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 الف: مقدمه
امروزه با گسترش شهرها و با توجه به پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی در جهان امروز و تحوالت روزافزون 

ابعاد اقتصادی شهری بیش از پیش ضرورت مي یابد. در اقتصادی و اجتماعي، درك و شناخت موضوعات اقتصاد 

نشیني و مهاجرت، اشتغال و بیکاری، رفاه اقتصادی، مسائلي نظیر رشد و توسعه شهرها، حمل و نقل، مسکن، حاشیه 

استفاده مناسب تر از امکانات اقتصادی، مشکالت زیست محیطي و آلودگي، تجارت جهاني و... همگي به نوعي در قالب 

ترین مسایل اقتصاد شهری در طول نمایند. بنابراین تالش شده است برخي از اساسيمفاهیم اقتصاد شهری معنا پیدا مي

، ابعاد اقتصادی پدیده های شهریآموزش داده شود، تا دانشجو عالوه بر شناخت  انیك دوره تقریباً دو ساله به دانشجوی

آشنا گردد و از توازن تحلیل مسایل اقتصاد شهری  اقتصادیاز بعد مسائل این روش های برخورد با ابزارها و بتواند با 

 برخوردار گردد.

ه نوعي گرایشي میان رشته ای از ب( Urban Economic)اقتصاد شهریش رشته علوم اقتصادی با گرای

-مياب های افراد با توجه به منابع کمیاقتصاد به بررسي انتخاب تعریف مي شود.، شهرسازی جغرافیا، اقتصادترکیب 

ها حداکثر بنگاهدهند و حداکثر کردن مطلوبیت شکل مي پردازد. در حالي که خانوارها انتخاب های خود را به منظور

با پاسخ به این پرسش که فعالیت های مختلف در  دانانجغرافیدهند. گیری هایشان قرار ميکردن سود را مبنای تصمیم

پردازند. اقتصاد شهری، اقتصاد و جغرافیا را به یکدیگر گیرند، به مطالعه نحوه استقرار اشیاء در فضا ميکجاها شکل مي

ه حداکثر کننده مطلوبیت و بنگاه های حداکثر کنندهای جغرافیایي یا مکاني خانوارهای تخابپیوند داده و به بررسي ان

پردازد. به عالوه اقتصاد شهری، ناکارآمدی های انتخاب های مکاني را تشخیص داده و سیاست های عمومي سود مي

 دهد.را مورد بررسي قرار ميکارآمد جایگزین جهت گسترش انتخاب های 

 ری را مي توان به شش حوزه مرتبط با یکدیگر تفکیك کرد:اقتصاد شه

  :ها در زمینه مکان یابي در درون شهرها، تصمیمات خانوارها و بنگاهنیروهای بازار در توسعه شهرها

گردد. در این حوزه به دنبال پاسخ به این ها و ساختارهای اقتصادی مختلف ميسبب ایجاد شهرهایي با اندازه

 که چرا شهرها به وجود مي آیند و چرا بعضي شهرها بزرگ و برخي دیگر کوچك هستند. پرسش ها هستیم

  :ها در زمینه مکان یابي در درون شهرها، الگوهای تصمیمات خانوارها و بنگاهکاربری اراضی شهری

در شهرهای مدرن، اشتغال در سرتاسر ناحیه شهری گسترده شده  شهری و کاربری اراضي را شکل مي دهد.

سال پیش وجود داشتند. این  100ست که درست در نقطه مقابل شهرهای متمرکزی قراردارد که تا حدود ا

حوزه به بررسي نیروهای اقتصادی که سبب تغییر شکل شهرها از حالت متمرکز به شهرهای غیرمتمرکز مي 

ي با توجه به نژاد، های انتخاب محله برای توضیح پدیده جدایي گزینگردند، مي پردازد. در عین حال مدل

 روند.درآمد و سطح سواد معرفي به کار مي
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  :در این حوزه برخي راهکارها برای حل مسئله ازدحام شهری و نقش حمل و نقل حمل و نقل شهری

 گیرد.عمومي در سیستم حمل و نقل شهری مورد بررسي قرار مي

  :ارتباط بین جرم و جنایت و دو  م شهری ویدر این حوزه مسئله جراجرم و جنایت و سیاست عمومی

-و کم سوادی مورد بررسي قرار مي )سکونتگاه های غیر رسمي( حاشیه نشینيمسئله دیگر شهری، یعني فقر 

 گیرد.

  :جایي انتخاب مسکن به انتخاب مکان بستگي دارد، زیرا مسکن قابلیت جابهمسکن و سیاست عمومی

شود که چرا مسکن از دیگر کاالها متفاوت بوده و ته ميندارد. در این حوزه به بررسي این موضوع پرداخ

 توانند موثر واقع شوند.های مرتبط با بخش مسکن ميچگونه سیاست

  :شهرها دارای  در در یك نظام مبتني بر دولت محلي، اغلب مامخارج دولت های محلی و مالیات ها

حي ویژه هستند. خانوارها در آموزشي و نواهای محلي، شامل شهرداری ها، نواحي تعداد زیادی از دولت

 ها و کاالهای عمومي محلي را مد نظر قرار مي دهند.یابي خود ترکیبي از مالیاتمکان

 ب: اهداف
و از  است اقتصادیمالي و  ، سیاسي،اجتماعي، فرهنگي مختلف وجوه داراییت های اقتصاد در شهرها الفع  

 اقتصادیجنبه های ای است که قرار داد. اقتصاد شهری، معرفتي میان رشته توان مورد مطالعهجنبه های مختلفي مي
 کاربرد شهریاقتصاد به عبارت دیگر  را با استفاده از تئوری های علم اقتصاد، مورد مطالعه قرار مي دهد. هافعالیت این 

  اقتصاد در شهرها است. های فعالیت تحلیلو  تجزیه برای اقتصادی نظریه
های شهری را در حوزه  سیستممطرح در اقتصادی مسائل  بررسيو  تحلیلکه توانایي کارشناساني ارشد  هدف: تربیت

 . نمایندکسب  را از بعد اقتصادیمسائل شهری  تحلیلتوانایي  نظریدارا باشند و با پشتوانه درك  راهای مختلف 

 ایندر پروژه های شهری تصمیم سازی های الزم را انجام دهند. همچنین بتوانند در خصوص تخصیص بهینه منابع 

نمود که بر پایه علم اقتصاد مسائل  متخصصین تربیتمهم به طور طبیعي در صورتي حاصل خواهد شد که اقدام به 

  است.« اقتصاد شهری»گرایش ، چنین تلفیقي از دانش در ماموریت شهری را تجزیه و تحلیل نمایند

 

 ضرورتپ: اهمیت و 
 یاقتصاد ابزارهای از ،گرایش از علم اقتصاد این در. پردازد مى شهرى مناطق اقتصادی ى مطالعه به شهرى اقتصاد

 شهرى، مسکن شهری(، کاربرى اراضى) شهر در خانوارها و ها بنگاه یابى مکان به مربوط مسائل تحلیل و تجزیه برای

 به. شود مى استفاده شهر در نشینى حاشیه و فقر و شهرى مالیه شهرى، تسهیالت و ها زیرساخت شهرى، ترابرى
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 و خانوارها گزینى مکان و شهر فضایى ساختار آن در که است خُرد اقتصاد از اى شاخه شهرى اقتصاد تر، دقیق عبارت

 دوره در و شهرسازى و معمارى هاى دانشکده در شهرى اقتصاد ایران در .شود مى مطالعه اقتصادی مؤسسات

 ى دوره در دروس این. شود مى تدریس شهرى طراحى و شهرى ریزى برنامه هاى رشته ارشد کارشناسى

 این دانشجویان که آنجا از اما شود؛ مى ارائه نیز اقتصاد و اجتماعى علوم و مدیریت هاى رشته از برخى ارشد کارشناسى

 انجام برای را الزم مهارت عمل در ندارند، کافى آشنایى آن تحلیلى ابزارهای و خُرد اقتصاد نظرى مبانى با ها رشته

برای تربیت دانش آموختگانی که آن لذا ضرورت ایجاد  .آورند نمى دست به شهرى اقتصاد کاربردى مطالعات

