زلزله، ناپایداریطبیعیبررسی مخاطرات  -55

های مربوط به تغییر اقلیم و...( و مخاطرات بیولوژیکی )ریزگردها، )سیل، خشکسالی، آنومالی در عناصر اقلیمی، عوارض ناشی از اکستریم

 آلودگی هوا و...(؛

  ( و توسعه شهری.Natural based solutionهای طبیعت مبنا )حلمعرفی راه -55

 منابع اصلی:

 (. مخاطرات طبیعی. انتشارات دانشگاه یزد؛5315امیدوار، کمال ) -

گاه ، انتشارات دانشسید حسین بحرینی، کیوان کریمی. ترجمه برای توسعه زمینبرنامه ریزی محیطی (. 5313) کاترین هیگینز و آن. آر. بییر -

 تهران.

تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن  مرکز انتشارات. جغرافیا :شهرسازی هایروش و مباحث مجموعه(. 5317) یمحمدتق هنمایی،ر -

 هفتم؛چاپ  .شهرسازی و

 تشارات مهکامه. چاپ دوم.. انهای طبیعی و محیطی آنایران، توان(. 5311) یهنمایی، محمد تقر -

 . چاپ هشتم.دانشگاه پیام نورانتشارات  .ریزی شهری و روستاییطبیعی در برنامه کاربرد جغرافیای(.5310) جعفرمحمد ،زمردیان -

- Alberti, M. (2008). Advances in urban ecology: integrating humans and ecological processes in urban 

ecosystems (No. 574.5268 A4). New York: Springer. 

- Adler, F. R., & Tanner, C. J. (2013). Urban ecosystems: ecological principles for the built environment. 

Cambridge University Press. 

- Barbosa, Pedro (2020) Urban Ecology: Its Nature and Challenges, Routledge. 

- Benton-Short, L., & Short, J. R. (2013). Cities and nature. Routledge. 

- Cocks, Michelle and Shackleton, Charlie (2020) Urban Nature: Enriching Belonging, Wellbeing and 

Bioculture, Routledge. 

Hostetler, M. (2004). Cities and natural process: A basis for sustainability. 

- Pérez, G., & Perini, K. (Eds.). (2018). Nature based strategies for urban and building sustainability. 

Butterworth-Heinemann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scholar.google.com/scholar?q=Natural+based+solution&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://press.ut.ac.ir/?search&au=4951&aun=%20%D8%A2%D9%86.%20%D8%A2%D8%B1.%20%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B2
https://www.gisoom.com/book/11042749/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-1393/
https://www.gisoom.com/search/book/author-294777/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-294777/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-294777/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-294777/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://www.routledge.com/search?author=Michelle%20L.%20Cocks


18 
 

 عنوان درس:
 مقررات توسعه  شهری در ایران قوانین و 

(Urban Development Rules and Regulations 

in Iran) 

 تعداد واحد:
0

 نوع واحد:
 نظری

 نیاز:دروس پیش
- 

 تعداد ساعت:

٢٣ 

 ■ندارد      □دارد       آموزش تکمیلی عملی: 
 □سمينار    □کارگاه  آزمايشگاه      □سفرعلمی 

 در ایران مناطق شهریشهرها و ناظر بر ضوابط و مقررات قوانین، با دانشجویان آشنایی  اهداف کلی:

 ها:سرفصل

 تعاریف و مفاهیم پایه 

 هاشهرداری بندیدرجه پیامدها، شهرداری؛ و شهر تاسیس قانونی مراحل 

 (5334 و5308 ،5351 ،5086) هاشهرداری قانون 

 آن شناسیآسیب و (آن بر حاکم اصول و تحول سیر) شوراها قانون 

 شهرداری و شهر هایکمیسیون 

 ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تاسیس قانون 

 شهری هایمحدوده به مربوط مقررات و قوانین 

 شهری زمین به مربوط مقررات و قوانین 

 قانون در هاشهرداری درآمدی منابع جایگاه 

 شهری زیست محیط به مربوط مقررات و قوانین 

 جدید شهرهای به مربوط مقررات و قوانین 

 تفصیلی و جامع طرحهای به مربوط مقررات و قوانین 

 منظر و سیما سازی، بلندمرتبه و تراکم ساز، و ساخت به مربوط مقررات و قوانین 

 ( و شهری های تونل گورستان،) عمومی تاسیسات و خدمات به مربوط مقررات و قوانین... 

 شهر به حق مفهوم واکاوی 
 

 منابع اصلی:

 ای ایران، چاپ اول، انتشارات حق شناس، تهران.اجرایی حقوق شهری و منطقهحسینی، سید علی، مبانی فنی و  -

 .آراد کتاب، ی در ایران، حقوق و قوانین شهر5316 و دیگران، صفائی پور، مسعود -

 ، انتشارات مجد، تهران.هشتم، حقوق شهری و شهرسازی، چاپ 5311کامیار، غالمرضا،  -

 چاپ چهارم، انتشارات کماالن. ی،مجموعه کامل قوانین و مقررات شهردار، 5311کماالن، سیدمهدی،  -

 ، انتشارات مجد، تهران.ششم، مجموعه قوانین و مقررات زمین شهری، چاپ 5318مبارکیان، عباس،  -

 -اصناف  - قوانین شهرداری -قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری: شوراهای اسالمی کشور ، 5311منصور، جهانگیر،  -

 ، نشر دیدار.38، چاپ نظام مهندسی -اراضی و امالک  -نوسازی و عمران شهری  -اماکن عمومی 

های کشور، معاونت برنامه ریزی و توسعه، راهنمای جامع مدیریت شهری، مجموعه ها و دهیاریوزارت کشور، سازمان شهرداری -

 اصول قوانین و مفاهیم مورد نیاز شهرداری ها، تدوین معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی.

 ، افرند، تهران ای در ایران معاصرریزی شهری و منطقهررسی وضعیت شهرسازی و برنامهب، 5310مجید غمامی  -
 

 

 

https://www.gisoom.com/book/11671904/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11609824/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11609824/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/
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 :عنوان درس
 یشهر یاراض یکاربر یزیربرنامه

(Urban Land use Planning) 

 :تعداد واحد

0 

 :نوع واحد

 نظری
 :نیازدروس پیش

- 
 :تعداد ساعت

30 

 ■ندارد          □دارد    :آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار    □کارگاه    □آزمایشگاه   □سفرعلمی

ها و اهداف ضوابط و مقررات مربوط به ها، سیاستها، نظریهآشنایی دانشجویان با مفاهیم، مبانی، محورها، فرایندها، الگوها، مدل اهداف:

ی هادانشجویان با گذراندن این درس، توانایی و مهارت .های شهری مختلف استکاربری اراضی شهری و تعیین کاربری مناسب برای زمین

 ها، ضوابط و مقررات مربوطه را به دست خواهند آورد.کاربری اراضی و تحلیل این نقشه بر پایه مدل یهاالزم برای ترسیم انواع نقشه

 ها:سرفصل

 منطقه(بندی و تعیین انواع منطقه ،تعاریف مفاهیم و مبانی )کاربری اراضی شهری -

 اقتصادی و کالبدی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،اجتماعی ،اهداف طبیعی -

 اصول برنامه ریزی کاربری اراضی شهری -

 های زمین شهریمدل -

 های شهریمعیارهای مکان یابی کاربری -

 انواع کاربری شهری و عالئم آنها و انواع منطقه بندی -

 در شهرها نحوه برداشت و فرایند تهیه انواع کاربری -

 های شهریاستانداردهای کاربری -

 های شهریضوابط و مقررات کاربری -

 هاتعیین سطوح و سرانه -

 تفکیک اراضی شهری -

 های برق و گاز و...(های شهری، سواحل شهری، شبکهضوابط تعیین حرایم شهری )محدوده -

 های شهریهای جامع و سایر طرحجایگاه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در طرح -

 های مورد نیاز در برنامه ریزی کاربری اراضی شهریها و مدلتکنیک -

 محاسبات وضع موجود و پیش بینی جمعیت و مهاجرت -

 محاسبات وضع موجود و پیش بینی مسکن -

 محاسبات وضع موجود و پیش بینی حمل و نقل درون شهری -

 بررسی و تحلیل کیفیت محیط زیست شهری و عوامل مؤثر بر آن -

 های اراضی شهرییابی کاربریمعیارهای ارز -

 ی کنترل کاربری اراضی شهریشیوه -

 های کاربری اراضی شهریرانت زمین شهری و طرح -

 های اراضی شهریمدیریت کاربری -

 تحلیل ضوابط و مقررات کاربری اراضی شهری -

 الگوهای انجام و تهیه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری -

 منابع اصلی

 انتشارات سمت. ، چاپ دوازده،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، تهران ،5311پورمحمدی، محمدرضا،  -

 ، تهران: انتشارات منشی.ی، برنامه ریزی کاربری اراضی شهر5385رضویان، محمدتقی،  -

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران.چاپ ششم، ، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، 5317زیاری، کرامت اله،  -

تهــران: انتشــارات چــاپ دوم، ای، هــای توســعه و عمـران ناحیــه ، برنامــه ریــزی کـاربری اراضــی در طــرح 5316سـرور، رحــیم،   -

 گنج هنر.
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 ، برنامه ریزی کاربری زمین شهری، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز.5318سلطانی، علی،  -

 ران.ته، انتشارات آییژ، فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین، فرهنگ 5315سیف الدینی، فرانک،  -

ــود،    - ــورجه، محم ــک؛ ش ــدینی، فران ــیف ال ــل     ، 5314س ــل و نق ــین و حم ــاربری زم ــمندانه ک ــی هوش ــزی و طراح ــه ری برنام

 ، انتشارات پرهام.شهری

ــزر، جــان و ســیلبر ســتاین - ــریس )می ــدار  ( 5311، ک ــرای توســعه پای ــین ب ــاربری زم ــزی ک ــه ری ــه ســید مســلم  برنام ، ترجم

 ان.سیدالحسینی و دیگران، چاپ اول، انتشارات طح

هـا، تهـران:   هـا و مـدل  ، برنامـه ریـزی کـاربری اراضـی شـهری: سیسـتم      5385عسکری، علـی؛ اسـد رازانـی؛ پـدرام رخشـانی،       -

 انتشارات نور علم.

ــران،    - ــان و دیگ ــایرز، ادواردج ــاپ دوم،       5314ک ــان، چ ــوچهر طبیبی ــرجم: من ــهری، مت ــین ش ــاربری زم ــزی ک ــه ری ، برنام

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

ــوریس،  - ــور اســمیت، م ــی، نشــر    5388الن ــومرث حبیب ــه ابوالفضــل مشــکینی و کی ــهری، ترجم ــزی و طراحــی ش ــه ری ، برنام

 انتخاب.

- Deakin, Elizabeth (2019) Transportation, Land Use, and Environmental Planning, Elsevier.  

- Jeroen, C.J.M. & Button, Kenneth & Nijkamp, Peter, (2007) Environmental planning, Edward 

Elgar. 

- Metternicht, Graciela (2018) Land Use and Spatial Planning: Enabling Sustainable Management 

of Land Resources, Springer. 

- Priemus, Hugo, & Button Kenneth, & Peter Nijkamp (2007) Land use planning, Edward Elgar.  

-  Silberstein, M.A. and Maser, Chris (2019) Land-Use Planning for Sustainable Development, 

CRC Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.routledge.com/search?author=M.A.%20Silberstein
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 :عنوان درس
 های جدید آمایش شهریها و دیدگاهنظریه

(New Theories and Approaches of Urban Spatial 

Organization) 

 :تعداد واحد

0 

 :نوع واحد

 نظری

 :نیازدروس پیش

- 

 :تعداد ساعت

30 

 ■ندارد      □دارد     : آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار   □کارگاه   □آزمایشگاه   □سفرعلمی

نگرش فضایی به مسائل شهری  های توسعه و رشد شهری مسلط باشد ووریئبه ت دانشجو پس از گذرانیدن این واحد باید موزشی:آهدف 

 داشته باشد.

شناسانه از مسائل شهری داشته تحلیل علمی و معرفتهای شهری ارائه دهد و بندی موضوعی از چالشدانشجو بتواند دسته هدف رفتاری:

 باشد.

 

 ها:سرفصل

 سیر تاریخی شهر و شهرنشینی در جهان و ایران روند و -5

 ی شهر یاستگذاریس یکردهایرو -0

 های نظریة شهریبنیان -3

 یشهر یهاستمیدر س یاجتماع ییجابجا -4

 یاقتصاد شهر در گرگونیتحلیل روند د -1

 ی در عصر جهانی شدناسیس یامدهایپ و یتوسعه شهر یروندها -6

 های شهریچالش -7

 دارانه به شهر و عدالت اجتماعی نگرش سرمایه -8

 نگرش لیبرال و نئولیبرال به شهر -1

 شهر سازی مکان وکاالیی -55

 استقدرت شهر: مردم و سی -55

هر بنیان، ششهر دانش افزا، شهر عادل، شهر بیوفیلیک، رشد هوشمند، توسعه حمل و نقل محور،مایشی به شهر)میانآرویکردهای  -50

پذیری شهری، انسانی، پژمردگی شهری، زیست شاد، شهر آموزنده، شهر حق به شهر، حق به مسکن شایسته، شهر هوشمند،

 نوشهرگرایی( نیکبختی)شکوفایی( شهری، شهر اسالمی، 

 منابع اصلی:
 فرخ مهرآیین، انتشارات تیسا، چاپ اول، تهران.(، نظریه شهری و تجربه شهری، ترجمه حمیدرضا تلخابی و 5317پارکر، سیمون ) .5

 ( آمایش شهری. نشر شهر: شهرداری تهران. 5318پوراحمد، احمد؛ ضرغام فرد، مسلم و امیرحسین خادمی) .0

(. سیاست های فضایی در برنامه ریزی 5317تمی نژاد، حسین؛ ضرغام فرد، مسلم، خادمی امیرحسین و سید محمد میرسیدی)اح .3

 شهری. انتشارات پاپلی. 

