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 شهرسازیتخصصی تکمیلی ی دورهبرنامه 

 

پیشرفت  .گردددر کشورهای در حال توسعه محسوب می مهم در کالنشهرها خصوصاً هایتخصصمهندسی شهرسازی یکی از 

کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شهری نیازمند آشنایی با معیارهای مختلف های های بزرگ عمرانی و برنامه ریزیپروژه

 . باشدشهرسازی می

های درگیر در این امور همچون معماری و عمران اهمیت بسزایی این رشته برای سایر رشته هایاز این رو شناخت دانش و مهارت

،  جسمی  خصوصیات  با تمام  انسان این رشتهدر   در واقع.  خود است  فیزیکی  با محیط  انسان  مناسباتشهرسازی   محور توجه. دارد

 .باشد شهر میزندگی شهری و فضاهای جمعی   کیفیت  نیز ارتقای  این تخصص  و هدف  است  مطرح  و معنویش  روحی

تمامی رشته ن برای یت کالن سیمای شهر، از مهارت هایی است که آشنایی با آو مدیر یشهرسازی به عنوان سیاستگذارتخصص 

 .های تحصیلی، امکان پذیر می باشد

 

عمران، طراحی صنعتی، ارتباط تصویری،  ،معماریبرای تمامی رشته های تحصیلی خصوصاً،  مهندسی شهرسازیآشنایی با 

 .باشد امکان پذیر میمعماری داخلی و مرمت بناهای تاریخی 

 

 :اجباری و اختیاری آمده استدر ادامه واحد های درسی دوره به تفکیک دروس 

 

 

 دروس اصلی دوره تخصصی تکمیلی شهرسازی

 ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز

 1 مبانی شهرسازی 2 

  مبانی طراحی شبکه حمل و نقل 2 

 *3 *شناخت و تحلیل فضاهای شهری *3 

 4 مبانی و روش های برنامه ریزی شهری 3 

 5 شهریمبانی و روش های طراحی  3 

 
 6 کارگاه شهرسازی 5

 
 7 مدل های کمی در شهرسازی 2

 
 8 ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 2
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 .در صورتیکه رشته اصلی شما معماری است این واحد جزء دروس اجباری شما نخواهد بود *

 

 دروس اختیاری دوره تخصصی تکمیلی شهرسازی

 پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

  2 اصول سیستمهای اطالعات مکانی 1

  3 کاربرد نقشه برداری در شهرسازی 2

  2 جامعه شناسی شهری 3

  2 جغرافیای شهری 4

  2 *اقتصاد شهری  5

  3 برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی 6

  2 تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 7

  2 اسالمی -تاریخ شهرهای ایرانی 8

  2 شبکه حمل و نقل درون شهریبرنامه ریزی  9

  2 مسکن 11

  2 مبانی مدیریت شهری 11

  2 برنامه ریزی منطقه ای 12

 

 

 .در صورتیکه رشته اصلی شما معماری است این واحد جزء دروس اجباری شما خواهد بود* 

 :واحد درسی را به شرح ذیل می گذرانند 42مجموعا در دوره تخصصی تکمیلی شهرسازی 

 واحد از میان دروس اختیاری 4اجباری و  واحد 44

 

 زمان و شرایط پذیرش و گذراندن دوره تخصصی تکمیلی شهرسازی

 

 .تعداد پذیرش در دروس هر نیمسال، محدود به ظرفیت کالس ها خواهد بود ●

 .می باشد، ضمنا درخواست ها با اولویت معدل کل بررسی می گردد 42حداقل معدل کل برای پذیرش  ●

معماری، عمران، طراحی صنعتی، ارتباط امکان ورود در دوره تخصصی تکمیلی معماری برای دانشجویان رشته های  ●

 .می باشد تصویری، معماری داخلی و مرمت بناهای تاریخی

 