کاری عملیاتی  کرده و راه تجزیه و تحلیلبررسی و مسائل شهری را  ،بتوانند بر اساس بنیان های علم اقتصاد

شهر در کشور که همگی نیازمند کارشاسان خبره  1000است. همچنین وجود بالغ بر ارائه دهند مهم 

است در صورت معرفی صحیح شهرداریها و شرکت های مشاوره برای طراحی شهری  اقتصادی در فضای کار

بازار کار مناسبی را پیش روی دانش آموختگان فراهم خواهد کرد. همچنین در حال حاضر پروژه های 

اند که کارشناسان خبری برای تدوین آن نبوده و بیشتر توسط پیوستهای اقتصادی مند تهیه شهری نیاز

مرتبط تهیه و تدوین می شود که می توان زیان های جبران ناپذیری را برای  افرادی با تخصص های غیر

  اقتصاد شهر و کشور داشته باشد.
درسي، سرفصل  م اقتصاد به طور اخص تغییر در برنامةپیشرفت سریع کلیة علوم به طور اعم و علاز بعد نظری نیز 

درس ها و منابع درسي رشته علوم اقتصادی را اجتناب ناپذیر ساخته است. زیرا عدم توجه به تغییرات موجود در مسائل 

اقتصادی و تمرکز بر مطالب و روش های قدیمي به نوعي اتالف منابع محسوب مي گردد و در گذر زمان، به صورت 

 تقلیل خواهد یافت.را عي توان دانش آموختگان در تحلیل مسائل اقتصادی طبی

 

 اد و نوع واحدهای درسی ت: تعد
واحد است.  32اقتصاد شهری علوم اقتصادی گرایش واحدهای درسي برای برنامه درسي کارشناسي ارشد کل تعداد 

 است:جدول زیر تعداد واحدها به تفکیك 

 تعداد واحد شرح دروس
 واحد 12 *جبرانيدروس 

 واحد 12 دروس تخصصي

 واحد 16 اختیاریدروس 

 واحد 4 پایان نامه

 واحد متناسب با نیاز دانشجویان و رشته تحصیلي دوره کارشناسي به تشخیص گروه ارائه مي شود. 12حداکثر *

 

 نقش و توانایی و شایستگی دانش آموختگانث: 
 آموختگان در موارد زیر خالصه مي شود:های دانش  ها و مهارت به طور کلي توانایي
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  رشد و توسعه اقتصادی و و اجتماعي ینقش شهرها در تحوالت اقتصاد شناخت 

  بررسي مزیت های نسبي شهرها در اقتصاد کشور و جهت دهي برنامه توسعه شهری بر اساس مزیت نسبي

 شهرها

 کارشناسان خبره برای تدوین و بازنگری طرح های توسعه شهری (CDS ) 

 بررسي تراز مالي اقتصادی طرح های جامع شهری جهت طرح در شورای عالي معماری و شهر سازی کشور 

  قانون شورای عالي  5بررسي تراز مالي اقتصادی طرح های تفصیلي شهری برای طرح در کمسیون های ماده

 معماری و شهرسازی

 دی آنارزیابي اقتصادی پرژه های شهری از منظر بخش عمومي و بودجه بن  

 ارزیابي آثار و منافع اقتصادی تصمیمات در سطح شهرها 

 ارائه مشاوره به سرمایه گذاران در پروژههای شهری از بعد بخش خصوصي 

 بهبود مدیریت هزینه در شهرهاو  های شهرییابي فعالیتهای الزم برای مکانکسب مهارت 

 شهری های الزم برای شناخت و دستیابي به منابع پایدارکسب مهارت 

 هری به ویژه به شهرداریها درارائه مشاوره های اقتصادی در سطح مدیریت شهای الزم برای کسب مهارت 

 توسعه پایدار شهری 

 تصمیماتي که در سطح مدیریت شهری پروژه های شهری و  )پیوست اقتصادی( ارزیابي اقتصادی

 .انجام مي گیرد

 تخصیص بودجه و اولویت بندی پروژه های شهری 

  مورد بررسي در شورایهای شهربررسي شیوه های دریافت عوارض و مالیات های محلي پیشنهاد و 

  تامین مالي پروژه های عمران شهریبررسي شیوه های 

  های شهریهای مردمي و خصوصي در سرمایه گذاریجلب و جذب مشارکتبررسي 

  قیمت گذاری امالك و اراضي شهری  

 دوره: شرایط و ضوابط ورود به ج 

شرایط پذیرش دانشجو بر اساس آئین نامه و دستور العمل اجرایي دوره کارشناسي ارشد ناپیوسته مورد تایید وزارت 
از بین دانش آموختگان مقطع کارشناسي با تاکید بر  ،داوطلبان تحصیلپذیرش  علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

  است.رشته های اقتصاد ، شهرسازی و جغرافیای شهری 
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 مواد و ضرایب امتحانی :

 

 

 
 ضرایب موارد امتحاني

 1 زبان عمومي و تخصصي

 4 اقتصاد خرد

 4 اقتصاد کالن

 2 ریاضي

 2 آمار

 2 علوم اقتصادیمجموعه دروس تخصصي آزمون کارشناسي ارشد 

 3 اقتصاد شهری -اني برنامه ریزی شهری و منطقه ایاصول و مب

 : طول دورهچ
گذراندن گروه آموزشي ی که دریم سال تحصیلي خواهد بود. در موان 4سال در قالب  2پژوهشي  -آموزشي طول دوره

نیم سال تحصیلي(  5الزامي بداند طول دوره حداکثر به دو سال و نیم )ورودی را دروس جبراني برای دانشجویان 
 افزایش مي یابد.

 ضوابط برای تاسیس در دانشگاه ها ح:
سابقه فعالیت اند. به شرط دارای  یای مرتبط با اقتصاد شهرزمینه هدر  کهع شده در کالن شهرها دانشگاه های واق

که در زمینه مسائل شهری دارای تجربه علمي باشند و حداقل یك استادیار در  استادیار علوم اقتصادی 2داشتن حداقل 
توجه به ماهیت بین با یا برنامه ریزی شهری که دارای تجربه علمي در خصوص مسائل اقتصادی باشد  شهرسازیحوزه 

 را دایر کنند.گرایش مي توانند این رشته ای بودن موضوعات 

 

 پایان نامه تحصیلی :خ
مرتبط با اقتصاد ای است عالوه بر گذراندن دروس تخصصي و اختیاری، در یکي از زمینه ه دانشجو ملزماین دوره در 

به تشخیص گروه آموزشي تحت نظارت و هدایت اساتید راهنما و مشاور موضوع پروژه پایان نامه تحصیلي را  شهر
صورت ه ن موضوعات اساتید راهنما یا مشاور بتعیین نماید. پیشنهاد مي شود با توجه به ماهیت بین رشته ای بود

نیز انتخاب با تصویب گروه آموزشي عالوه بر رشته اقتصاد هری مشترك از رشته های شهرسازی و برنامه ریزی ش
 .شوند
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 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 دوره کارشناسی علوم اقتصادی گرایش اقتصادشهری دروس جبرانیجدول 

ف
ردی

 

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

تعداد 

 جلسات

تعداد  نوع واحد درسی

 ساعات
 پیش نیاز

 عملی -نظری عملی نظری

 ندارد 32 - - 2 16 2 ریاضیات پایه 1ج

 ندارد 32 - - 2 16 2 اقتصاد سنجی  2ج

 ندارد 32 - - 2 16 2 زبان تخصصی  3ج

 ندارد 32 - - 2 16 2 روش تحقیق  4ج

 5ج
ریزی اصول و مبانی برنامه

 ایشهری و  منطقه
2 16 

2 
 ندارد 32 - -

 6ج
اقتصاد اصول و مبانی 

 اسالمی
2 16 

2 
 ندارد 32 - -

  12  12 جمع

 

 
 دوره کارشناسی علوم اقتصادی گرایش اقتصادشهری تخصصیجدول دروس 

ف
ردی

 