جهانی، ترجمه حمیدرضا  شهرهای نابرابری در ایجاد و ییجاجابه شهری، حیات (، شهر نابرابر، تجدید5311رنی شورت، جان ) .4

 زرانی، انتشارات آگاه، چاپ دوم، تهران.تلخابی و فریدون گا

(. برنامه ریزی شهری با رویکرد بیوفیلیک. انتشارات اراد کتاب 5318زیاری، کرامت اله؛ ضرغام فرد، مسلم و امیرحسین خادمی) .1

 چاپ دوم. 

 ی. انتشارات فروزش. شهر شیآما نینو یبر الگوها ینگرش(. 5317قربانی، رسول) .6

شهری، ترجمه احمد زنگانه، حمیدرضا تلخابی، امین شهسوار، مریم نعمتی  المللی سیاستینب نمای(، راه5316گیر، اچ. اس ) .7

 ثانی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی، چاپ اول، تهران.
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8. Fainstein, S.S. (2010). The just city. Cornell University Press. 

9. Florida, R.  (2018). The New Urban Crisis: How Our Cities Are Increasing Inequality, 

Deepening Segregation, and Failing the Middle Class-and What We Can Do About It. 

Publisher: Basic Books.  

10. Knierbein, S and Hou, J. (2017). City Unsilenced. Routledge.  

11. Levine, M. (2019). Urban Politics: Cities and Suburbs in a Global Age. Routledge.  

12. Mayer, M. (2016). Neoliberal urbanism and uprisings across Europe. M. Mayer, H. Thörn, C. 

Thörn (Eds.), Urban Uprisings: Challenging Neoliberal Urbanism in Europe, Palgrave 

Macmillan, London.  

13. Mayer, M. (2012). The “right to the city” in urban social movements. N. Brenner, P. Marcuse, 

M. Mayer (Eds.), Cities for People, Not for Profit, Routledge, New York (2012), pp. 63-85. 

14. Phillips, S. (2020). The Affordable City: Strategies for Putting Housing Within Reach.  Island 

Press.  

15. R. Judd, D. (2018). City Politics. Routledge. 

16. Sorensen, S and Okata, J. (2010). Megacities: Urban form, governance, and sustainability. 

Springer. 

17. Soja, E.W. (2010). Seeking Spatial Justice. University of Minnesota Press.  

18. Schragger, R. (2016). City Power: Urban Governance in a Global Age. Oxford University 

Press. 

19. Trounstine, J.  (2018). Segregation by Design: Local Politics and Inequality in American Cities. 

Cambridge University Press.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 :عنوان درس
 ایمنطقه ریزیبرنامه

 

(Regional Planning) 

 :تعداد واحد

0 

 :نوع واحد

 نظری

 :نیازدروس پیش

- 

 :تعداد ساعت

30 

 ■ندارد      □دارد    : آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار    □کارگاه   □آزمایشگاه    سفرعلمی

ی و اریزی منطقههای برنامهنظری آن و تحلیل نظام ای و آگاهی از مبانیریزی منطقهآشنایی دانشجویان با اصول و مبانی برنامهاهداف: 

 ریزی شهریدر برنامه آن ای و کاربردناحیه

 

 ها:سرفصل

 آشنایی با منابع اصلی درس و اهمیت و ضرورت آن مقدمه و -5

 ایریزی منطقهاصطالحات رایج در برنامه تعریف مفاهیم و -0

 نظام های منطقه بندی و ناحیه بندی -3

 ایریزی منطقهروشهای برنامهدیدگاهها و  -4

 ای در کشورهای توسعه یافتهریزی منطقهبرنامه -1

 ای در کشورهای در حال توسعهریزی منطقهبرنامه -6

 نظریه قطب رشد و نقد آن -7

 ایریزی منطقهآمایش سرزمین و برنامه -8

  ای و ناحیه ای در ایرانریزی منطقهتجربیات برنامه -1

 ایمنطقهریزی توسعه پایدار و برنامه -55

  RDSای راهبرد توسعه منطقه -55

 ای در طرح آمایش سرزمین و طرح کالبدی ملیریزی منطقهجایگاه برنامه -50

 ای و عدالت فضاییریزی منطقهبرنامه -53

 ایریزی منطقهشالوده های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برنامه -54

 و ساختار فضایی ای با تاکید بر اجتماعات محلیهای توسعه منطقهالزامات و زیرساخت -51

 منابع اصلی:

 انتشارات دانشگاه پیام نور.چاپ هفتم، ( اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای، 5381آسایش، حسین ) -5

 ( نطریه های توسعه منطقه ای، ترجمه: فاطمه بزازان، نشر نی.5388) دونالد ساویهو   بنجامین هیگینز -0

 ای، نشر آییژ.منطقهریزی شهری و ( برنامه5315سیف الدینی، فرانک ) -3

  ای )از نظریه تا عمل(، انتشارات پرهام نقش تهران.( برنامه ریزی توسعه منطقه5317شورچه، محمود ) -4

 .انتشارات سمتچاپ سیزدهم، ، ایریزی ناحیهبرنامه (5313، کریم )حسین زاده دلیر -1

 .رات سازمان برنامه و بودجهانتشاچاپ دوم، ، ایمنطقهتوسعه ریزی مبانی برنامه( 5371) مظفر، صرافی -6

  .انتشارات کتابستان، ایاصول و مبانی عمران ناحیه (5375) محمد جعفر ،زمردیان -7

 انتشارات دانشگاه تهران.چاپ هشتم، ای، ریزی منطقه( اصول و روش های برنامه5316زیاری، کرامت اهلل ) -8

 چاپ ششم، نشر پیام. ،ایمنطقهریزی اصول و مبانی برنامه (5315) سید حسن ،معصومی اشکوری -1

- Hall, Peter; Tewdwr-Jones, Mark (2019) Urban and Regional Planning, Routledge. 

- Kumar, Vinod (2019) Smart Metropolitan Regional Development, springer.  

- Wong, Cecilia (2006) Indicators for Urban and Regional Planning: The Interplay of Policy and 

Methods, Routledge.  

 

https://nashreney.com/author-book/%d8%a8%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%db%8c%da%af%db%8c%d9%86%d8%b2/
https://nashreney.com/author-book/%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%87/
https://nashreney.com/author-book/%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%87/
https://www.routledge.com/search?author=Cecilia%20Wong
https://www.routledge.com/search?author=Cecilia%20Wong
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 :عنوان درس
 مدیریت توسعه فضایی شهر

 

(City Spatial Development Management) 

 

 :تعداد واحد

0 

 :واحدنوع 

 نظری

 :نیازدروس پیش

- 

 :تعداد ساعت

30 

 ■ندارد       □دارد      : آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار    □کارگاه    □آزمایشگاه    □سفرعلمی

 اهداف
 آشنایی دانشجویان با مفاهیم، نظریات، رویکردها و تجارب توسعه فضایی شهر در کشورهای مختلف دنیا؛

ه وران پذیر و بهرهای آسیبهای رشد، بازیگران و کنشگران اصلی توسعه و منافع رقیب آنها، گروهنسبت به محرکارتقا درک دانشجویان 

 ای؛کالبدی  در زمینه شهری و منطقه -آن، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، محیطی، سالمت و ... توسعه فضایی

 ؛مناقشات در حل مسائل توسعه و ابزارهای الزم برای آنهای غیرهمکارانه، راه حل های رقیب، بازیبحث درباره اولویت

 .ها، فنون و ابزارهای اجرایی مدیریت شهریریزی، نظریات، الگوها، عملکردها و نقشسازی و برنامهآشنایی با فرایند تصمیم

 

 هاسرفصل

 آشنایی با مبانی و مفاهیم مرتبط با توسعه فضایی شهر 

  توسعه فضایی شهر)از منظر محیطی مانند کارایی منابع و انرژی، جابجایی و حمل و نقل، تعریف مفهوم، ابعاد و اهداف

-دوچرخه روی وکاهش و انطباق با تغییرات اقلیمی، تنوع زیستی، از منظر سالمت بدنی)تشویق به فعالیت بدنی، پیاده

ها، از گزینیاجتماعی، هویت، جداییسواری( و روان، از منظر اجتماعی مانند حس تعلق به اجتماع محلی و همبستگی 

پذیری ساختار فضایی، از منظر حقوقی مباحث فایده و هزینه فرصت، رقابت -های هزینهمنظر اقتصادی مانند تحلیل

 مربوط به مالکیت زمین(؛

 ی اجتماعیگزینرویی، جدایینشینی، پراکندهنشینی و پسا حومهها و روندهای کنونی آن در ایران و جهان )حومهچالش-

 های اصلی ... (؛های غیررسمی، فقدان یا کمبود زیرساختنشینی و سکونتگاهفضایی، حاشیه

 ( شهر فشرده( رویکردهای مختلف توسعه فضایی شهرهاCompact city( نوشهرسازی ،)New Urbanism رشد ،)

-Urbanدهکده شهری )(، TOD(، توسعه حمل و نقل محور)TDR(، انتقال حق توسعه )Smart Growthهوشمند )

Village( توسعه میان افزا ،)infill development( شهرهای هوشمند ،)Smart cities)... ) 

 ای، ...(اشکال مختلف توسعه فضایی شهرها )چندمرکزیتی، شهرهای لبه 

 تجارب مختلف از توسعه فضایی شهر در کشورهای درحال توسعه و توسعه فضایی شهر 

 ریزی، مدیریت و حکمروایی توسعه فضایی شهریط با برنامهآشنایی با مفاهیم مرتب
 های مدیریت رشدتعاریف مفاهیم: )مدیریت زمین و مدیریت رشد(، پارادایم 

 های عملکردی، سیاسی، فضایی و ...(های مدیریت رشد و توسعه در کالنشهرها )انواع تفرقچالش 

 نئولیبرالیسم بر مدیریت رشد شهرها ... تاثیر ساختارهای مختلف اقتصادی مانند اقتصاد بازار و 

  انواع رویکردهای اداره امور شهر 

 )... رویکردهای نوین به مدیریت رشد و توسعه )کارآفرینی شهری، شهر هوشمند، بازاریابی شهری 

 ها، ابزارهای مالی مانند مالیات و عوارض، بندیابزارها و منابع مدیریت رشد و توسعه )ابزارهای قانونی مانند انواع منطقه

ریزی، و ...( و فرایندهای مدیریت رشد )فرایندهای برنامه LIS -ابزارهای اطالعاتی مانند سیستم اطالعات زمین

 سناریونویسی(

 گیری آشنایی با روش و فنون پشتیبان تصمیم 

 حقوق مالکیت و تاثیر آن بر مدیریت پایدار منابع 
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  اصلی و اهداف و منافع رقیب آنها در توسعه فضایی شهرشناخت کنشگران 

 به عنوان مثال واگذاری زمین یا  -مشارکت و شراکت بخش خصوصی( عمومی در مدیریت رشد و توسعهLand Trust) 

 زنی(حل تناقضات در مدیریت توسعه و زمین ) به عنوان مثال آموزش نظریه بازی و یا چانه 

 کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته( تجاربی از مدیریت رشد در عمل( 

 منابع اصلی

جلد دوم: -مدیریت شهری. 5310ایازی؛ مجید عبداللهی؛ و غالمرضا کاظمیان.  . ایمانی جاجرمی، حسین؛ علی نوذرپور؛ سید محمدهادی5

 . چاپ اول، انتشارات تیسا، تهران.مدیریت شهری در ایران

 . تهران: انتشارات دانشگاه هنر، چاپ اول.مدیریت و حکمروایی شهری. 5388، ناصر و ایرج اسدی. پور. برک0

در  شرفتهیپ یبا فنارو یو اقتصاد یارزش عموم جادیا یچگونگشهر هوشمند: . 5311. سابروکس روزنتال لیکامو  رناتا ی،دامر پائوال. 3

 چاپ اول، دانشگاه خوارزمی، تهران. . ترجمه موسی کمانرودی کجوری و همکاران،یشهر یفضا

. ترجمه غالمرضا کاظمیان و مدیریت شهری از نظریه تا عمل: اداره شهرها در کشورهای در حال توسعه. 5313. ، ماین پیتر واندیک. 4

 حامد رستگار، چاپ اول، انتشارات تیسا، تهران. 

؛ علی نوذرپور؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ غالمرضا کاظمیان، و اسماعیل ایازی ؛ سید محمدهادیعبداللهی. سعیدی رضوانی، نوید؛ مجید 1

 جلد اول: بررسی تطبیقی نظام مدیریت شهری در کشورهای نمونه. چاپ اول، انتشارات تیسا، تهران.-. مدیریت شهری5310صالحی. 

جاجرمی؛ نوید سعیدی رضوانی؛ و مجید  ایازی؛ علی نوذرپور؛ حسین ایمانی ؛ اسماعیل صالحی؛ سید محمدهادیغالمرضا. کاظمیان، 6

 ها. چاپ اول، انتشارات تیسا، تهران.جلد اول: مبانی و حوزه-. مدیریت شهری5310عبداللهی. 

 . چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.زدایی تا تمرکززداییحاکمیت محلی از تراکم. 5315، عبدالحمید. شمس. 7

 . چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.هاهای محلی: مدیریت شوراها و شهرداریاداره حکومت. 5380، سیدمحمد. مقیمی. 8

Bengston, D. N., Fletcher, J. O., & Nelson, K. C. (2004). Public policies for managing urban growth 

and protecting open space: policy instruments and lessons learned in the United States. 

Landscape and urban planning, 69(2-3), 271-286. 

Horn, A. (2015). Urban growth management best practices: Towards implications for the developing 

world. International Planning Studies, 20(1-2), 131-145. 

Horn, A. (2020). Urban growth management and governance in the global south: an overview and 

some implications. Journal of Public Administration, 55(1), 5-25.  

 

Kelly, E. D. (2004). Managing community growth: Greenwood Publishing Group. 

 

Perveen, S., Kamruzzaman, M., & Yigitcanlar, T. (2017). Developing policy scenarios for 

sustainable urban growth management: A Delphi approach. Sustainability, 9(10), 1787.  

Porter, D. R. (2012). Managing growth in America's communities: Island Press. 

 

Rudolf, S. C., Kienast, F., & Hersperger, A. M. (2018). Planning for compact urban forms: local 

growth-management approaches and their evolution over time. Journal of environmental 

planning and management, 61(3), 474-492.  
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 :عنوان درس
 های زیستی و شهرهای جدیدریزی مجتمعبرنامه

 

(Human Settlements and New Towns Planning) 

 :تعداد واحد

0 

 :نوع واحد

 عملی-نظری

 :نیازدروس پیش

- 
 :تعداد ساعت
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 □ندارد     ■  دارد  :  آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار   □کارگاه  □آزمایشگاه   ■سفرعلمی

های زیستی و ساماندهی آنها با تاکید بر متشکله مجتمعافزایش شناخت و آشنایی دانشجویان با اصول، ابعاد و اجزای اهداف کلی: 

 سکونتگاههای شهری. 

 های الزم برای انجامدر این درس دانشجویان ضمن آشنایی با ابعاد کالبدی شهر و نحوه بررسی و تحلیل آنها، آمادگی اهداف رفتاری:

ریزی های مختلف در حیطه برنامهبرای مشارکت در تهیه طرحریزی شهری های کارگاه برنامههای عملی در درسها و تهیه طرحتمرین

 .نمایندشهری را کسب می

 

 هاسرفصل

 ریزی کشور ریزی مجتمع های زیستی و جایگاه آن در نظام برنامهبرنامه 

  اصول و ابعاد برنامه ریزی مجتمع های زیستی 

  محدوده شهر، حریم و حوزه نفوذ 

 شهر ساخت، بافت، فرم و سازمان فضایی 

 تقسیمات کالبدی 

  کاربری اراضی 

  تراکم های شهری 

  فضاهای باز  شهری 

  شبکه ارتباطی 

  تاسیسات و تجهیزات شهری 

   ابزارهای مدیریت و کنترل رشد شهر 

 سیرتحول، اهداف و فرایند احداث  : شهرهای جدید 

 یابی شهرهای جدید ضوابط و مقررات مکان 

  شهریارزیابی در فرایند برنامه ریزی 

 منابع اصلی

، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، های مسکن و محیط مسکونی در شهرهای جدیدسیاست(، 5317) کمال ،یراطها .5

 (.مجموعه هشت جلدی کتاب شهرهای جدید)جلد ششم از 

 انتشارات سمت.چاپ شانزدهم، ریزی شهرهای جدید، ، برنامه5316زیاری، کرامت اهلل،   .0

پژوهشی پیرامون طرح های تفصیلی شهری، انتشارات جهاد دانشگاهی  ،5387محمدرحیم و غالمرضا عباس زاده، رهنما،  .3

 مشهد.

 ، فرهنگ شهرسازی، انتشارات آییژ.5315سیف الدینی، فرانک،   .4

 اصول و مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات سمت. ،5314 قربانی، رسول، .1

 لوژیکی مکان یابی شهرهای جدید، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.،  معیارهای اکو5311کالنتری، حسین،  .6

 ، اصول و روش های برنامه ریزی مجتمع های زیستی، دانشگاه پیام نور.5313مرصوصی، نفیسه،  .7

 ، جایگاه شهرهای جدید در نظام شهری، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی.5314هراتی، سودابه،  .8
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9. American Planning Association. (2006). Planning and urban design standards. John Wiley 

& Sons. 

10. Chow, J. (2018). Informed Urban transport systems: Classic and emerging mobility methods 

toward smart cities. Elsevier. 

11. Hart, M. J. (2015). Towns and Cities: Function in Form: Urban Structures, Economics and 

Society. Ashgate Publishing, Ltd. 

12. James, C. (2003). Sustainable Transport. Planning for Walking and Cycling in Urban 

Environments. “. Creating a better walking environment” t, 282-297. 

13. Johnson, V. D., & Ponnuswamy, S. (2012). Urban transportation: planning, operation and 
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14. Laterrasse, J. (2019). Transport and Town Planning: The City in Search of Sustainable 

Development. John Wiley & Sons. 

15. Stevens, N. J., Salmon, P. M., Walker, G. H., & Stanton, N. A. (2018). Human Factors in 
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CRC Press. 
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 :عنوان درس
 شهری آمایشگیری در تصمیمها و فنون مدل

(Models and Decision-making Techniques in Urban 

Spatial Organization) 

 :تعداد واحد

0 

 :نوع واحد

 نظری

 :نیازدروس پیش

- 
 :تعداد ساعت
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 ■ندارد         □دارد  : آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار    □کارگاه   □آزمایشگاه    سفرعلمی

 :بخش اهداف زیر باشدگیری بر آن است تا تحققها و فنون تصمیمدرس روش اهداف کلی:

 ایهای شهری و منطقهریزیهای الزم در جهت کاربرد آنها در برنامهگیری و کسب مهارتها و فنون تصمیمـ شناخت انواع روش

 اقتصادی و اجتماعی مناطق شهریهای برداری بهینه از مزیتها جهت بهرهترین مکانترین و مستعدـ تعیین بهینه

 های شهری.بندی مناطق و سکونتگاهدهی فضایی و اولویتی سازمانای در خصوص نحوهـ تبیین منطقه

سازی گیری و تصمیمورود به حوزه تصمیم به منظورسازی علمی و عملی دانشجویان آمادهزمینه را برای تواند این درس می اهداف رفتاری:

گیری، بتوانند با ها و فنون تصمیممی و همچنین سلسله مراتب اداری و اجرایی فراهم آورد تا با درک درست از انواع مدلدر تحقیقات عل

 های مختلف اتخاذ نمایند.ریزی شهری و به ویژه با مشارکت مردم، تصمیم درست و مناسب در زمینهنفعان حوزه برنامهمشارکت ذی

 

 ها:سرفصل

 گیری و کاربرد آن در آمایش شهریمفهوم تصمیمتبیین جغرافیایی  -

 گیریهای تصمیمها و مدلبندی و تشریح روشطبقه -

 گیریها در فرایند تصمیمهای بهنجارسازی )استانداردسازی( شاخصروش -

 (AHPبندی، آنتروپی و بندی، درجههای رتبهها )روشهای وزن دهی شاخصروش -

 شاخصه در آمایش شهریگیری چند ها و فنون تصمیمروش -

 Electreروش حذف و انتخاب سازگار با واقعیت  -

 SAWروش مجموع ساده وزنی  -

 IPMروش نقطه بهینه  -

 گیری چند شاخصه مبتنی بر منطق فازی در آمایش شهریها و فنون تصمیمروش -

 Topsisال بندی براساس تشابه به حل ایدهتکنیک رتبه -

 روش جمع وزنی فازی -

 منابع اصلی:
 گیری کاربردی، انتشارات نگاه دانش، تهران.، تصمیم5311آذر، عادل،  -

 .یری چند شاخصه، انتشارات دانشگاه تهرانگتکنیک های تصمیم ، 5311اصغری زاده، عزت اهلل، محمدی باالنی، عبدالکریم،  -

 چاپ اول. گیری چند شاخصه در جغرافیا، انتشارات سمت،های تصمیم، کاربرد روش5314پورطاهری، مهدی،  -

کاربرد مدل ها و فنون تصمیم گیری در جغرافیا، سازمان انتشارات جهاد ، 5311حاجی نژاد، علی، فتاحی، احداهلل، پایدار، ابوذر،  -

 .دانشگاهی

 ای، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران.ریزی منطقه( اصول و روش های برنامه5316زیاری، کرامت اهلل ) -

سامانه اطالعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاری، ترجمه دکتر اکبر پرهیزگار و عطا غفاری ، 5311، مالچفسکی، یاچک -

 گیالنده، انتشارات سمت.

، ترجمه محمدرضا جلوخانی گیری چندمعیاره در علم اطالعات جغرافیاییتحلیل تصمیم، 5311، کالوس ،؛ رینریاسک ،مالچسکی -

  نیارکی و عصمت میرزایی، انتشارات دانشگاه تهران.

- Malczewski, Jacek. Rinner, Claus (2015) Multicriteria Decision Analysis in Geographic 

Information Science (Advances in Geographic Information Science). 

- Mullen John. Douglas, Roth Byron Mitchell, 2002, Decision making: its logic and practice, 

Rowman and Littlefield Publishers, INC. 

https://press.ut.ac.ir/?search&au=29866&aun=%20یاسک%20مالچسکی
https://press.ut.ac.ir/?search&au=29866&aun=%20یاسک%20مالچسکی
https://press.ut.ac.ir/?search&au=28029&aun=%20کلاوس%20رینر
https://press.ut.ac.ir/?search&au=28029&aun=%20کلاوس%20رینر
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 :عنوان درس
 ایشهری و منطقهکارگاه آمایش 

(workshop of urban and regional  spatial planning ) 

 :تعداد واحد

0 

 :نوع واحد

 عملی-نظری

 :نیازدروس پیش

- 
 :تعداد ساعت
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 □ندارد         ■دارد  : آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار   ■کارگاه   □آزمایشگاه     ■سفرعلمی

 شهر و منطقههای موردی کالن و خرد خاص حلارایه راه اهداف کلی:

گیرند، ریزی شهری را فرا میهای قبلی، بیشتر به صورت نظری و تئوریکی دانش برنامهبا توجه به اینکه دانشجویان در درس اهداف رفتاری:

های گیرند تا با مشکالت و محدودیتکارگاه فرا میاند را به صورت عملی و تجربی در محیط در این درس، آنچه به صورت نظری یاد گرفته

 تر آشنا شوند.ریزی شهری به نحو عینیموجود بر سر راه برنامه

 

 ها:سرفصل

 ، یک شهر یا یک منطقه شهریانتخاب یک ناحیه از شهر -

 ایشناخت عناصر اصلی ناحیه مورد مطالعه در ابعاد شهری و منطقه -

 تهای اطالعاها و الیهتهیه نقشه -

 های اطالعاتها و الیهروز کردن نقشهبه -

 ، میدانیاسنادی، ایاز طریق مطالعات کتابخانه محدوده مورد مطالعهآوری اطالعات مربوط به جمع -

 های تجزیه و تحلیلآوری شده با استفاده از تکنیکتجزیه و تحلیل اطالعات جمع -

 مورد مطالعه محدودهها، مسایل و مشکالت ها و پتانسیلتعیین فرصت -

 های تجزیه و تحلیلها با استفاده از تکنیکتعیین اولویت -

 های کالن و خردتعیین استراتژی -

 های ناحیه شهریطرح -

 های ساماندهیطرح -

 موضعی-های موضوعیطرح -

 منابع اصلی:
 اطالعات. ریزی محیطی در جنوب شرق ایران، انتشاراتسرزمین و برنامهآمایش ، 5381زاده، عیسی، ـ ابراهیم5

 .سمت، تهران انتشارات ،صول و مبانی آمایش سرزمینا ،5314 ،موسویعیسی؛ موسوی،  ،ابراهیم زاده  -0

 ور.های کشها و دهیاری، آمایش سرزمین، سازمان شهرداری5315ـ بصیرت، میثم، 3

، آمایش سرزمین: تجرب جهانی و انطباق آن با وضع ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری 5384ـ توفیق، فیروز، 4

 ایران.

  .، آمایش استان خراسان رضوی، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد5310اقاجانی، حسین،  ؛رهنما، محمد رحیم -1

 ای، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران.ریزی منطقهو روش های برنامه( اصول 5316زیاری، کرامت اهلل ) -6

 ، با شهر و منطقه در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.5386ـ شیعه، اسماعیل، 7

 ی. انتشارات فروزش. شهر شیآما نینو یبر الگوها ینگرش ،(5317قربانی، رسول) -8

 هری، انتشارات درخشش.، ساماندهی ش5384ـ وزین، سید غالمرضا، 1
10- Bertaud, A, 2004, The spatial organization of cities: Deliberate outcome or unforeseen 

consequence? World Bank. 
11- Hall, Peter; Tewdwr-Jones, Mark (2019) Urban and Regional Planning, Routledge. 