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

تعداد 

 جلسات

تعداد  نوع واحد درسی

 ساعات
 پیش نیاز

 عملی -نظری عملی نظری

 ندارد 32 - - 2 16 2 اقتصاد خرد میانه 1ت

 1ت 32 - - 2 16 2 اقتصاد کالن میانه 2ت

 1ت 48 - 1 1 16 2 (1مبانی اقتصاد شهری ) 3ت
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 3ت 48 - 1 1 16 2 (2مبانی اقتصاد شهری ) 4ت

 5ت
اقتصاد بخش عمومی 

 محلی
 3ت 48 - 1 1 16 2

 3ت 32 - - 2 16 2 اقتصاد ایران 6ت

    3 9  12 جمع

 

 

 
 دوره کارشناسی علوم اقتصادی گرایش اقتصادشهری اختیاریجدول دروس 

ف
ردی

 

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

تعداد 

 جلسات

تعداد  نوع واحد درسی

 ساعات
 پیش نیاز

 عملی -نظری عملی نظری

3ت 48   1 1 16 2 ناقتصاد مسک 1خ  

1ت 32     2 16 2 اقتصاد حمل و نقل 2خ  

 3خ
اقتصاد گردشگری و میراث 

 فرهنگي
2 16 2     32  

1ت 32     2 16 2 اقتصاد رفاه 4خ  

  32     2 16 2 اقتصاد آموزش 5خ

3ت 32     2 16 2 توسعه پایدار شهری 6خ  

1ت 32     2 16 2 شهرهای خالق 7خ  

  32     2 16 2 ایاقتصاد منطقه 8خ

 9خ
موضوعات ویژه در اقتصاد 

 شهری
3ت 32     2 16 2  

 10خ
 یمال نیو تام یاقتصاد یابیارز

 یشهر یعموم یپروژه ها
5ت 48   1 1 16 2  

  48   1 1 16 2 اقتصاد احیاء و مرمت 11خ

  32   2 16 2 مدیریت شهری 12خ

 13خ
آشنایی با معماری و شهرسازی 

 اسالمی -ایرانی
2 16 2     32  
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  32     2 16 2 اسالمی -ی ایرانفرهنگ و هنر  14خ

  32     2 16 2 یهرششناسی جامعه 15خ

  32   2 16 2 مبانی زیبا شناسی هنر اسالمی 16خ

  32   2 16 2 *یاسالم یشهرها 17خ

  48  1 1 16 2 اقتصاد سنجی کاربردی 18خ

  32   2 16 2 اقتصاد محیط زیست 19خ

قوانین  حقوق شهری و 20خ

 شهرسازی

2 16 2   32 
 

 .*اخذ درس شهرهای اسالمی توصیه می شود

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 ویژگیهای هر یک از دروس
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 1ت

 درس لسر فص چهارچوب

 عنوان درس به فارسي:

 میانهاقتصاد خرد 

 

 

 عنوان درس به انگلیسي:
Moderate 

Microeconomics 

 
 

 تعداد واحد:

2 
 

 :تعداد ساعت

32 

 
 
 

 نوع واحد

  نظری جبراني
 

 دروس پیش نیاز :

 ندارد

 عملي

 نظری پایه

 عملي

 نظری ■ تخصصي ■

 عملي

 نظری اختیاری

 عملي

 آموزش تکمیلي عملي :
 سفر علمي                 کارگاه                آزمایشگاه                سمینار

 
  هدف درس:

 آموزش تحلیل های اقتصادی در سطح خرد میانه.

 
 رئوس مطالب:

 و تقاضا نظریه های رفتار مصرف کننده .1

 ترجیحات و انتخاب 
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 قوانین تقاضا 

  دوگانگي 

 ساختار مطلوبیت 

 گذاری کارآ با وجود بازدهي فزاینده نسبت به مقیاس و آثار خارجي قیمت .2

 قیمت گذاری بهینه اول و سرمایه گذاری 

 تهای کارای محصولامسئله بهینه دوم و مالی 

 کاالی عمومي آثار خارجي هزینه مبادله و 

 اثرات رفاهي تخصیص غیر قیمتي و کنترل قیمت 

 تئوری بنگاه  .3

 مفاهیم اساسي 

 رفتار بهینه سازی 

 تقاضای نهاده ها 

 توابع هزینه 

 عرضه 

 محصوالت مشترك 

 برنامه ریزی خطي 

  ، انواع توابع تولیدهمگنCES  ... و 

 تعادل بازار .4

 فروض رقابت کامل 

 توابع تقاضا و عرضه 

  کاالتعادل بازار و 

 کاربرد مالیات ستاني 

 با وقفه  یيدل پویااوجود یکتایي تعادل، ثبات تعادل، پویای و فرایند تع 

 انحصار خرید و رقابت انحصاری .5

 فروشانحصار  .6

 انحصار مضاعف ،جانبهدو و چند انحصار  .7

 

 روش ارزيابي: 

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد دارد نوشتاری:آزمون های  دارد دارد

 داردن عملکردی:
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 :منابع اصلي

 . پژوهشکده اقتصاد اقتصاد خرد( 1378) دواودی پرویز .1

 رضا حسیني. ویرایش اول، چاپ چهارم، تهران: نشر ني. :ترجمهحلیل اقتصاد خرد، ت (.1388) .واریان، ه .2

مرتضي قره باغیان و  :ترجمهئوری اقتصاد خرد )تقرب ریاضي(، ( ت1387هندرسن، ج. م. و کوانت، ر. ا. ) .3
 ، تهران: موسسات فرهنگي رسا.جمشید پژویان

 منابع تکمیلي:
1. Bowles, S.  (2006). Microeconomics: Behavior, institution, and evolution. New 

Jersy: Princeton university press. 

2. Gravelle, H. and Rees, R. (2004). Microeconomics. 3rd, Prentice –Hall Inc. 

3. Jehle, G. A. and Reny, P. J.  (2011). Advanced microeconomic theory. (3rd ed.), 

Prentice-Hall, Inc. 
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 2ت

 درس لسر فص چهارچوب

 عنوان درس به فارسي:

 میانهاقتصاد كالن 

 

 

 عنوان درس به انگلیسي:

Moderate 

Macroeconomics 

 
 

 تعداد واحد:
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 :تعداد ساعت

32 

 
 
 

 نوع واحد

  نظری جبراني
 

 دروس پیش نیاز :

 1ت

 عملي

 نظری پایه

 عملي

 نظری ■ تخصصي ■

 عملي

 نظری اختیاری

 عملي

 آموزش تکمیلي عملي :
 سمینار               سفر علمي                 کارگاه                آزمایشگاه  

 
 هدف درس:

 آموزش تحلیل های کالن اقتصادی در سطح میانه و ارتباط آن با رفتارهای فردی
 رئوس مطالب:

 بهینه یابی پویا در اقتصاد کالن و ارتباط آن با رفتارهای فردیکاربرد  .1

 OLGمدل های  .2

 عرضه و تقاضای کل .3

 بازار کاالها و خدمات)سود( در  تبیین رابطه تقاضای کل و نرخ بهره 

  استخراج منحنی عرضه و تقاضای کل 

  تاثیر سیاست پول و مالی بر منحنی تقاضای کل 

 تابع تولید کل اقتصاد 

 استخراج منحنی عرضه کل دیدگاه کالسیک 

 استخراج منحنی عرضه کل دیدگاه گینزین ها 

  عرضه کل عوامل موثر بر شیب منحنی 

 اقتصاد کالنتحلیل تعادل در مدل ایستای  .4

 چگونگی تعیین همزمان درآمد نرخ بهره اشتغال و قیمتها 

 آثار سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد کالن دیدگاههای کالسیکی و کینزی 

 آثار اختالل بخش عرضه بر متغیرهای اقتصاد کالن دیدگاههای کالسیکی و کینزی 
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 کینزی یدگاههای کالسیکی ول اقتصاد کالن دآثار سیاستهای درآمدی در قالب مد 