12- Jaizuluddin Mahmud (2011), City foresight and development planning case study: 

Implementation of scenario planning in formulation of the Bulungan development plan, Futures 
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 ■ندارد      □دارد  :  آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار   □کارگاه  □آزمایشگاه   □یسفرعلم

  اهداف
 ند مداخله در بافتهای مرکزی شهرها ور آشنایی دانشجویان با سابقه و

رویکردها و الگوها و روشهای مداخله در بافت مرکزی شهرها در قالب تجارب الگوهای مداخله نوسازی،  ،هاآشنایی دانشجویان با نظریه

 بهسازی و بازآفرینی شهری 

 ه با مراکز شهری اعم از قدیمی، تاریخی و فرسوده هکسب تجربه توسط دانشجویان از تحربیات کشورهای مختلف در مواج

 های مرکزی و فرسوده شهری ایرانمداخله در بافت تجربیات فرایندبا آشنایی دانشجویان 

 

 هاسرفصل
  یشهر ینیو بازآفر یبهساز ،ینوساز یها هیو نظر میمفاه انیب .5

  یشهر ینیو بازآفر یبه بازساز یعلل و عوامل گذار از نوساز یبررس .0

 شهری ینیو بازآفر ینوسازی، بهساز یفلسفه و استراتژیها .3

 تجربه احیاء مراکز شهری در آمریکا  .4

 تجربه اروپایی در زمینه احیاء مراکز شهری: .1

 احیاء مراکز شهری در چین  .6

 احیاء مراکز شهری در کشورهای جهان سوم  .7

 احیاء مراکز شهری در افریقا .8

 رانیمراکز شهری در ا احیاء.           1

 

 منابع اصلی
  .شهری، دانشگاه تهران، تهران(، مرمت 5310بحرینی، حسین ) .5

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،  ،)اصول، مبانی، تکنیکها( ریزی مناطق مرکزی شهرها( برنامه5387) رهنما، محمد رحیم .0

 مشهد.

اندازی جهانی، ترجمه: مجتبی رفیعیان، انتشارات دانشگاه ( مدیریت بازآفرینی شهری: چشم5313دایموند، جان و دیگران ) .3

 تهران.

 .(، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران5381) احمد شماعی، علی، پوراحمد، .4

  .(، نوسازی و بهسازی شهری، سازمان سمت، تهران5314منصور) فالمکی، .1

  .تهران تشارات آذرخش،ن(، اصول نوسازی شهری، رویکردی نو به بافتهای فرسوده، ا5310) عندلیب، علیرضا .6

شگاه علوم انسانی، فرهنگ و هپژو ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها،(، فنون و تجارب برنامه5381) دیگران خلیل و کالنتری، .7

 ران.مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، ته

8. Rahnama, M.R., (2011) Analysis of the process of city center reconstruction in Iran after the 

Islamic Revolution (1979-2005); Case study of Mashhad, International Journal of Sustainable 

Development and Planning, Vol. 6, No. 2, 166–180. 

9. Wang, Jun; Stephen Siu Yu Lau, (2009), Gentrification and Shanghai’s new middle-class: 

Another reflection on the cultural consumption thesis, Cities, 26, 57–66. 

10. Valiyev, Anar & Wallwork, Lucy (2019) Post-Soviet urban renewal and its discontents: 

Gentrification by demolition in Baku, Urban Geography, Vol 40, pp. 1506-1526. 

11. Wang, Xue, Aoki, Nobuo (2019), Paradox between neoliberal urban redevelopment, heritage 

conservation, and community needs: Case study of a historic neighborhood in Tianjin, China. 

Cities, 85, 156–169. 
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https://www.witpress.com/journals/sdp
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 ■ندارد        □دارد      :  آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار     □کارگاه    □آزمایشگاه    □سفرعلمی

  اهداف:
 های کشورهای مختلف در زمینه مدیریت اقتصادی زمین و مسکن شهریمعرفی تجارب و سیاست

 تحلیل ابعاد اقتصادی زمین و مسکن شهری

 اقتصاد زمین و مسکن شهری در ایران

 

 ها:سرفصل

 آشنایی با مفاهیم علم اقتصاد -

 تعریف اقتصاد زمین و مسکن شهری -

 اهمیت زمین و مسکن شهری -

 زمین و مسکن شهریاهمیت اقتصادی  -

 ابعاد اقتصادی زمین و مسکن -

 ای یا مصرفیمسکن به عنوان کاالی سرمایه -

 تاثیر مسکن بر شاخص های اقتصادی -

 تاثیر مولفه های اقتصادی بر زمین و مسکن -

 بیماری هلندی در اقتصاد زمین و مسکن -

 بازار رهن اولیه و ثانویه -

 بازار اجاره بها مسکن -

 مسکن کل کشوربررسی و تحلیل طرح جامع  -

 تحلیل شاخص های اقتصادی مسکن -

 دوره های رونق و رکود در بازار زمین و مسکن ایران -

 عوامل خرد و کالن موثر بر دوره های رونق و رکود در بازار مسکن -

 سهم زمین و مسکن در تامین درامد برای شهرداریها -

 سیاست های کشورهای مختلف در مدیریت اقتصاد زمین و مسکن شهری -

 دهای فعال در زمینه مدیریت اقتصادی زمین و مسکن شهرینها -

 راهبردها و سیاست های ملی و جهانی در زمینه مدیریت اقتصاد زمین و مسکن -

 (PDRو  TDRسیاست خرید و انتقال حقوق توسعه ) -

 منابع اصلی:

قیمت مسکن در ایران با استفاده بررسی عوامل موثر بر  (5315) سیدرضا ،عظیمی ،محسن ،مهرآرا ،سیدمنصور، خلیلی عراقی -

  .63  شماره ،05  دوره ،نشریه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، از داده های ترکیبی

 ( درآمدی بر اقتصاد مسکن، انتشارات دانشگاه تهران. 5315خلیلی عراقی، منصور، حسنی، احمد ) -

 ر علم، تهران.( مالی امالک و مستغالت، نش5310) حسین، میثم رادپور ،عبده تبریزی -

 ( تحلیل بازار مسکن ایران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. 5311ملکی، بهروز ) -

- John Ratcliffe, Michael Stubbs, Miles Keeping (1996) Urban planning and real estate 

development, Routledge. 

- Kauko, Tom (2016) Pricing and Sustainability of Urban Real Estate, Routledge. 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Ratcliffe%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Stubbs%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Miles+Keeping%22
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- McDonald, John F, McMillen, Daniel P (2010) Urban Economics and Real estate, Theory 

and Policy, John Wiley.  
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 ■ندارد          □دارد  :   آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار    □کارگاه    □آزمایشگاه    □سفرعلمی

آشنایی دانشجویان با مفاهیم مختلف در ارتباط با اجتماعات محلی و آشنایی با جنبه های مختلف توانمندسازی جوامع محلی  اهداف:

 شهری 

 

 ها:سرفصل

 تعاریف و مفاهیم جامعه، اجتماع و اجتماع محلی -

 محله و محله گرایی -

 بندی در شهرهای ایرانسیرگذار محله و محله -

 فقر شهری  -

  های فقر شهریویژگیعوامل، ابعاد و 

 گیری فقر شهریسنجش و اندازه 

 مکاتب فکری و فلسفی مرتبط با فقر شهری 

 بندی فقر در فضاهای شهریروشهای پهنه 

 های مقابله با فقر شهریها و سیاستروش 

 توانمندسازی -

 شهروند توانمند 

 انواع توانمندسازی جوامع محلی شهری 

 توانمندسازی هایها و سیاستها، برنامهها، مدلروش 

 کارهای توانمندسازیها و راهچالش 

 های توانمندسازیرویکردها و حوزه 

 های هدف در توانمندسازیگروه 

 تجارب جهانی و داخلی توانمندسازی جوامع محلی شهری 

 توانمندسازی فقرای و اجتماعات فرودست و نقش آن در توسعه پایدار شهری -

 ندسازی جوامع محلیهای مردم نهاد در در توانمنقش سازمان -

 سازی اجتماعات محلی در نظام تقسیم کار جدیدجهانی شدن و آماده -

 ارتقاء بخشی اجتماعات محلی بر مبنای حکمروایی مطلوب شهری -

 ایریزی شهری و محلهمشارکت فراگیر اجتماعات محلی در فرایند برنامه -

 جایگاه توانمندسازی در در قوانین و مقررات شهری -

 سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمیبررسی و نقد  -

 یفرسوده و ناکارآمد شهر یبافت ها یو توانمندساز یو نوساز یبهساز اء،یاح یراهبرد یسند ملبررسی و نقد  -

 منابع اصلی:
انتشارات تهران: ی، خوب شهر ییتحقق حکمروا یاجتماع محور در راستا یتوانمندساز(. 5314) مسعود ی،چالمحلیاسد -

 .شهرآرمان
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(. درآمدی بر توانمندسازی اجتماعات محلی شهری، کاشان: انتشارت 5316حیدری سروشجانی، رسول و شاطریان محسن ) -

 سخنوران و دانشگاه کاشان.

واحد  ،یدانشگاهتهران: جهاد ، رانیدر ا یاجتماع تیشهر و محروم (.5318ی )مجتب ی،امان و داورپناه، مسعود ی،مصطف ،ییخزا -

 ی.بهشت دیشه

انتشارت تهران: ی، طیدر برابر مخاطرات مح یاجتماعات محل یآورتاب (.5318) طاهره، صادقلوو   عبدالرضا ی،الدین افتخاررکن -

 .مدرس تیدانشگاه ترب

پژوهشگاه علوم انتشارات : ، تهرانرانیدر ا یشهر یمحله ها(. 5388) یعل ی،خاکسارو  ریام بامنش،یشک، دیمهش ان،یقربان -

 .یو مطالعات فرهنگ یانسان

ی، جواد رمضان ن،یمترجمان فرزام پوراصغرسنگاچ ی،و کاهش فقر)کتاب مرجع( بانک جهان یتوانمندساز (5314) پاید ،انینارا -

 .خان زند میکرو   یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعانتشارات تهران: 

 ،یحامموذن ی،محمدهاد ،یازیا ،ریمحمدام ،یرخانیام ی،محمدمهد ،یگلمکان ،شهرام فر،یعیرف ،محمد ی،مهدوواعظ -

مرکز مطالعات ، تهران: سالمت یارتقا یشهروندان و محالت شهر برا یتوانمندساز یاهنما(. ر5388)عباس  یانیپر ی،محمدهاد

 و نشر مهر راوش. شهر تهران یزیرو برنامه

 ، تهران.سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی(. 5383وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور ) -

سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده (. 5313وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور ) -

 ، تهران.و ناکارآمد شهری

 .سایتهران : نشر ت، نینو یکردیبا رو یشهر یهامحله ی: بهسازییگرامحله(. 5314) یمجتب ی،زدانی -

- Blokland, T. (2017). Community as urban practice. John Wiley & Sons. 

- Brunn, S. D., Zeigler, D. J., Hays-Mitchell, M. & Graybill, J. K. (2020). Cities of the 

World: Regional Patterns and Urban Environments. Rowman & Littlefield. 

- Clark, J. (2018). Urban Renewal, Community and Participation Theory, Policy and Practice. 

Spriger. 

- De Wit, J. (2016). Urban poverty, local governance and everyday politics in Mumbai. 

Taylor & Francis. 

- Devas, N. (2014). Urban Governance Voice and Poverty in the Developing World, 

Routledge. 

- Dienel, H. L., Shirazi, M. R., Schröder, S., & Schmithals, J. (Eds.). (2017). Citizens' 

participation in urban planning and development in Iran. Taylor & Francis. 

- Dobson, J. & Atkinson, R. (2020). Urban Crisis, Urban Hope: A Policy Agenda for UK 

Cities, Anthem Press. 

- Gilchrist, A. (2019). The well-connected community 3E: a networking approach to 

community development. Policy Press. 

- Ledwith, M. (2020). Community development: A critical approach. Policy Press. 

- Lemanski, C. & Marx, C. (2015). The City in Urban Poverty. Palgrave Macmillan Spriger. 

- Mitlin, D. & Satterthwaite, D. (2013). Empowering Squatter Citizen: Local Government, 

Civil Society and Urban Poverty Reduction. Earthscan Press. 

- Musterd, S., Murie, A., & Kesteloot, C. (2016). Neighbourhoods of Poverty. Palgrave 

Macmillan, Spriger. 

- Reiner, T. A. (2016). The place of the ideal community in urban planning. University of 

Pennsylvania Press. 

- Satterthwaite, D. & Mitlin, D. (2013). Reducing Urban Poverty in the Global South, 

Routledge. 

- Sturzaker, J., & Nurse, A. (2020). Rescaling urban governance: planning, localism and 
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 ■ندارد      □دارد :  آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار    □کارگاه   آزمایشگاه   □سفرعلمی

 در کشور می باشد.آن آثار شهری و مسکن زمین و های هدف از این درس آشنا کردن دانشجویان با  سیاست اهداف:

 دانشجو پس از گذرانیدن این واحد باید بتواند:

 مفاهیم بنیادی مسکن، خانه، منزل، سرپناه، اقامتگاه را درک و تمایز بین آن ها را تشخیص دهد. -5

 .تشریح کندو بازآفرینی را  مسائل مربوط به برنامه ریزی، سیاستگذاری و مدیریت را در بخش مسکن -0

 نماید.مسکن را از دیدگاه مکاتب فلسفی، نگرش ها، رویکردها و نظریات تفسیر  -3

 .ارتباط بخش مسکن را با سایر مسائل نظیر شهرنشینی، عدالت، رفاه، سالمت، دولت، اقتصاد، فرهنگ و .... تبیین کند -4

 تحلیل نماید.پردازان داخلی و خارجی را شناخته و آرا و عقاید آنان را نظریه -1

 .را به درستی درک کند، مسکن و بازآفرینی سیاست های توسعه زمین شهریانواع  -6

 .ه خوبی تشریح کندبا مساله باز آفرینی ب ارتباط زمین شهری و مسکن شهری را -7

 ها:سرفصل

 مسکن -

  یواژه کاو -5

 ی(مسکنیکاهش و مقابله با ب یراهبردهای، مسکنیب تیماه) یمسکنیب -0

 مسکن یگونه شناس -3

 ریزی مسکنانواع برنامه  -4

  (و مصالح یتکنولوژی، مال نیتام، تیریمد، نیزم)مسکن یزیرارکان برنامه -1

 مسکن یزیربرنامه یمدل ها و روش ها -6

  ی(زیربرنامه، تیریو مد ییحکمروا ی،گذاراستیس)شناسانه در مطالعات مسکن یهست میمفاه -7

  مسکن یزیرلم و دانش برنامهع -8

  مسکن یزیرعمده در مطالعات و برنامه یکردهایرو -1

  ینیمسکن و شهرنش یزیربرنامه -55

 یشهر یزیرمسکن و برنامه یزیربرنامه  -55

  برنامه ریزی باز آفرینی مسکن شهری -50

 مسکن یزیراهداف برنامه -53

  یو مکاتب نظر هادگاهیمسکن از منظر د یزیربرنامه -54

  مسکن یزیرعمده در برنامه یها میپارادا -51

 ی شهر یزیربرنامه یهاهیمسکن در نظر گاهیجا -56

  یشهر شیتوسعه و آما یهادگاهیمسکن در د گاهیجا -57

  مسکن ینماگرها -58

  ی( اجتماع یهاشاخصی، اقتصاد یهاشاخصی، کالبد یهاشاخص) یمسکن شهر یهاشاخص -51

  رانیدر ا یمسکن شهر یزیررنامهب -05

 رانیمسکن در ا یهاها و برنامه استیس -05

 زمین واگذاری انفرادی
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 67واگذاری زمین در قالب ماده  آماده سازی و

 واگذاری زمین به تعاونی ها

 مسکن مشارکتی

 ساخت شهرهای جدید

 مسکن اجتماعی

 کیاجاره به شرط تملی ومسکن اجاره ا

 مسکن مهر 

 مسکن ملی

 نرایدر ا یمسکن شهر یزیربرنامه یچالش ها -00

 زمین  -

 ماهیت و ارزش زمین شهری -5

 ری در ایران سیاست های زمین شه -0

 مدل های زمین شهری در ایران  -3

 زمین شهری از دیدگاه مکاتب نظری -4

 نقش زمین در سیاست مسکن -1

 منابع اصلی:

 . (. برنامه ریزی مسکن شهری با نگاهی به ایران. انتشارات سمت5311) مشکینی، ابوالفضل و ضرغام فرد، مسلم -5

(. بنیان ها در مطالعات مسکن. ترجمه ابوالفضل مشکینی، احمد پوراحمد و مسلم ضرغام فرد. انشارات 5311کینگ، پیتر) -0

 دانشگاه تهران. 

 (. حق به مسکن شایسته. ترجمه و اضافات ابوالفضل مشکینی و مسلم ضرغام فرد. انتشارات طحان. 5318هبیتات. ) -3

 .شهرسازی ن ووزارت مسک ،5386طرح جامع مسکن کشور، -4

(. بی مسکنی و تخصیص مسکن اجتماعی. ترجمه ابوالضل مشکینی، مسلم 5316) ولگازکی دبوراو  نورا تلر ،یپلچ کالسین -1

 ضرغام فرد و علی مهدی. انتشارات طحان. 

 5316سند ملی باز آفرینی شهری ایران ،شرکت باز آفریننی شهری  -6
7- Glendinning, M. (2021). Mass Housing: Modern Architecture and State Power – a Global 

History. Bloomsbury Visual Arts. 

8- Hughes, J.W. (2012). Methods of Housing Analysis: Techniques and Case Studies. 

CUPR/Transaction.  

9- Schwartz, A.F. (2010). Housing Policy in the United States. Routledge.  

10- Grubb, C. (2020). Creating the Urban Dream: Tackling the Affordable Housing Crisis with 

Compassion. ForbesBooks.  

11- Luque, J. (2019). Affordable Housing Development. Springer.  

12- Balchin, P & Rhoden, M (2002). Housing Policy: An Introduction. Routledge.  

13- Anacker, K.B. and et al. (2018). Introduction to Housing. University of Georgia Press.  

14- Sowell, T. (2009). The Housing Boom and Bust. Basic Books. 

15- Ryan-Collins, J and et al. (2017). Rethinking the Economics of Land and Housing. Zed Books.  

16- Dagen Bloom, N and et al. (2015).  Public Housing Myths: Perception, Reality, and Social 

Policy.  Cornell University Press.  

17- King, P. (2010). Housing Boom and Bust: Owner Occupation, Government Regulation and 

the Credit Crunch 1st Edition. Routledge. 

18- King, P. (2009). Understanding Housing Finance: Meeting Needs and Making Choices 2nd 

Edition. Routledge. 

19- King, P. (2017). Thinking on Housing: Words, Memories, Use. Routledge. 

20-  King, P. (2017). A Social Philosophy of Housing. Routledge.  
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 :عنوان درس
 ریزی مسکنبرنامهگیری در فنون تصمیمها و مدل

(Models and Decision-making Techniques in Urban 

Spatial Organization) 

 :تعداد واحد

0 

 :نوع واحد

 نظری

 :دروس پیش نیاز

- 
 :تعداد ساعت

30 

 ■ندارد         □دارد  : آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار    □کارگاه   □آزمایشگاه    سفرعلمی

 :بخش اهداف زیر باشدگیری بر آن است تا تحققها و فنون تصمیمدرس روش اهداف کلی:

 با تاکید بر مسکنهای شهری ریزیهای الزم در جهت کاربرد آنها در برنامهگیری و کسب مهارتها و فنون تصمیمـ شناخت انواع روش

 های اقتصادی و اجتماعی مناطق شهریینه از مزیتبرداری بهها جهت بهرهترین مکانترین و مستعدـ تعیین بهینه

 های شهری.بندی مناطق و سکونتگاهدهی فضایی و اولویتی سازمانای در خصوص نحوهـ تبیین منطقه

زی ساگیری و تصمیمورود به حوزه تصمیم به منظورسازی علمی و عملی دانشجویان آمادهزمینه را برای تواند این درس می اهداف رفتاری:

گیری، بتوانند با ها و فنون تصمیمدر تحقیقات علمی و همچنین سلسله مراتب اداری و اجرایی فراهم آورد تا با درک درست از انواع مدل

 های مختلف اتخاذ نمایند.ریزی شهری و به ویژه با مشارکت مردم، تصمیم درست و مناسب در زمینهنفعان حوزه برنامهمشارکت ذی

 

 ها:سرفصل

 گیری و کاربرد آن در آمایش شهریتبیین جغرافیایی مفهوم تصمیم -

 گیریهای تصمیمها و مدلبندی و تشریح روشطبقه -

 گیریها در فرایند تصمیمهای بهنجارسازی )استانداردسازی( شاخصروش -

 (AHPبندی، آنتروپی و بندی، درجههای رتبهها )روشهای وزن دهی شاخصروش -

 برنامه ریزی مسکنگیری چند شاخصه در یمها و فنون تصمروش -

 Electreروش حذف و انتخاب سازگار با واقعیت  -

 SAWروش مجموع ساده وزنی  -

 IPMروش نقطه بهینه  -

 برنامه ریزی مسکنگیری چند شاخصه مبتنی بر منطق فازی در ها و فنون تصمیمروش -

 Topsisال بندی براساس تشابه به حل ایدهتکنیک رتبه -

 وزنی فازیروش جمع  -

 منابع اصلی:
 گیری کاربردی، انتشارات نگاه دانش، تهران.، تصمیم5311آذر، عادل،  -

 .یری چند شاخصه، انتشارات دانشگاه تهرانگتکنیک های تصمیم ، 5311اصغری زاده، عزت اهلل، محمدی باالنی، عبدالکریم،  -

 جغرافیا، انتشارات سمت، چاپ اول. گیری چند شاخصه درهای تصمیم، کاربرد روش5314پورطاهری، مهدی،  -

کاربرد مدل ها و فنون تصمیم گیری در جغرافیا، سازمان انتشارات جهاد ، 5311حاجی نژاد، علی، فتاحی، احداهلل، پایدار، ابوذر،  -

 .دانشگاهی

ار و عطا غفاری ، سامانه اطالعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاری، ترجمه دکتر اکبر پرهیزگ5311، مالچفسکی، یاچک -

 گیالنده، انتشارات سمت.

، ترجمه محمدرضا جلوخانی علم اطالعات جغرافیاییگیری چندمعیاره در تحلیل تصمیم، 5311، کالوس ،؛ رینریاسک ،مالچسکی -

  نیارکی و عصمت میرزایی، انتشارات دانشگاه تهران.

- Malczewski, Jacek. Rinner, Claus (2015) Multicriteria Decision Analysis in Geographic 

Information Science (Advances in Geographic Information Science). 

- Mullen John. Douglas, Roth Byron Mitchell, 2002, Decision making: its logic and practice, 

Rowman and Littlefield Publishers, INC. 

 

https://press.ut.ac.ir/?search&au=29866&aun=%20یاسک%20مالچسکی
https://press.ut.ac.ir/?search&au=29866&aun=%20یاسک%20مالچسکی
https://press.ut.ac.ir/?search&au=28029&aun=%20کلاوس%20رینر
https://press.ut.ac.ir/?search&au=28029&aun=%20کلاوس%20رینر
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 :عنوان درس
 ریزی مسکن و بازآفرینی شهریبرنامهکارگاه 

(Workshop of housing planning and urban 

regeneration) 

 :تعداد واحد

0 

 :نوع واحد

 عملی -نظری

 :نیازدروس پیش

- 

 :تعداد ساعت

48 

  □ندارد            ■دارد  :  آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار    ■کارگاه    □آزمایشگاه     □سفرعلمی

ی تهیه طرح های جامع مسکن یا طرح های موضوعی یا موضعی در حوزه مسکن نحوه یاتیدر کارگاه عمل انیشرکت دانشجو اهداف کلی:

 رانیدر ا یشهر ناکارامدفرسوده و  یهامداخله در بافت همچنین  نحوه تهیه طرح های و

 رندیگیکارگاه فرا م طیدر مح یو تجرب یگرفته شده را به صورت عمل ادی یآنچه به صورت نظر ان،یدرس دانشجو نیدر ا :یرفتار اهداف

 کنند. را کامل نهیزم نیآشنا شوند و بتوانند دانش خود در ا ترینیع به نحو برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی محالت شهری تا با مسائل

 ها:سرفصل

 میو مفاه فیطرح مساله و ارائه تعار -5

 طرحو اهداف  یدیکل سواالت -

 انجام ضرورت -

 کار ندیفرا میترس -

 مساله قیدقت -

 انواع شرح خدمات موجود مرتبط با موضوع یبررس -0

 یی شرح خدماتو نارسا یکاست یی،کارا زانیم یشناسروش لیو تحل یبررس -3

 (گذشته یهابرنامه لیو تحل یی)شناسا شناخت -4

 هاانواع برنامه ییکارا یهاشاخص نییتع -1

 نقاط قوت و ضعف یابیارز -6

 مختلف شامل یهانهیگز -7

 فرینی شهریآباز مسکن  یا میو مفاه فیطرح مساله و ارائه تعار

 مسکن یدیکل سواالت -8

 چگونه بسازیم؟ با کدام منابع بسازیم؟ که بسازد؟ کجا بسازیم؟ چه مسکنی بسازیم؟ برای چه گروه هایی؟ چقدر مسکن نیاز داریم؟

 انجام ضرورت -1

 موجود مرتبط با موضوع رسمی  انواع شرح خدمات یبررس -55

 شرح خدمات تهیه طرح های جامع مسکن استان -

 مدآتوسعه محله ای در محله های دارای بافت ناکارشرح خدمات تهیه سند  -

 شناخت -55

 تحلیل تجزیه و -50

 برنامه ریزی -53

 منابع اصلی

 .مهفتچاپ  دانشگاه کردستان ،یکهن شهر یهابافت یو نوساز ی، بهساز5311 ،ینیاحمد و ابوالفضل مشک ،پوراحمد ومرث،یک ،یبیـ حب5

  .5386وشهرسازی وزارت راه  طرح جامع مسکن ایران، _0

 .انتشارات سمت مسلم ضرغام فرد، ابوالفضل مشکینی،، 5318برنامه ریزی مسکن شهری با نگاهی به ایران،  -3

 ،شرکت باز آفرینی شهری ایران هزار نفر، 555ی برای شهرهای باالی فرسوده شهر یبافت ها ینوساز و یبهساز یشرح خدمات طرح ها -4

5311. 

 .5317 شرکت باز آفرینی شهری، شرح خدمات باز آفرینی سند توسعه محله ای، -1

 .5318 نشر آکادمیک،، زینب شاهرخی فر سیاستگذاری مسکن در ایران، ابوالفضل مشکینی، -6
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 عنوان درس:
 های تفصیلی شهریهای کاداستر و نقشهکاربرد نقشه

(Applying the urban Cadastral and Detailed maps) 

 تعداد واحد:
0

 :واحدنوع 

 عملی-نظری

 :نيازدروس پيش

- 

 :ساعت تعداد

48 

 □ندارد      ■دارد   :    تکميلی عملی آموزش

 □سمینار  ■کارگاه   □آزمایشگاه    □سفرعلمی

آشنایی دانشجویان با نحوه تهیه و کاربرد نقشه های تفصیلی و کاداستر شهری است که مبنای ممیزی اراضی و امالک می  اهداف کلی:

  باشد.
آشنایی با سابقه تهیه نقشه های کاداستر و ضرورت تهیه و کاربرد آنها در تفکیک اراضی و امالک و تهیه اسناد مالکیت  اهداف رفتاری:

ایند ها بویژه فرشهری و روستایی . آشنایی با سابقه تهیه نقشه های جامع و تفصیلی شهرها و ویژگیهای آنها و کاربرد آنها در شهرداری

  صدور پروانه و پایان کار ساختمانی و محاسبه عوارض و تخلفات شهرداری.