 مدل ایستای تعمیم یافته با لحاظ تحوالت تابع مصرف، سرمایه گذاری، عرضه و تقاضای پول 

  پول گرایان در بخش تقاضامالی در دیدگاههای افراطی کینزی وبررسی اثر سیاستهای پولی ، 

 منحنی فیلیپس و تبادل تورم بیکاری .5

 شکل اولیه منحنی و داللتهای آن 

  انتظارات در منحنی فیلیپسلحاظ 

 انتظارات تطبیقی و نظریه نرخ بیکاری طبیعی فریدمن و پول گرایان 

 ی کینزی جدید از منحنی اتحلیل ه 

 مدل عرضه و تقاضای کل پویا و تحلیل های کالسیک جدید .6

 استخراج منحنی های عرضه و تقاضا کل پویا 

  چارچوب پویاانتظارات برونزا یا تطبیقی و اثر سیاستهای پولی در 

  و تحلیل های کالسیک های جدید و اثر سیاستهای پولی در چارچوب انتظارات عقالیی

 عرضه و تقاضای کل پوی

 چسبندگی دستمزد در مدل های ایستای عرضه و تقاضای کل 

 اثر سیاستهای پول با وجود قراردادها و انتظارات برونزا 

 عقالیی  اثر سیاستهای پولی با وجود قراردادها و انتظارات 

 تحلیل های اقتصادی کالن و سیکل تجاری حقیقی .7

 تکامل تحلیل های کالسیک جدید و نظریه سیکل تجاری حقیقی 

 توضیح نظریه سیکل تجاری حقیقی از نوسانات اقتصادی 

 مدل عرضه و تقاضای کل سیکل تجاری حقیقی 

  توضیح نظریه سیکل تجاری حقیقی از رفتار موافق یا مخالف سیکلی متغیرهای اقتصادی

 کالن 

 توضیح نظریه سیکل تجاری حقیقی از رابطه پول و متغیرهای حقیقی 

 تحلیل های اقتصادی کالن کینزی جدید .8

 چگونگی پیدایش نظریه های کینزی جدید 

 قراردادها، دستمزدهای کارایی و چسبندگی دستمزدها 

 بازار رقابت ناقص و چسبندگی دستمزدها 

 توضیح کینزین های جدید از سیکلهای تجاری 
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 تعدیل تراز پرداختها و هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و ارزی .9

  بازنگری منحنیIS برای اقتصاد باز 

  حساب جاری  و سرمایه و تعادل تراز پرداختها و منحنیBP 

 فلمینگ -تحلیل های مدل ماندل 

  ترازپرداختها در نظام ارزی ثابت و شناورتعدیل 

  آثار سیاستهای پولی و مالی بر تعادل 

 نظریه برابری بهره  و مدل دورن بوش 

 رشدسایر موضوعات  .10

 پویایی های درون مدل: تعادل ایستا و رشد بلند مدت 

 تورم، بهره وری و توزیع درآمد 

  تعدیل موجودیمقدمه ای بر پویایی های 

 

 روش ارزيابي: 

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد دارد آزمون های نوشتاری: دارد دارد

 داردن عملکردی:

 

 :منابع اصلي

 ( اقتصاد کالن، نشر ني.1388) شاکری عباس .1

 تهران: نشر ني. ،عباس شاکری :ترجمه، (. تئوری و سیاست های اقتصاد کالن1388برانسون، و. اچ. ) .2

، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد 3جلد ،مهدی تقوی :ترجمه، (. اقتصاد کالن پیشرفته1383د. )رومر،  .3
 واحد علوم و تحقیقاتي. ،اسالمي

 منابع تکمیلي:

1. Blanchard, O. J. (2008). The state of macroeconomic. NBER Working Paper, 

14259. 

2. Chiang, A. C. (1992). Elements of dynamic optimization. New York: McGraw-

Hill. 

3. King, R. G. and Rebelo, S. T. (1999). Resuscitating Real Business Cycles. In J. 

Taylor and M.Woodford (Eds.), Handbook of Macroeconomics (Chapter 14, vol. 

1B, 927‐1007) 

4. Prescott, E. C. and Rajnish M.  (1980). Recursive competitive equilibrium: The 

case of homogeneous households. Econometrica, 48, 1365-1379. 

5. Rebelo, S. T. (2005). Real business cycle models: Past, present, and future. NBER 

Working Paper 11401. 
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6. Romer, D. (2006).Advanced macroeconomics. (3rded.), New York: McGraw-Hill 

Irwin. 

7. Sargent, T. J. (1987).Dynamic macroeconomic theory. Cambridge, Massachusetts: 

Harvard University Press. 
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 درس لسر فص چهارچوب

 عنوان درس به فارسي:

 1مبانی اقتصاد شهری 
 

 

 

 

 

 

 عنوان درس به انگلیسي:
Basic Urban 

Economics 1 

 
 
 واحد:تعداد 

2 
 

 :تعداد ساعت

48 

 
 
 

 نوع واحد

  نظری جبراني
 

 دروس پیش نیاز :

 1ت

 عملي

 نظری پایه

 عملي

 نظری ■ تخصصي ■

 عملي ■

 نظری ختیاریا

 عملي

 آموزش تکمیلي عملي :
 سمینارعلمي                 کارگاه                آزمایشگاه                 بازدید      

 

 : درس هدف

ها در عملکرد بازارهای های اقتصادی، اهمیت سیاستعلت شکل گیری شهرها، اهمیت مکان و فضا در تحلیل شناخت
 مورد نظر در شهرها.

 

 :مطالب رئوس

 مقدمه ای بر اقتصاد شهری:  .1

  علت شکل گیری شهرها 

 مزیت نسبي و تاثیر آن در بوجود آمدن شهرها 

 صرفه جویي های ناشي از مقیاس و تاثیر آن در بوجود آمدن شهرها 

 صرفه جویي های ناشي از تجمع و تاثیر آن بر رشد شهرها 

  ینيشهر و شهرنش .2

 شهر چیست؟ 

 مناطق شهری 

 مناطق انواع 

 شهر یمنطقه بند 

   ینيمفهوم شهرنش 

  پیشینه و روند شهرنشیني در جهان 

  پیشینه و روند شهرنشیني در ایران 
 تابع تقاضای فضایي قیمت گذاری فضایي و  .3
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 نواحي بازار و نظریه مکان مرکزی  .4

 عوامل تعیین کننده نواحي بازار 

 تغییرات در تقاضا و تراکم جمعیت 

 تاثیر هزینه های حمل و نقل در نواحي بازار 

 نظریه مکان مرکزی 

 فروض نظریه مکان مرکزی و تاثیر آن بر اندازه و ترکیب شهرها نقض 

  مکان یابي .5

  مفهوم مکان یابي           

  تئوری های مکان یابي کسب و کار 

  مدل وبر  
 ینگمدل هتل  .6

  موزس یدتول یابيمدل مکان 

  یابيمکان  یها یهاقتصاد بازار و نظر 

 نواحي بازار و سیستم های شهری 

 بازار بنگاه ها يکننده نواح یینعوامل تع 

 چگونگي اندازه گیری حیطه نفوذ شهرها 

 یتارزش مرکز مدل جاذبه 
 ندازه شهرا .7

  عوامل موثر بر اندازه شهرها 

 اندازه بهینه شهرها 

  (یبراتقاعده ج ، یفقاعده ز) اندازه شهرها یعتوز 

  اندازه شهرها و مفهوم نخست شهر یعتوز 

  یبررسي مفهوم سلسله مراتب شهر 

  یو سلسله مراتب شهر یمکان مرکز یهنظر 

  و قاعده رتبه اندازه یسلسله مراتب شهر 
 رشد اقتصاد شهرها .8

 بازار نیروی کار شهری و رشد اقتصادی 

  صرفه جوی های ناشي از محلي شدن 

 رشد اقتصادی و کیفیت محیطي 

  پایه : مطالعه پیش بیني رشد اقتصادی 

 هزینه ها و منافع رشد اقتصادی 

  صنایع بزرگ بر رشد شهرها و اشتغال آنتاثیر 
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 یو ساختار شهر ینبازار زم .9