 سرفصل ها:
 ی و کاداستر های جامع و تفصیلمفهوم نقشه، انواع نقشه، نقشه های  طرح

 روشهای تهیه نقشه های جامع، تفصیلی و کاداستر  

 ع، تفصیلی و کاداستر مسابقه و تاریخچه تهیه نقشه های جا

 ای جامع، تفصیلی و کاداستر هاهمیت و کاربرد نقشه 

 ای جامع، تفصیلی و کاداستر در ایران هبررسی سابقه و وضعیت متولیان تهیه و استفاده و کاربرد نقشه 

 نآ پردازش و( آمائی داده) ثبتی اطالعات آوری جمع از اعم تکمیلی و پشتیبانی خدمات  طبیق و تحدید حدود امالک و نیز کنترل وت

 منابع اصلی:

 ، مقدمه ای بر حدنگاری )کاداستر(، انتشارات دانشگاه یزد.5316امیدوار، کمال،  -

  ن.طالعات جغرافیایی شهر تهرامکاربردهای آن، تهران: مرکز  ؛ مقدمه ای بر شناخت کاداستر و5377،ورکمال، محمدپ -

 ، مبانی برنامه ریزی کاربردی و کاداستر اراضی روستایی، جهاد دانشگاهی، واحد تهران.5317حاصلی، محمد و دیگران،  -

 نگاهی دیگر. ،کاداستر، نقش و چگونگی کاربرد آن در ممیزی و مدیریت کاربری بهینه ی زمین، 5315، ابوالفضل ، قنبری -

 ، نقشه برداری ثبتی )کاداستر(، نشر سیمای دانش.5315عاصی، محمدرضا،  -

 ، کاداستر، نشر نگین سبالن.5318محمدپور مالباشی، ابراهیم،  -

 
- Goodchild, Shi, W., et al., (2021) Urban Informatics, Springer. 

- Yomralioglu, Tahsin, McLaughlin, Joh, (2017) Cadastre: Geo-Information Innovations in 

Land Administration, Springer. 

 

 

 

 

 

 

 

 نیاز:دروس پیش :نوع واحد تعداد واحد: عنوان درس:
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  های ثبت و ممیزی اسناد و امالک شهریکاربرد روش

(Applying the registration and audit 

methods of urban documents and 

properties) 

0عملی -نظری - 

 تعداد ساعت:
48 

 □ندارد     ■دارد       آموزش تکمیلی عملی:

 □سمينار  ■کارگاه    □آزمايشگاه    □سفرعلمی

  نها با یکدیگرآآشنایی دانشجو با روش های مختلف ثبت اراضی و امالک و مقایسه  اهداف کلی:
)کاداستر شهری( کاداستر عمومی )کاداستر مالی، کاداستر جامع، کاداستر ملکی : آشنایی با انواع کاداستر از جمله اهداف رفتاری:

 کاداستر آبی و کاداستر جغرافیایی(

 سرفصل ها:
  5:155و  5:555آشنایی با قسمت فنی کاداستر )نقشه برداری( شامل تهیه نقشه ها ی  -

 ضمیمه نمودن اطالعات توصیفی مانند مالکیتها، ارزش و بهاء مندرج در پرونده   آشنایی با قسمت توصیفی )حقوقی( -

 آشنایی و کاربرد انواع روشهای کاداستر شامل:  -

 کاداستر تحریری: تعیین موقیت قطعه با جمالت و عبارات مشخص با جهات اربعه  -

 ختصات هندسی و ریاضی کاداستر خطی: تعیین موقعیت جغرافیایی امالک با روشهای مختلف بر مبنای م -

 کاداستر رقومی: اطالعات امالک به صورت رقومی در سیستمهای رایانه ای به صورت دو بعدی یا سه بعدی  -

و   (LIS-Land Information System)استفاده از سیستمهای اطالعات  مختلف از جمله : سیستم اطالعات زمینی -

 (GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی 

 منابع اصلی:

طالعات جغرافیایی شهر ممیترا پورکمال، تهران: مرکز م: سیستم های کاداستر و ثبت زمین، مترج، 5376، الرسن، گرهارد -

 .تهران

 ، مقدمه ای بر حدنگاری )کاداستر(، انتشارات دانشگاه یزد.5316امیدوار، کمال،  -

 ، کاداستر، نشر نگین سبالن.5318محمدپور مالباشی، ابراهیم،  -

  .کاداستر رقومی، انتشارات سازمان نقشه برداری، تهران ،5315رامین، یوسفی ،  -

- Burghardt, Dirk, Duchene, Cécile, Mackaness, William (Eds.) (2014) Abstracting 

Geographic Information in a Data Rich World, Springer. 

- Goodchild, Shi, W., et al., (2021) Urban Informatics, Springer. 

- Jan Van Sickle (2015) GPS for Land Surveyors, Fourth Edition, Published by CRC Press. 

- Rajabifard, Abbas; Atazadeh, Behnam and Kalantari, Mohsen (2019) BIM and Urban Land 

Administration, CRC Press. 

 

 

 

 

 

https://www.routledge.com/search?author=Abbas%20Rajabifard
https://www.routledge.com/search?author=Behnam%20Atazadeh
https://www.routledge.com/search?author=Mohsen%20Kalantari
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 عنوان درس:
و ممیزی امالک  های کاربری اراضی ها و نظریهدیدگاه

 شهری

(Approaches and Theories of Urban Land 

use and Land Audit) 

 تعداد واحد:
0

 نوع واحد:
 نظری

 نیاز:دروس پیش
- 

 ساعت:تعداد 

30 

 ■ندارد     □دارد      آموزش تکمیلی عملی:

 □سمينار   □کارگاه    آزمایشگاه    □سفرعلمی

آشنایی دانشجوی با  اهداف و نظریه های کاربری اراضی شهری از جمله نظریه های زمین آلنسو و اهداف اجتماعی،  اهداف کلی:

  اقتصادی و زیست محیطی کاربری اراضی شهری می باشد.
آشنایی دانشجویان با مفاهیم و تعاریف کاربری زمین، آشنایی با  اهداف کالبدی، اجتماعی و اقتصادی طرح های  اهداف رفتاری:

 کاربری زمین و آشنایی با نظریه نقش  اقتصادی زمین.

 سرفصل ها:

 نظریه نقش طبیعی زمین  -

 نظریه نقش برنامه ای زمین شهری  -

 نظریه نقش کالبدی زمین شهری  -

 ظریه نقش اجتماعی  واقتصادی زمین شهری ن -

 نظریه توسعه پایدار کاربری زمین شهری   -

 ریزی کاربری اراضی شهری فرایند و مراحل برنامه -

 معیارها و انواع کاربری زمین از دیدگاه برنامه ریزان شهری -

 منابع اصلی:

   .سمت، برنامه ریزی کاربری اراضی، تهران، سازمان 5311 پورمحمدی، محمدرضا، -

 ، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.5317زیاری، کرامت اله،  -

 شناسی زمین خواری، نشر آذرگان.، کاداستر، درآمدی به آسیب5311فرهنگ، محمدحسن،  -

 ، کاداستر، تحول در اسناد ثبتی، نشر تالش اندیشه.5318عباسی، زهرا،  -

 

- Goodchild, Shi, W., et al., (2021) Urban Informatics, Springer. 

- Lall, Somik et al., (2009) Urban Land Markets: Improving Land Management for Successful 

Urbanization, Springer. 

- Philip R. Berke, David R. Godschalk, and Edward J. Kaiser, with Daniel A. Rodriguez 

(2006) Urban Land Use Planning, Fifth Edition, University of Illinois.  

- Rodelf, Peterson,2004, Land use Planning and Urban Transportation, Technic Zussamen, 

Germany. 

- Yomralioglu, Tahsin, McLaughlin, Joh, (2017) Cadastre: Geo-Information Innovations in 

Land Administration, Springer. 
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 عنوان درس:
های ارزیابی و سنجش وضعیت کاربری و تفکیک مدل

 اراضی شهری

 (The Models of Evaluating and Assessing 

the Urban Land use and Separation 

Situation) 

 تعداد واحد:
0

 نوع واحد:
 نظری

 نیاز:دروس پیش
- 

 تعداد ساعت:

30 

 ■ندارد    □دارد      تکمیلی عملی:آموزش 

 □سمینار  □آزمايشگاه   کارگاه    □سفرعلمی 

های ارزیابی و نحوه کاربرد آنها در سنجش وضعیت کاربری اراضی شهری هدف این درس آشنایی دانشجویان با روش اهداف کلی:

  است.
ارزشیابی و  کاربری و انواع کاربری اراضی و روشها و مدلهای سنجش و در این درس دانشجویان با  مفاهیم ارزیابی و  اهداف رفتاری:

ارزیابی کاربری اراضی اشنا خواهند شد. و توانایی الزم را براساس نقشه های تفصیلی و کاداستر برای شنایی و تفکیک اراضی شهری 

  بدست خواهند آورد.

 سرفصل ها:
 ن در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری آمفاهیم ارزیابی و ارزشیابی و کاربرد  -

 ارزیابی پیش از اجراء و حین اجرا و بعد از اجراء  -

 ی ترروشهای تهیه نقشه های کاداستر : شامل روش متر کشی، روش نقشه برداری مستقیم زمینی و روش فتوگرام -

 سازی برای کاداستر سه بعدیمدل -

 بعدی و سه بعدیهای دو سازی موقعیتچهارچوب مدل -

 منابع اصلی:

 ریزی کاربری اراضی، تهران، سازمان سمت.، برنامه5311پورمحمدی، محمدرضا،  -

 ریزی کاربری اراضی شهری، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.، برنامه5317زیاری، کرامت اله،  -

  .سازمان شهرداریهای کشور، تهرانها، انتشارات ها و برنامه، ارزشیابی طرح5383، الدینی، فرانکسیف -

 ، نشر خرسندی.حقوق کاداستر: کاداستر در نظام اطالعاتی ثبت، 5311مشهدی، علی،  -

نامـه اجرایـی آن( بـا اصـالحات و     کاداستر )بـه انضـمام قـانون جـامع حـدنگار )کاداسـتر( و آئـین       ، 5311مهران، مهرزاد،  -

 ، نشر جاودانه.اضافات

- Yomralioglu, Tahsin, McLaughlin, Joh, (2017) Cadastre: Geo-Information Innovations in 

Land Administration, Springer. 

- Lall, Somik et al., (2009) Urban Land Markets: Improving Land Management for Successful 

Urbanization, Springer. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/book/11221209/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA/
https://www.gisoom.com/book/11221209/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA/
https://www.gisoom.com/book/11224456/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA/
https://www.gisoom.com/book/11224456/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA/
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 عنوان درس:
 های محاسبه عوارض و درآمد امالک و مستغالتروش

(methods of calculating the real estate 

charges and incomes) 

 تعداد واحد:
0

 نوع واحد:
 نظری

 نیاز:دروس پیش
- 

 تعداد ساعت:

٢٣ 

 ■ندارد    □دارد      آموزش تکمیلی عملی:

 □سمینار  □کارگاه   □آزمايشگاه    □سفرعلمی

مدی شهر و بویژه شهرداری اعم از آعمده درشنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی اقتصاد شهری و منابع آهدف این درس  اهداف کلی:

برای  555نها در قالب موادی از قانون شهرداری ها از جمله تبصره های ماده آعوارض ساختمانی، تخلفات ساختمانی و نحوه محاسبه 

  محاسبه  تخلفات است.
اراضی و امالک بدست خواهند آورد و امکان دانشجویان پس از گذراندن این درس، توانمندی الزم برای محاسبه ارزش  اهداف رفتاری:

فعالیت برای آنها در مؤسسات خصوصی )دفاتر خدمات شهرسازی(، عمومی )شهرداری(، دولتی )سازمان ثبت اسناد و امالک( فراهم خواهد 

  شد.

 سرفصل ها:
 مفهوم اقتصاد، اقتصاد خرد و کالن، اقتصاد شهری  -

 قانون مالیاتهای مستقیم (  64آشنایی با مبانی قانونی تعیین ارزش امالک شهری )ماده  -

 اموال غیر منقول  -

 توسعه امالک و مستغالت  -

 بنگاه معامالت امالک -

 معیارهای سنجش قیمت امالک )موقعیت، کاربری، تعداد بر، دسترسی و غیره (   -

 ارزش معامالتی عرصه امالک  -

 امالک  ارزش معامالتی اعیانی -

 منابع درآمدی شهرداری  -

 درآمدهای پایدار و ناپایدار  -

 عوارض و تخلفات ساختمانی  -

 

 منابع اصلی:

 ، مباحثی در اقتصاد شهری، ترجمه، علی قادری و جعفر قادری، انتشارات نور علم، تهران. 5313سلیوان،  -او–ارتور  -

 ، اقتصاد شهری، انتشارات سمت.5318اکبری، نعمت اهلل،  -

 ، درآمدی بر اقتصاد شهری، چاپ نهم، تهران مرکز نشر دانشگاهی. 5316درکوش، سعید عابدین،  -

  .تهران، نشر آذرخشچاپ سوم، ، درآمدی بر اقتصاد شهری، 1153یعقوب، ،زنگنه -

گذاری، نظریه ها و سیاست  ، اقتصاد شهری و اقتصاد امالک و مستغالت:5314جان اف مک دونالد، دانیل پی، مک میالن،  -

  .ی و هنری تهران، موسسه نشر شهر، تهرانگترجمه علی حسن زاده و همکاران، سازمان فرهن

- Goodchild, Shi, W., et al., (2021) Urban Informatics, Springer. 