 یآن در اقتصاد شهر یتو اهم ینمز 

  ینزم یها یژگيو 

  ینبازار زم 

  ینعوامل مؤثر بر تقاضا و عرضه زم 

  یناجاره زم   

  (یزیو حاصلخ ینزم ی)اجاره بها یکاردور یالگو 

  یکاردوبر اساس مدل ر ینزم یرقابت و اجاره بها 

 تونن دل ونم 

  بر اساس مدل ون تونن ینزم یرقابت و اجاره بها 

  بنگاه یبرا یناجاره زم یالگو 

  ینزم یشنهادیاجاره پ یدر الگو ینزم برای هارقابت بنگاه 

  خانوار ساکن در شهر یبرا یناجاره زم یالگو 

  خانوارها یبرا یناجاره زم در الگوی ینزم یرقابت برا 

  خانوار یناجاره زم در الگوی  یطنقش مح 

  یشهر ینزم یکاربر 

  ینزم یاهداف کاربر 

  یشهر ياراض یانواع کاربر 

  یشهر یکارکردها یابيدر مکان  ینهبه یارهایمع  

 یساختار شهر های یهنظر 

 تأثیر سیاست های دولت بر مسیر رشد یك منطقه. .10

 سیاست های کنترل جمعیت شهری 

 سیاست های کنترل رشد شهرها 

  منطقه بندی رفع مزاحمت 

 منطقه بندی عملکردی 
 

 

 : روش ارزيابي

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 دارد دارد آزمون های نوشتاری: دارد ندارد

 دارد عملکردی:
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 ( . اقتصاد شهری ، انتشارات سمت.1395اکبری، نعمت اله ) .1

 .مترجم: جعفر قادری، علي قادری، نشر نور علم ،1. جلد مباحثي در اقتصاد شهری. (1386سولیوان، آرتور ) اُ .2

 منابع تکمیلی
انتشارات سازمان . نظریه های توسعه کالبدی شهر .(1387بمانیان، محمدرضا و محمودی نژاد، هادی ) .1
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 هدف درس: 

 سیاست های عمومي.های پیش روی دولت مرکزی و مسائل شهری، چالش شناخت
 

 رئوس مطالب:

 کاربری زمین در کالن شهرها .1

  نظام شهرهای چند هسته ای 

 توزیع مکاني  اشتغال و جمعیت در کالن شهرها 

 تاثیر بزرگ راه ها و سیستم های حمل و نقل بر کاربری زمین 

 سیاست های کنترل کاربری زمین و تاثیر آن بر بازار زمین شهر .2

 شهرهای بزرگ منطقه بندی عملکردی در 
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 ها( نقل )مفهوم، اهمیت، عناصر، شیوهکلیات حمل و  .1

 های حمل و نقل منافع و هزینه .2

 های حمل و نقل شهریسنجش منافع و هزینه .3

 های دولت محلي در بخش حمل و نقل سیاست .4

 حمل و نقل عمومي شهری  .5

 شهری عرضه و تقاضای حمل و نقل .6

 ریزی حمل و نقل شهریبرنامه  .7

 حمل و نقل هوشمند شهری  .8
 

 : روش ارزيابي

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 دارد دارد آزمون های نوشتاری: دارد ندارد

 داردن عملکردی:

 منابع اصلي : 
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 .انتشارات سمت(. اصول کاربردی اقتصاد حمل و نقل. 1391بیضایي، سید ابراهیم ) .1

 

 منابع تکمیلي:

مترجم: جعفر قادری، علي قادری، انتشارات نور . 2جلد  مباحثي در اقتصاد شهری .(1386) اُ. سولیوان،آرتور .1
 .علم

 .انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان .جابجا گریاقتصاد  .(1362) ساسان، عبدالحسین .2

3. Jara-Díaz, Sergio. (2007). Transport economic theory. Elsevier Linacre House, Jordan 

Hill, OxfordOX2 8DP, UK. 
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 3خ
 چهارچوب سرفصل درس

 عنوان درس به فارسي:

اقتصاد گردشگری و 

  میراث فرهنگی

 

 

 
 عنوان درس به انگلیسي:

Economics of Tourism 

and Cultural 

Heritage 

 
 

 تعداد واحد:

2 
 

تعداد 
 ساعت:

32 

 نوع واحد

 جبراني
 نظری

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملي

 پایه
 نظری

 عملي

 تخصصي
 نظری

 عملي

 اختیاری■
 نظری■

 عملي

 آموزش تکمیلي عملي:
 سفر علمي                 کارگاه                آزمایشگاه                سمینار   

 

 هدف درس: 

آثار اقتصادی فعالیت های مرتبط با آشنایي دانشجویان با مفاهیم اساسي اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگي و بررسي 
 گذاری اقتصادی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگيگردشگری و نیز سیاست

 

 رئوس مطالب:

 اصول و مفاهیم گردشگری و میراث فرهنگي .1

 ژگي های اقتصادی محصوالت گردشگری وی .2

 روش های اندازه گیری در صنعت گردشگری   .3

عرضة  -اضا، کشش پذیری محصوالت، مدل های تقاضا در صنعت سفرتقاضای گردشگری؛ عوامل مؤثر بر تق .4
 گردشگری؛ عوامل مؤثر بر عرضه، بنگاه ها و بازار محصوالت گردشگری 

 پیش بیني تقاضا در صنعت گردشگری  .5

، اقتصاد ملي و اقتصاد بین المللي، روندهای آتي در اقتصاد شهرتأثیر اقتصادی صنعت گردشگری بر اقتصاد   .6
 گردشگری 

 مالیات ستاني در صنعت گردشگری و میراث فرهنگي  .7

 توسعه پایدار گردشگری و میراث فرهنگي  .8
 

 روش ارزیابی: 

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 دارد ندارد
 دارد آزمون های نوشتاری:

 دارد
 دارد عملکردی:
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 منابع اصلی:
 .نور علمانتشارات  .(. اقتصاد توریسم1386موسایي، میثم ) .1

 (. اقتصاد سفر و جهانگردی. ترجمه: صباغ کرماني. انتشارات زهد.1383آدریان، بول ) .2

(. جنبه های اقتصادی میراث فرهنگي. ترجمه: علي اعظم محمد بیگي. 1382و ریزو، ایلد ) هاتر، مایکل .3
 تهران: موسسه انتشار امیرکبیر.

 منابع تکمیلی:
4. Schuster, J. (1997). Market, Preserving the Built Heritage, Tools for 

Implementation. Hanover and London: University Press of New England  

5. Vanhove, N. (2005). The Economics of Tourism Destinations. Elsevier. 
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 4خ

 درس لسر فص چهارچوب

 عنوان درس به فارسي:

 رفاهاقتصاد 

 

 

 

 
 

 عنوان درس به انگلیسي:
Welfare of  

Economics 

 
 

 تعداد واحد:

2 
 

تعداد 
 :ساعت

32 

 
 
 

 نوع واحد

  نظری جبراني
 

 :دروس پیش نیاز
 1ت

 عملي

 نظری پایه

 عملي

 نظری تخصصي

 عملي

 نظری■ اختیاری■

 عملي

 :آموزش تکمیلي عملي 
 کارگاه                آزمایشگاه                سمینار            فر علمي      س  

 

 : هدف درس

در این کاربرد آنها.  و نحوههای مختلف ارائه شده در زمینه رفاه اقتصادی اجتماعي ها و نظریهتئوریدانش افزایي درباره 
مفهوم رفاه اجتماعي از دیدگاه نظری مورد بحث قرار  ،مربوط به آنهاهای طرح مسائل رفاهي مختلف و نظریهدرس با 

 د.وشدر آن چهارچوب، تابع رفاه اجتماعي مطرح مي گیرد ومي
 

 رئوس مطالب:

 اقتصادی ،تخصیصي ،فني کارایين )آ گیری اندازه معیارهای و کارایي انواع، بازارها ساختار و اقتصادی کارایي .1
 (دروني و

 از بعد محلي  تولیدکننده و کننده مصرف رفاه اضافه ،اجتماعي رفاهرفاه:  .2

 اول بهینه مقابل در دوم بهینه .3

 شهری اجتماعي رفاه تابع .4

  رفاهمحلي دولت  .5

 حکمراني خوب شهری  .6

 ، آموزشي و بهداشتيمحلي های رفاه برسیاستمحلي ثیر تغییرات نهادی در دولت أت  .7

 .رفاهمحلي ینده دولت های آ .8
 

 : روش ارزيابي

 پروژه آزمون نهایی میان ترمآزمون  ارزشیابی مستمر

 دارد دارد آزمون های نوشتاری: دارد ندارد

 داردن عملکردی:
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 منابع اصلي: 
 انتشارات سمت اقتصاد رفاهمباحثي در اقتصاد خرد: بازارها، تعادل عمومي و  ،(1395) عبادی جعفر .1

 .تامین اجتماعي، انتشارات همایون پورهرمز مترجم:  .دولت رفاه در اروپا .(1381) جولیانو و دیگران ،بونولي .2

 منابع تکمیلی:

 .دانشگاه مفید. انتشارات اقتصاد بخش عمومي(. 1392)یداهلل ، دادگر .3

 ایه صاخاز ش ادهفتا اسب يرانای اندگننک رفصم ياهرف راتغییت يابارزی .(1384) ، علي اکبرژادنرویسخ .4
 .يانازرگب ایهشژوهو پ اتعطالم هسوسمانتشارات  .يدگزن هنزیه

 .انتشارات گام نو .نظریه رفاه. (1381)توني ، فیتزپتریك .5
6. Nicholas Barr. (1998). the economics of welfare state. Oxford University Press. 

7. Brueckner, J. K. (2011). Lectures on urban economics. MIT Press Books, 1. 

8. Musterd, S., & Ostendorf, W. (Eds.). (2013). urban segregation and the welfare state: 

Inequality and exclusion in western cities. Routledge. 

9. Zodrow, G. R. (Ed.). (2013). Local provision of public services: The Tiebout model 

after twenty-five years. Elsevier. 

10. Knox, P., & Pinch, S. (2014). Urban social geography: an introduction. Routledge. 
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 5خ

 درس لسر فص چهارچوب

 عنوان درس به فارسي:

 آموزشاقتصاد 

 

 

 

 

 
 عنوان درس به انگلیسي:

Economics of 

Education 

 
 

 تعداد واحد:

2 
 

تعداد 
 :ساعت

32 

 
 
 

 نوع واحد

  نظری جبراني
 

 :دروس پیش نیاز

 

 عملي

 نظری پایه

 عملي

 نظری تخصصي

 عملي

 نظری■ اختیاری■

 عملي

 آموزش تکمیلي عملي :
 آزمایشگاه                سمینار            سفر علمي                 کارگاه         

 

 : درسهدف 

مفاهیم اقتصاد آموزش، سرمایه انساني، آثار مستقیم و غیر مستقیم آموزش و راهکارهای تأمین منابع مالي در شناخت 
 آموزش.

 

 :رئوس مطالب

 ، مفاهیم و کلیات اقتصاد آموزشاصول .1

 مسائل اساسي اقتصاد آموزش  .2

 اقتصادی و اجتماعي آموزشو منافع های هزینه  .3

 تقاضای اجتماعي برای آموزش  .4

 مفهوم اقتصاد دانش محور  .5

 بازار کار فارغ التحصیالن دانشگاهي با تاکید بر دانشجویان رشته های هنری .6

 توسعه شهرها نقش سرمایه انساني و اجتماعي در رشد و  .7

 نقش شهرها در آموزش.  .8
 

 : روش ارزيابي

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 دارد دارد آزمون های نوشتاری: دارد ندارد

 دارد عملکردی:

 منابع اصلي: 
 سمت. تآموزش. انتشارا(. تحلیل اقتصادی 1394) مهرباني وحید .1
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 عماد زاده، انتشارات جهاد دانشگاهي. مصطفيمترجم:  .اقتصاد آموزش .(1376) جونز، گرنت .2

 منابع تکمیلی:

3. Lipman, P. (2013). The new political economy of urban education: Neoliberalism, 

race, and the right to the city. Taylor & Francis. 

4. Anyon, J. (2014). Radical possibilities: Public policy, urban education, and a new 

social movement. Routledge. 

5. Judd, D. R., & Swanstrom, T. (2014). City politics. Pearson Education Canada. 
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 6خ

 درس لسر فص چهارچوب

 عنوان درس به فارسي:

  پايدار شهري  توسعه

 

 

 

 

 
 عنوان درس به انگلیسي:

Sustainable Urban 

Development  

 
 

 تعداد واحد:

2 
 

تعداد 
 :ساعت

32 

 
 
 

 نوع واحد

  نظری جبراني
 

دروس پیش 
 :نیاز
 3ت

 عملي

 نظری پایه

 عملي

 نظری تخصصي

 عملي

 نظری■ اختیاری■

 عملي

 آموزش تکمیلي عملي :
 علمي                 کارگاه                آزمایشگاه                سمینار بازدید       

 

 : هدف درس

ویژه ای در  جایگاهو توسعه اقتصاد سبز که از  پایدارهای مربوط به توسعه  نظریه، اصول و مفاهیمدانش افزایي درباره 
این درس باعث آشنایي و درك ماهیت میان رشته ای از توسعه پایدار و نیاز به  همچنینمباحث شهری برخوردارند. 

زمین(  و فقر زدایي ادغام علوم مختلف در حل مسائل محیط زیستي حاکم بر جهان )مانند تغییرات اقلیمي و گرم شدن 
 مي گردد. 

 

 :لبرئوس مطا

 آشنایي با مفاهیم، اصول و نظریه های مربوط به توسعه پایدار و توسعه اقتصاد سبز   .1

 مطالعه اکوسیستم های طبیعي و تنوع زیستي در ارتباط با اقتصاد سبز و اقتصاد شهری  .2

 آشنایي با موضوع مدیریت کربن و روند تغییرات آب و هوایي جهان  .3

 آشنایي با قوانین محیط زیستي و عدالت اجتماعي  .4

 آشنایي با تکنیك ها و سنتز اطالعات مربوط به پایداری و اقتصاد سبز  .5

 های تجدید پذیر آشنایي با تکنولوژی های سبز و انرژی .6

های تجدید پذیر در محیط های استفاده از تکنولوژی های سبز و انرژیآشنایي با تاثیر اقتصادی بلند مدت  .7
 شهری 

 آشنایي با بخش های کلیدی و شاخص ها برای توسعه اقتصاد سبز. .8

 

 : روش ارزيابي

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 دارد دارد آزمون های نوشتاری: دارد ندارد
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 دارد عملکردی:

 :اصليمنابع 
1. Edited by Nora Räthzel; David Uzzell. (2013). Trade unions in the green economy: 

working for the environment. Routledge. 
2.  Edited Jose Antonio Puppim de Oliveira. (2012). Green economy and good 

governance for sustainable development: opportunities, promises and concern. United 

Nations University Press. 

 منابع تکمیلی:
، برنامه ریزی شهرهای پایدار، برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد،  1391مجیدی فر احسان، )ترجمه(  .3

 .شورای اسالمي شهر مشهد انتشارات مرکز پژوهش های

 . انتشارات جهاد دانشگاهي. های جهانيتغییرات اقلیمي و سیاست. (1393) طاهر ،فرشاد قوشچي .4

5. Kevin Danaher, Shannon Biggs, Jason Mark. (2007). Building the green economy: 

success stories from the grassroots. PoliPointPress. 
6. UNEP. (2011). towards a green economy: pathways to sustainable development and 

poverty eradication. UNEP. 
 

  

http://unu.edu/author/jose-antonio-puppim-de-oliveira
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kevin+Danaher%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Shannon+Biggs%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jason+Mark%22
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 7خ

 درس لسر فص چهارچوب

 عنوان درس به فارسي:

 شهرهاي خالق 

 

 

 

 

 
 عنوان درس به انگلیسي:
Creative Cities 

 
 

 تعداد واحد:

2 
 

تعداد 
 :ساعت

32 

 
 
 

 نوع واحد

  نظری جبراني
 

 :دروس پیش نیاز
 1ت

 عملي

 نظری پایه

 عملي

 نظری تخصصي

 عملي

 نظری■ اختیاری■

 عملي

 آموزش تکمیلي عملي :
 سمینار              سفر علمي                 کارگاه                آزمایشگاه     

 

 هدف درس: 

 مفاهیم اساسي شهرهای خالق با تکیه بر اقتصاد خالق  شناخت
 

 رئوس مطالب:

 صنایع خالق و اقتصاد خالق  چهتاریخ .1

 UNCTADای انکتاد های دورهبررسي گزارش .2

 مفهوم و ماهیت شهر خالق .3

  چگونگي شکل گیری شهرهای خالق .4

 برنامه ریزی شهرهای خالق .5

 در شهرها صنایع خالقشاغلین  .6

 مطالعات بازار در شهرهای خالق .7

 ویژگي های شهر خالق  .8

 نقش شهرهای خالق در اقتصاد کشور و جهان .9

 ارزش افزوده محصوالت و کاالها در شهرهای خالق .10

 امکان سنجي و مکان یابي در شهرهای خالق  .11

 چالش ها و راهکارهای شهرسازی خالق .12

 
 روش ارزيابي:

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد دارد آزمون های نوشتاری: دارد ندارد
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 دارد عملکردی:

 منابع اصلي:

 (. شهر خالق. انتشارات طحان.1392) جاوید، محمدهادی و حسین پور، سید علي و اکبری مطلق، مصطفي. .1

 منابع تکمیلي:
1. Charles Landry. (2008). the Creative City: A Toolkit for Urban Innovators Paperback.  