- Ian Williamson et al., 2009, Land Administration for Sustainable Development, Esri press. 

- Jaime, Luque, 2015, Urban Land Economics, Springer International Publishing. 

- Jack Harvey, 2000, Urban Land Economics, Macmillan. 

- Richard, J. Arnott., and Daniel, 2006, A Companion to Urban Economics, Blackwell. 

 

 



48 
 

 نیاز:دروس پیش
- 

 نوع واحد:
 عملی-نظری

 تعداد:
0  

 درس:عنوان 
های کاداستر و ممیزی امالک کارگاه تهیه نقشه

 شهری

(Workshop for Preparing Cadastral Maps 

and Auditing of Urban Properties) 

  □ندارد           ■دارد       :     آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار         ■کارگاه     □آزمایشگاه      □سفرعلمی

 تعداد ساعت:
48 

آشنایی دانشجویان با نحوه تهیه و کاربرد نقشه های تفصیلی و کاداستر شهری است که مبنای ممیزی اراضی  و  کلی درس: اهداف

امالک و تعیین حدود امالک و ثبت مشخصات ثبتی امالک از قبیل حدود اربعه، انواع مالکیت و خصوصیات عرصه و اعیان امالک می 

 باشد.

شهر جهت اصالحات اساسی، تامین نیازمندی های شهری، احداث و اصالح و توسعه معابر،نوسازی  آشنایی و شناخت اهداف رفتاری:

محالت، مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها ،سابقه تهیه نقشه های کاداستر و ضرورت تهیه و کاربرد آنها در تفکیک اراضی و امالک 

تهیه نقشه های جامع و تفصیلی شهرها و ویژگی های آنها و کاربردآنها در  و تهیه اسناد مالکیت شهری و روستایی، آشنایی با سابقه

شهرداری ها بویژه صدور پرانه و پایان کار ساختمانی و محاسبه عوارض و تخلفات شهرداری، تهیه نقشه های تفصیلی و کاداستر با توجه 

نیازهای نقشه ای طرح های عمران شهری از جمله طرح های به استانداردها، کیفیت و دقت نقشه های کاداستر شهری، اینگونه نقشه ها 

مسکن، شهرسازی، گازرسانی، برق، شبکه مخابرات،آب و فاضالب، مترو و سایر طرحها و پروژه های توسعه شهری را بخوبی برآورده خواهد 

زارهایی مرتبط با سامانه اطالعات جغرافیایی ساخت و در ارتباط با فعالیت های این طرحها خواهد بود. همچنین دانشجویان با کاربرد نرم اف

 و اتوکد برای تعیین مشخصات امالک و کاربری اراضی شهری به منظور تشکیل پایگاه داده اطالعات ثبتی امالک نیز آشنا خواهند شد.

 سرفصل ها:

 کاداستر:-الف
 مفهوم نقشه، انواع نقشه، نقشه های طرح های جامع، تفصیلی و کاداستر -

 های تهیه نقشه های جامع، تفصیلی و کاداسترروش  -

 سابقه و تاریخچه تهیه نقشه های جامع، تفصیلی و کاداستر -

 بررسی سابقه و وضعیت متولیان تهیه و استفاده و کاربرد نقشه های جامع، تفصیلی و کاداستر در ایران -

 اعم از جمع آوری اطالعات ثبتی )داده آمائی( و پردازش آنتطبیق و تحدید حدود امالک و نیز کنترل و خدمات پشتیبانی و تکمیلی  -

 (5: 155تهیه نقشه وضعیت موجود امالک از روش های نقشه برداری زمینی و فتوگرامتری ) -

 پالک گذاری ثبتی بر روی قطعات دارای سند مالکیت بر روی نقشه های موجود امالک مورد اشاره -

 مالک و پرونده های ثبتیاستخراج اطالعات حقوقی از دفاتر ا -

 تلفیق اطالعات هندسی و توصیفی امالک و نتیجتا ایجاد نقشه کاداستر -

 آشنایی با تکنیک های نرم افزاری تهیه و پیاده سازی تفکیک اراضی و تولید نقشه های کاداستر مبنا -

 ممیزی امالک: -ب

فرعی، عرصه، اعیانی، تجمبع، بر اصالحی، اصالحی گذر، ششدانگ، افراز، آشنایی با مفاهیم اسناد مالکیت، مفهوم قطعه، پالک اصلی و -

تفکیک، تقسیم، حدود اربعه، حدود ارتفاقی، حدفاصل، تجاوز به گذر، حریم، موقعیت ملک نسبت به گذر،موقعیت ساختمان و ابنیه، 

 صورتجلسله تفکیک، اقرار نامه رسمی، تزاحم در تصرف

مکف، طبقه زیرزمین، ترتیب شمارش طبقات، نیم طبقه، بام، مفروزات، مشاعات، انباری حیاط، حیاط آشنایی با مفاهیم کف، طبقه ه-

 خلوت، خرپشته، داکت، درز انقطاع، دیوار اختصاصی، پارکینگ و انواع آن، رامپ،کنسول،نورگیر

 555ی عالی شهرسازی و معماری، ماده اصالحی قانون ثبت، قانون تاسیس شورا 514شهرداری ها، ماده  555آشنایی با قوانین ماده  -

 قانون نظام مهندسی، قانون تملک آپارتمان ها 33، ماده 8تبصره  -قانون شهرداری

ورود شیت نقشه های کداستر بعنوان شیپ مبنا در یک بانک اطالعات یکپارچه  (LISآشنایی با مفهوم سامانه اطالعات زمینی ) -

 بعنوان بانک اطالعات کاداستر

 ک خطهنقشه ی-

 نحوه تنظیم فهرست امالک -

 نحوه تنظیم برگه ممیزی -
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 نحوه تنظیم پرسشنامه ممیزی واحدهای کسب و پیشه  -

 نحوه تنظیم پرسشنامه معابر -

 نحوه محاسبه عوارض نوسازی -

 نحوه محاسبه ارزش ملک -

 برخورد کننده با یکی از انواع طرح ها، جبهه امالک: شامل مساحت امالک دارای جبهه های هندسی و غیر هندسی، جبهه امالک -

 نحوه محاسبه ارزش ساختمان، مستحدثات جنبی، تاسیسات امالک -
 

 منابع اصلی:
 ، ممیزی و نوسازی امالک، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تهران.5315عباس زاده، شهاب،  -

مکانی و دستور العمل های اجرایی طرح های توسعه و عمران شهری، وزارت راه استاندارد پایگاه داده  ،5315سعدی مسگری، محمد، -

 و شهرسازی، تهران.

 شهر جغرافیایی اطالعات مرکز انتشارات پورکمال، میترا ترجمه اول چاپ ، زمین وثبت کاداستر های سیستم، 5376 الرسن، گرهارد -

 .تهران

 تهران. شهر اطالعات جغرافیایی مرکز انتشارات اول، چاپ آن، کاربردهای و کاداستر بر شناخت ای ، مقدمه5377 محمد، ،الپورکم -

 س.ناقو انتشارات اوراکل، آموزش ،نموم اسماعیل، -

 ، ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران.5315شهرداری تهران، معاونت شهرسازی،-

ابزارهایی برای اطالعات و مدیریت زمین، ترجمه میترا پورکمال،چاپ اول، مرکز ، سیستم ثبت زمین و کاداستر، 5376الرسن، گرهارد، -

 اطالعات جغرافیایی شهر تهران.

 ، مقدمه ای بر شناخت کاداستر و کاربردهای آن، تهران، مرکز اطالعات جغرافیایی شهر تهران.5380مهرکمال، محمد،  -
- George M. Cole, Donald A Wilson, 2016, Land Tenure, Boundary Surveys, and Cadastral Systems, 

Publisher :CRC Press; Taylor and Francis. 

- Tahsin Yomralioglu, John McLaughlin, 2017, Cadastre: Geo-Information Innovations in Land 

Administration Publisher :Springer International Publishing. 

- Jantien E. Stoter, Peter van Oosterom, 2006, 3D Cadastre in an International Context: Legal, 

Organizational, and Technological Aspects, CRC Press. 
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 عنوان درس:
 زیست شهریریزی محیطهای برنامهدیدگاه

(Urban environmental planning) 

 تعداد واحد:
0 

 نوع واحد:
 نظری

 نیاز:دروس پیش
- 

 تعداد ساعت:

30 

 ■ندارد         □دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 □سمینار      □کارگاه       □آزمایشگاه       □سفرعلمی

 اهداف

 زیست شهری ریزی محیطهای مختلف برنامهآشنایی با دیدگاه

 سرفصل ها

 ریزی محیط زیست شهریهای  مختلف برنامهمفاهیم و دیدگاه -5

 شهر اکولوژیک -5-0

 شهر سبز -0-0

 رشد هوشمند و مجازی -3-0

 نوشهرسازی -4-0

 (TDRانتقال حق توسعه ) -1-0

 محور توسعه حمل و نقل -6-0

 شهر فشرده -7-0

 توسعه میان افزا -8-0

 شهرها-های شهری یا روستادهکده -1-0

 شهر بدون کربن -55-0

 شهر ارگانیک -55-0

 ریزی محیط زیستنظریات پشتیبان برنامه -0 -5

 خردگرایی -5-0

 گرایی عمل -0-0

 اکولوژیک -اجتماعی گرایی واقع -3-0

 سیاسی -بسیج اقتصادی -4-0

 مشارکتتعامل و  -1-0

 یریزبرنامه روابط میان بازتعریف و نظریات بندی گونه  -6-0
 

 منابع

1. James K. Lein (2003) Integrated Environmental Planning, Published by Blackwell Science 

Ltd. 

2. Alliance, C. (2007). Livable Cities: The Benefits of Urban Environmental Planning-A Cities 

Alliance Study on Good Practices and Useful Tools . 

3. Lawrence, D. P. (2000). Planning theories and environmental impact assessment. 

Environmental Impact Assessment Review, 20(6), 607-625 . 

4. Marcotullio, P. J. (2012). Scaling urban environmental challenges: from local to global and 

back: Earthscan. 

5. Panagopoulos, T., Duque, J. A. G., & Dan, M. B. (2016). Urban planning with respect to 

environmental quality and human well-being. Environmental Pollution, 208, 137-144 . 

6. Randolph, J. (2004). Environmental land use planning and management: Island Press. 

7. Rydin, Y. (1998). Urban and Environmental Planning in the UK: Macmillan International 

Higher Education. 
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 اصغرمترجمین:  (یالمللنیب یابزارها و راهبردها ها،استی)س یشهر ستیز طیمح یزیربرنامه( 5314) لریدونالد مو   گرت درو .8

 . نیعلم آفر اء،یپارس ضی. انتشارات نیابوالفضل مشک ز،یپره ادیحافظ مهدنژاد، فر ،یضراب

(، شهرهای سبز )توسعه شهری/ و محیط زیست(، مترجم، محمد خورشید دوست و مهدی ضرغامی، 5315ماتیو کاهن لی ) .1

 انتشارات دانشگاه تبریز، تبریز.

(، شهر، محیط زیست و برنامه ریزی شهری، مترجم، جمالدین عقیلی، ماندانا 5388کریستوفر جی بون و مدرس ، علی ) .55

 نوربخش، انتشارات شهر آب، تهران. 

اد ه( برنامه ریزی شهر اکولوژیک، مترجم، محمد رحیم رهنما، الهه کریمی، انتشارات ج5310چی ونگ، بلیندا یوئن، )–تای  .66

  هد.دانشگاهی، مش
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 عنوان درس:

ریزی توسعه پایدار های محیطی در برنامهتوان

 شهری

(Environmental potentials in planning of 

urban sustainable development) 

 تعداد واحد:
0

 نوع واحد:
 نظری

 نیاز:دروس پیش
- 

 تعداد ساعت:

٢٣ 

 ■ندارد    □دارد       آموزش تکمیلی عملی:

 □سمینار  □آزمايشگاه   کارگاه    □سفرعلمی 

 های مختلفهای محیطی در ابعاد و زمینهافزایش آگاهی دانشجویان از توان اهداف کلی:
ریزی آن با رویکرد به توسعه پایدار در این درس دانشجویان با بردارهای توان محیطی برای مسایل شهری و فرایند برنامه اهداف رفتاری:

 فرا خواهند گرفت.را 

 سرفصل ها:

 مفاهیم پایه و تعاریف -

 های محیطیمحیط جغرافیایی و توان -

 ریزی محیطیاصول برنامه -

 ریزی محیطیفرایند برنامه -

 ریزی محیطیدامنه و کاربرد ابزارهای عملی برای برنامه -

 های فردیتوان -

 های سازمانیتوان -

 ایهای جامعهتوان -

 های ملیتوان -

 های محیطی برای تولید انرژیتوانبردارهای  -

 های محیطی برای ساخت و سازهای شهریتوان -

 الزامات توسعه پایدار شهری -

 تهدیدها و مخابرات محیطی -

 ضوابط مکانیابی برای تأسیسات شهری -

 منابع اصلی:

 و شهرسازی. ، آمایش سرزمین؛ تجربیات جهانی و انطباق آن با شرایط ایران، وزارت مسکن5381ـ توفیق، فیروز، 5

 .مهکامه، انتشارات و طبیعی آنهای محیطی توانایران: ، 5311ـ رهنمایی، محمدتقی، 0

  .5310ان در مورد آمایش سرزمین ایران، رستی ـ طرح3

4- Francis, Robert et al., (2018) Urban Landscape Ecology Science, policy and practice, Routledge. 