2. Charles Montgomery. (2014).Happy City. Straus and Giroux. 
3. David Hesmondhalgh. (2012). the cultural industries. SAGE Publications 

4. John Howkins. (2007). the creative economy how people make money from ideas. 

Penguin Group. 

5. Richard E. Caves. (2002). Creative industries: contracts between art and comer 

Harvard University Press)  

6. Richard Felorida. (2002). the rise of the creative class. Basic Books. 

7. Rosemond Davies. (2013). introducing the creative industries: from theory to practice. 

SAGE Publications.  
8. Terry Flew. (2011). the creative industries: culture and policy. SAGE Publications. 

  

http://www.amazon.com/Charles-Landry/e/B001JP7U1M/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Charles-Montgomery/e/B001HMSWLY/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Richard-E.-Caves/e/B001IQWH5G/ref=dp_byline_cont_book_1
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 8خ

 درس لسر فص چهارچوب

 عنوان درس به فارسي:

 ايمنطقهاقتصاد 

 

 

 

 

 
 

 عنوان درس به انگلیسي:
Regional 

Economics 

 
 

 تعداد واحد:

2 
 

تعداد 
 :ساعت

32 

 
 
 

 نوع واحد

  نظری جبراني
 

 :دروس پیش نیاز
 ندارد

 عملي

 نظری پایه

 عملي

 نظری تخصصي

 عملي

 نظری■ اختیاری■

 عملي

 آموزش تکمیلي عملي :
 کارگاه                آزمایشگاه                سمینار               سفر علمي        

 

 هدف درس: 

 ای نظریه ها و مدل های تحلیل اقتصاد منطقه شناخت .1

 تسلط بر نظریه های مرتبط با مکان، رقابت و فعالیت های اقتصادی در سطح منطقه. .2
 رئوس مطالب:

 ایمقدمه ای بر اقتصاد منطقه  .1

 مکان و نظریه های تولید .2

 های مکان صنایع نظریه .3

 رقابت فضایي و قیمت .4

 بازار نواحي .5

 روستایي ی ـنظام شهر .6

 تئوریهای رشد و توسعه اقتصاد منطقه ای .7

 سیاست های توسعه منطقه ای .8

 مدلهای اقتصادی منطقه ای .9

 فناوری و مناطق .10

 مطالعات تجربي رشد و توسعه اقتصاد منطقه ای .11

 .منطقه ایآینده نگری  .12
 

 روش ارزيابي:

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر
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 ندارد دارد آزمون های نوشتاری: دارد دارد

 داردن عملکردی:

 منابع اصلي:

 سمت.انتشارات  قه ای.تهران:اقتصاد منط .(1380) صباغ کرماني، مجید .1
 ،مترجم: منوچهر طبیبیان .مسائل شهری و منطقه ایردی در تحلیل بمدل های کار .(1379) ابنهایم نوربرث .2

 انتشارات دانشگاه تهران. :تهران

 منابع تکمیلی:
سازمان  :تهران .های توسعه کالبدی شهرنظریه .(1387) و محمودی نژاد، هادی بساتیان، محمد رضا .3

 های کشور.دهیاریو ها شهرداری
 انتشارات سمت.: تهران .ه های شهر و پیراموننظری .(1389محمد حسین و رجبي، حسین ) پاپلي یزدی، .4
. سیاست های توسعه و مدیریت شهری در عصر جهاني شده .(1389) سوزان کالرك، جي گوتز، ادوارد وای، .5

 نور علم. :تهران ،مترجم: اسداهلل نقدی و فرحناز اسکندرلو
انتشارات : یزد. ریزی منطقه ای و برنامه . مکتب ها، نظریه ها و مدل های برنامه(1383) زیاری، کرامت اهلل .6

 دانشگاه یزد.
ها و  )سیستم برنامه ریزی کاربری اراضي شهری .(1381و رازاني، اسد و رخشاني، پدرام ) عسگری، علي .7

 مدل ها(. تهران: نور علم.
منطقه ای. مترجم:  فنون پیش بیني در برنامه ریزی  شهری و  .(1376فیلد، برایان و مك گرگور، برایان ) .8

 .انتشارات  سازمان برنامه و بودجه :تهران ،زاده فاطمه تقي

9. Capello. (2009). Handbook of regional economics: cities & geography. Edward Elgar 

Publishing Inc. 

10. Edward M. Bergman; Edward J. Feser. (1999). Industry and regional clusters 

concepts and comparative application. on the Web Book of  Regional Science 

(Www.Rri.Wvu.Edu/Regscweb.Htm), Ed, Scott Love ridge, WV: Regional Research 

Institute, West Virginia University 

11. Edward, Mary. E. (2007). Regional & urban economics development: theory & 

methods. Auer Bach Publication. 

12. Hoover; Edgar; Frank Giarratani. (2001). an introduction to regional economic. Web 

Book of Regional Science. Regional Research Institute. West Virginia University. 

13. William Schaffer. (1999). Regional impact models. In The Web Book of Regional 

Science (Www.Rri.Wvu.Edu), Ed., Scott Loverdge. Morgantown, W: Regional 

Research Institute. West Virginia University. 
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 هدف درس: 

در زمان برگذاری از جایگاه ویژه ای به تشخیص استاد اقتصاد شهری که جاری مسائل و مفاهیم دانش افزایي درباره 
 است. برخوردارکالس 

 

 :قرار گیردتواند مورد بررسي پیشنهادي كه مي رئوس مطالب

 مسائل مربوط به بافت های فرسوده .1

 و رشد شهر نشیني، رشد اقتصادی مسائل مربوط به توسعه شهری  .2

 مسائل مربوط به حمل و نقل درون شهری  .3

 مسائل مربوط به سیاست های مسکن شهری  .4

 بازارها و رفاه شهری ،مسائل مربوط به زمین شهری  .5

 مسائل مربوط به سرمایه اجتماعي در شهرها  .6

 مسائل مربوط به بانك پذیری، رقابت پذیری، قابلیت زندگي، حکمراني خوب شهری  .7

 ات زمان برای شهرها مطرح مي شوندو سایر مسائلي که به مقتضی  .8
 

 روش ارزيابي:

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 دارد دارد آزمون های نوشتاری: دارد دارد

 دارد عملکردی:
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1. Arjo Klamer. (1997). the value of culture: on the relationship between economics and 

arts. Amsterdam University Press.  

2. Jeanette D. Snowball. (2008). Measuring the value of culture methods and examples 

in cultural economics. springer  

3. Philip mc conn. (2001). Urban and regional economics. Oxford University Press.  
4. Smith founded. (2011). Advanced strategies for marketing art: innovative ways to 

boost your art career. Art Network. 

5. Tom McNulty. (2006). Art market research: a guide to methods and sources. 

McFarland & Company.  

6. Victor a. ginsburgh; & David thereby. (2006). Handbook of the economics of art and 

culture (handbooks in economics. North Holland.  
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 هدف درس: 

همچنین دانش افزایي درباره  انواع قراردادها در پروژه ها، نحوه تامین مالي و مدیریت ریسك آنها.دانش افزایي درباره 
 انواع روش های تامین مالي مبتني بر قوانین اسالميتامین مالي اسالمي و انواع روش های 

 ایجاد یادگیری در دانشجویان برای تامین مالي پروژه ها از روش های متنوع. 
 