5- Gardi, Ciro (2019) Urban Expansion, Land Cover and Soil Ecosystem Services, Routledge. 

6- Gert, de Roo, Miller, Donald, (2004) integrating city planning and environmental improvement: 

practicable stregies for sustainable urban developmental, Ashgate publishing. 

7- Lauren, C. Herberle, Susan, M. Opp, (2008) Local sustainable urban development in a globalized 

world, Ashgate publishing company. 

8- Ossola, Alessandro; Niemelä, Jari (2017) Urban Biodiversity: From Research to Practice, 

Routledge. 

 

 

 

https://www.routledge.com/search?author=Robert%20A.%20Francis
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 عنوان درس:
 ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه شهری در ایران

(Evaluating the Environmental Impacts of 

Urban Development in Iran) 

 تعداد واحد:
0

 نوع واحد:
 عملی-نظری

 نیاز:دروس پیش
- 

 تعداد ساعت:

48 

 □ندارد     ■دارد      آموزش تکمیلی عملی:

 □سمینار  ■آزمايشگاه   کارگاه    □سفرعلمی

ساختن اثرات محیطی توسعه شهری ساختن دانشجویان با اصول ارزیابی و آشنایی دانشجویان با چارچوبی برای کمی آشنا اهداف کلی:

 های توسعه شهریشناخت ابعاد مختلف اثرات برنامه
های مرتبط با مسایل های کمی و کیفی ارزیابی آشنا شده و قادر خواهند بود طرحدانشجویان با انواع مدلدر این درس  اهداف رفتاری:

 ها را درک کنند.محیطی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی و سالمت را ارزیابی کرده و تفاوت میان ارزیابی و ارزشیابی این طرح

 سرفصل ها:

 (EIAبرآورد اثرات محیطی ) -

 کلیدی محطی شهریمشکالت  -

 برآورد اثرات محیطی: اصول برآورد اثرات توسعه شهری -

 های توسعه شهریارزشیابی اثرات اقتصادی برنامه -

 های توسعه شهریارزشیابی اثرات اجتماعی برنامه -

 های توسعه شهریارزشیابی اثرات بهداشتی و سالمت برنامه -

 منابع اصلی:
  .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدچاپ پنجم، ( مدیریت بحران، 5318) بیرودیان، نادر،-5

(، شهرهای سبز )توسعه شهری و محیط زیست(، مترجم، محمد خورشید دوست و مهدی ضرغامی، انتشارات 5315ماتیو کاهن) -0

 .دانشگاه تبریز، تبریز

 ( ارزیابی اثرات زیست محیطی، نشر میترا.5387منوری، سیدمسعود ) -3

 ، نشر تاالب.های کاربردی در ارزیابی محیط زیست شهریمدل( 5317سیدمسعود؛ رباطی، مریم )منوری، -4

 سازی محیط زیست، ترجمه: مهدی کالهی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.( مدل5317فورد، اندرو )-1

 

 
6- Environmental Planning Handbook: For Sustainable Communities and Regions by Thomas 

L. Daniels (Hardcover-Nov 1, 2003). 
7- Francis, Robert et al., (2018) Urban Landscape Ecology Science, policy and practice, 

Routledge. 

8- Farr, Douglas, 2007. Sustainable Urbanism: Urban Design with Nature (Hardcover-Nov16). 

9- Kelly, Stephanie B., 2004. Community Planning: How to Slove Urban and Environmental 

Problems (Paperback-Nov). 

10- Forman, Richard (2014) Urban ecology: science of cities, Cambridge. 
 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/book/11488571/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://www.routledge.com/search?author=Robert%20A.%20Francis
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 عنوان درس:
 حقوق و قوانین محیط زیست شهری

(Rules and Rights of Urban environment) 

 

 تعداد واحد:
0

 نوع واحد:
 نظری

 نیاز:دروس پیش
- 

 :ساعتتعداد 

30 

 ■ندارد    □دارد       تکمیلی عملی:آموزش 

 □سمینار  □آزمايشگاه   کارگاه    □سفرعلمی

در این درس دانشجویان به بررسی و مطالعه قوانین و  محیط زیست شهری در ایران می پردازند و با مبانی برنامه ریزی و  اهداف:

 کنند.مقررات شهری درک میآن را با سایر قوانین و  مدیریتی شهری ایران آشنا شده و تفاوت

 سرفصل ها:

 مفهوم حقوق و تاریخچه علم حقوق  -

 انواع شاخه های علم حقوق  -

 مفهوم حقوق، قوانین و مقررات شهری  -

 مفهوم حقوق محیط زیست و سیر آن در قوانین ایران  -

 حقوق محیط زیست در اسالم  -

 های شهرینظام حقوقی حاکم بر طرح -

 منابع اصلی:

 ، حقوق محیط زیست، انتشارات دانشگاه پیام نور.5455مجتبی، انصاریان،  -

 تهران، نشر مجد. چاپ سیزدهم، ، حقوق شهری و شهرسازی، 5455، غالمرضا، کامیار -

سازمان فرهنگی هنری زیست شهری، تهران، ، مجموعه قوانین محیط5315کاظمی، سید علی، تبریزی، مریم،  -

 .شهرداری تهران، موسسه نشر شهر

حقوق محیط زیست )جلد اول(، ترجمه: محمدحسن حبیبی، انتشارات دانشگاه ، 5318کیس، الکساندر و دیگران،  -

 تهران.

 ، تهران، سازمان سمت. حقوق محیط زیست در ایران، 5314تقی زاده انصاری، مصطفی،  -

 ، مرکز نشر اسرا. اسالم و محیط زیست، 5314جوادی آملی، عبداهلل،  -

حسینی و محمد خواجه، مترجمان ، زیست اسالم و محیط، 5314، ک دنی و عزیزان بهارالدینریچارد فوتز، فدری -

 .الدینیالدین معینسیدشهاب

-  

- HEATHER E. CAMPBELL AND ELIZABETH A. CORLEY, 2012, ENVIRONMENTAL 

POLICY ANALYSIS, USA, Routledge 

- David Dodman, Gordon McGranahan and Barry Dalal-Clayton,2013, INTEGRATING 

THE ENVIRONMENT IN URBAN PLANNING AND MANAGEMENT, United 

Nations Environment Programme. 

- Velasquez, Luz Stella (1998), “Agenda 21; a form of joint environmental management in 

Manizales,Colombia”, Environment and Urbanization Vol 10,No 2, October, pages 9-36;  
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 عنوان درس:
 ریزی محیط زیست شهری در ایراناکولوژی و برنامه

(Ecology and Urban environmental 

planning in Iran) 

 تعداد واحد:
0

 نوع واحد:
 نظری

 نیاز:دروس پیش
- 

 تعداد ساعت:

30 

 ■ندارد    □دارد       آموزش تکمیلی عملی:

 □سمینار  □کارگاه  □آزمايشگاه     □سفرعلمی

ست های مدیریت محیط زیدانشجویان با ویژگیآشنایی دانشجویان با برنامه ریزی محیط زیست شهری در ایران؛ آشنایی  :یاهداف کل

 شهری در ایران
های برنامه ریزی و هم مدیریتی محیط زیست شهری در ایران پرداخته و تفاوت در این درس دانشجویان هم به جنبه اهداف رفتاری:

 کنند.را درک می محیط زیست شهری میان برنامه ریزی و مدیریت

 سرفصل ها:

  اکولوژیمفهوم و سابقه 

 مفهوم و سابقه اکولوژی شهری 

 اصول اکولوژی شهری 

 .تاریخچه برنامه ریزی محیط زیست و موضوعاتی که ایران با آن مواجه است 

 گذارند.های برنامه ریزی محیط زیست تأثیر مییافتهای کلیدی و عواملی که بر رهروند سیاست 

  هاگیریتصمیممقررات موجود در زمینه محیط زیست شهری و 

 گیرنده در مورد محیط زیستهای تصمیمواحدها و سازمان 

 ارتباط تئوری و عمل در برنامه ریزی محیطی 

 های کلیدی محیطی در ایرانطرح 

 ریزی توسعه پایداربرنامه 

 های توسعه پایدارشاخص 

 رویه شهری )اسپرال( و اثرات زیست محیطیگسترش بی 

 منابع اصلی:

لدین عقیلی، ماندانا ال(، شهر، محیط زیست و برنامه ریزی شهری، مترجم، جما5317و مدرس، علی ) کریستوفر جی بون -

  .نوربخش، انتشارات شهر آب، تهران

(، مترجم، محمد رحیم رهنما، الهه کریمی، انتشارات جهاد 5310چی ونگ، بلیندا یوئن، برنامه ریزی شهر اکولوژیک )–تای  -

  .دانشگاهی، مشهد

  .انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،روستایی(-(، اکولوژی شهری )جغرافیای گیاهی شهری5317شاهسواری، عباس ) -

( توسعه منطقه ای و ارزیابی راهبردی محیط زیستی: مبانی نظری، مفاهیم و 5317شریف زادگان، محمدحسین و دیگران ) -

 روش ها، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

( دوباره سبز کردن محیط مصنوع: طبیعت، فضای سبز و پایداری، ترجمه: گلنار محبعلی، مرکز 5311یکل )ریچاردز، ما -

 مطالعات و برنامه ریزی راهبردی شهر تهران.

- Beatley, Timothy, 2010. Biophilic Cities: Integrating Nature into Urban Design and 

Planning, (Paperback – Oct 25). 

- Buch, Mahesh. N., 1993. Environmental Consciousness and Urban Planning (Tracts for the 

Times) (Paperback - Jun). 

- Campbell, Heather E. and Corley, 2011. Elizabeth A. Urban Environmental Policy Analysis 

(Hardcover - Dec). 

- Francis, Robert et al., (2018) Urban Landscape Ecology Science, policy and practice, 

Routledge. 

 

https://www.routledge.com/search?author=Robert%20A.%20Francis
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 عنوان درس:
 زیست شهریریزی محیطکارگاه برنامه

(Workshop of Urban environmental 

planning) 

 تعداد واحد:
0

 نوع واحد:
 عملی-نظری

 نیاز:دروس پیش
- 

 تعداد ساعت:

48 

 □ندارد     ■دارد      آموزش تکمیلی عملی:
 □سمینار   ■کارگاه  □آزمایشگاه   □سفرعلمی

برنامه کارگاهی و همچنین  محیطی شهرها در یکآشنایی عملی دانشجویان با مهمترین مسائل و مشکالت زیست اهداف کلی:

 باشد.ریزی شهری و توسعه پایدار میریزی عملیاتی برای کاهش مشکالت موجود با استفاده از رویکردهای جدید برنامهبرنامه
در این درس دانشجویان، آنچه به صورت نظری یاد گرفته شده را به صورت عملی و تجربی در محیط کارگاه فرا  اهداف رفتاری:

 تر آشنا شوند.زیست شهری به نحو عینیهای موجود در مورد مسائل محیطگیرند تا با مشکالت و محدودیتمی

 سرفصل ها:

 محیطی شهرهاآشنایی اولیه با مسائل زیست -

 تشریح اهداف درس کارگاه -

 محیطی موجود در شهرهادسته بندی مهمترین مشکالت زیست -

ه شدن خاک بآوری و تصفیه فاضالب، آلودهکفایت آب آشامیدنی، نبود سیستم جمعآلودگی منابع آبی، آلودگی هوا، عدم  -

 مواد شیمیایی، انباشته شدن مواد زائد جامد، فرسایش خاک، مشکالت مربوط به دفن زباله و غیره.

 محیطی شهرهاانتخاب موضوع مرتبط با یکی از مسائل و مشکالت زیست -

 های شهرینمحیطی سازماهای زیستتوجه به اولویت -

 انتخاب موضوع -

 انتخاب محدوده مورد مطالعه -

 تعیین هدف یا اهداف موردنظر -

 محیطیبررسی ادبیات نظری مربوط به مشکالت زیست -

 آوری اطالعات مرتبط با موضوعجمع -

 ای و اسنادیاستفاده از منابع کتابخانه -

 های تحقیق میدانی جهت گردآوری اطالعاتاستفاده از روش -

 تشریح مسأله مورد نظرتعریف و  -

 تعیین روش و متدولوژی تحقیق -

 محیطی مورد نظرتجزیه و تحلیل اطالعات یا مشکل زیست -

 بررسی و ارائه ابعاد مختلف موضوع -

 اهمیت و ضرورت موضوع -

 محیطی به وجود آمدهپیامدهای زیست -

 پیامدهای اقتصادی اجتماعی منتج -

 محیطی مورد نظرریزی برای مسائل و مشکالت زیستچگونگی برنامه -

 محیطی شهرهاریزی زیستالزامات برنامه -

 زیست شهریریزی محیطها و راهکارهای قانونی برای برنامهچارچوب -

 ریزیاستفاده از تجربیات کشورهای موفق در امر برنامه -

 محیطیهای مختلف جهت برورد با مسائل زیستها و تکنیکاستفاده از مدل -

 های شهریها و پروژهطرحمحیطی ارزیابی اثرات زیست -

 یا ارزیابی اثرات SIAرویکرد  -

 زیست شهریریزی محیطهای موجود در زمینه برنامهها و تکنیکآشنایی با انواع مدل -

 انتخاب مدل بهینه برای حل مساله مورد نظر -

 دل و تکنیک در محدوده مورد مطالعهمعملیاتی کردن  -
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 زیست شهریریزی محیطبرنامهافزارها برای چگونگی استفاده از نرم -

 (GISای اطالعات جغرافیایی )استفاده از سیستم -

 استفاده از منابع سنجش از دور -
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