 رئوس مطالب:

 مقدمه )ارزیابي اقتصادی( .1
 بازار تامین مالي پروژه  .2
 توسعه و مدیریت پروژه  .3
 کار با وام دهندگان .4
 انواع قراردادها در تامین مالي پروژه .5
 ریسك های تجاری .6
 ریسك های مربوط به اقتصاد کالن .7
 ریسك های سیاسي .8
 تامین مالي، بیمه و تضمین ریسك های سیاسي .9

 مدلسازی و ارزیابي مالي. .10

 بازار رهن اسالمي بررسي .11
 بازارهای تامین مالي اسالمي شناخت .12
 فروش اقساطي مرابحه و .13
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 اجاره به شرط تملیك .14
 و صکوك مشارکت .15
 سایر روش های اسالمي تامین مالي .16

 شاخص های ارزیابي اقتصادی از بعد بخش عمومي  .17

 مباني سنجش آثار بیروني پروژه های محلي .18

 مباني الویت بندی پروژه های عمومي محلي .19

 نگاهي به تجربه روش های تامین مالي در شهرداریها .20

 فروش اوراق مشارکت و صکوك 

 قراردادهای مشارکتي 

  اخذ وام از بانکهای داخلي و خارجي 

 سایر روش های تامین مالي استفاده شده در کالن شهرها 
 

 روش ارزيابي:

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد دارد آزمون های نوشتاری: دارد دارد

 داردن عملکردی:

 منابع اصلي:

مالي مناسب و توسعه پایدار کالن شهری. انتشارات دانشگاه ( ساختار تامین 1395) نصر اصفهاني رضا .1
 تهران.

( توسعه منابع درآمدی شهرداری ها و تامین مالي پروژه های شهری، انتشارات نور 1387عزتي، مرتضي ) .2
 علم.

 منابع تکمیلي

 ( انتشارات سمت1394امیر حسین. ارزیابي اقتصادی طرح ها) مزیني، .1

 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمي.  .ابزارهای مالي اسالمي .(1386) موسویان، سید عباس .2

 . پژوهشگاه حوزه واقتصادی نهادهای مالي بازار سرمایه اسالمي -(مباني فقهي1392) .آقا نظری حسن .3
 دانشگاه.

4. Esly. (2006). Modern project finance: a case book. Wiley. 

5. Galli, S. (2007) Project finance in theory and practice. Academic press. 

6. Hoff man, S. (2007). The law and business of international project finance. 

Cambridge University Press. 

7. Pretorius, F. (2008). Project finance for constructions and infrastructure. Wiley-

Blackwell. 

8. Yescombe. (2002). Principles of project finance. Academic Press. 

9. Akram Khan, Muhammad. (2007). Islamic economics and finance. Taylor & Francis.  
10. El-Gamal. (2006) Islamic finance: law, economics, and practice. Cambridge 

University Press. 
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11. Hassan and Lewis. (2009). Handbook of Islamic banking. Edward Elgar Pub.  
12. Karim, R, and Archer, s. (2007). Islamic finance: innovation and growth. Euro money 

Books.  
13. Schoon, N. (2009). Islamic banking and finance. Spirou's Press Ltd.  
14. Soumare, C. (2008). The principles of Islamic banking. Xlibris.  
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 دروس پیش نیاز:

 

 عملي

 پایه
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 تخصصي
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 آموزش تکمیلي عملي :
 سفر علمي                   کارگاه                آزمایشگاه                سمینار  

 

 هدف درس: 
 آشنایي دانشجویان با مفاهیم پایه و ابعاد اجرایي اقتصاد احیاء و مرمت اماکن تاریخي

 مطالب:رئوس 
 مفاهیم پایه -الف

 گونه شناسي اماکن تاریخي .1
 مفهوم احیاء .2

 انواع طرح های اصالحي در فضای شهری .3

 ضرورت نگاه سیستمي به فضای شهری .4
 اصول اساسي در احیاء .5

 ابعاد اجرایي اقتصاد احیاء -ب
 امکان سنجي .6
 مطالعات بازار .7
 تحلیل اقتصادی .8
 اسناد هدایت طرح و مدیریت اجرا .9

 تامین سرمایهمشارکت و  .10
 بازاریابي، تبلیغات و واگذاری .11
 مدیریت بهره برداری و نگهداری .12

 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 دارد دارد آزمون های نوشتاری: دارد دارد
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 ندارد عملکردی:
 : اصلیمنابع 

 انتشارات سمت. .(. نوسازی و بهسازی شهری1384منصور ) ،فالمکي .1

بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری. (. 1386) ابوالفضل ،حبیبي، کیومرث و پوراحمد، احمد و مشکیني .2
  دانشگاه کردستان.انتشارات 

 منابع تکمیلی:

  دانشگاه تهران.انتشارات (. مرمت شهری. 1384) حبیبي، سید محسن و مقصودی، ملیحه .1

دانشگاه انتشارات  .بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا (.1384)شمایي، علي و پوراحمد، احمد  .2
   تهران.

  دانشگاه تهران.. انتشارات سازی بناها و شهرهای تاریخي(. باز زنده1374منصور ) ،فالمکي .3

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی انتشارات  .(. نظریه ای بر منشور مرمت شهری1387منصور ) ،فالمکي .4
  معماری وزارت راه و شهرسازی.و 

. (. فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخي شهرها1384احمد ) ،کالنتری، حسین و پوراحمد .5
  پژوهشگاه علوم انساني فرهنگ و مطالعات فرهنگي جهاد دانشگاهي.انتشارات 

علي اعظم محمد بیگي، (. جنبه های اقتصادی میراث فرهنگي. ترجمه: 1382)و ریزو، ایلد  هاتر، مایکل .6
 انتشارات امیرکبیر.
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 هدف درس: 

 مدیریت شهری.ساختار و سیستم اداری شهرها، اهداف، شرح وظایف و چگونگي شناخت 
 

 رئوس مطالب:

 اصول، مفاهیم و کلیات مدیریت  .1

 سبك های مدیریت/ اصول، مفاهیم و کلیات مدیریت شهری  .2

 اهداف و وظایف مدیریت شهری  .3

 جهان ایران و تاریخچه و پیشینه مدیریت شهری در  .4

 مدیریت شهری در دنیای امروز  .5

 )منابع و مخارج( در دنیا و ایران  الگوهای مدیریت شهری/ ساختار و سیستم اداری شهری .6

 روش های تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت شهری  .7

 کاربرد روش های تصمیم گیری درمدیریت شهری. .8
 

 : روش ارزيابي

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 دارد دارد آزمون های نوشتاری: دارد ندارد

 داردن عملکردی:
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 منابع اصلي: 

)محلي  سیاست های توسعه و مدیریت شهری در عصر جهاني شدن .(1389، )کالرك و ادوراد جي، گونز .1
دانشکده علوم اقتصادی و ، انتشارات معصومه قاسمپور ،فرحناز اسکندرلو ،اسد اهلل نقدیمترجم:  .جدید (گرایي

 .نور علم

 منابع تکمیلی:

 .کاربرد روش های رتبه بندی و تصمیم گیری چند معیاره. (1387مهدی )اکبری، نعمت اهلل و زاهدی کیوان،  .2
 های کشور.  یاریانتشارات سازمان شهرداری ها و ده

(. کاربرد مدل های برنامه ریزی در اقتصاد و مدیریت. 1388اکبری، نعمت اهلل و زاهدی کیوان، مهدی ) .3
 .انتشارات جهاد دا نشگاهي اصفهان

ها در کشورهای در حال توسعه. مترجم: مدیریت شهر: خط مشي ها و نوآوری (.1382شایپر چیما، جي ) .4
 پرویز زاهدی، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.

 .اری های کشوریمجله مدیریت شهری، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهمجموعه مقاالت  .5
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 هدف درس: 
از آنها در تحلیل ابعاد فني و  مباحث اولیه معماری ایراني در دوره اسالمي آشنا گردند و بتوانندآشنایي دانشجویان با 

معماری مسایل مسکن استفاده نمایند. انتظار مي رود دانشجویان پس از اتمام این واحد درسي به نحو علمي و 
 کارشناسي بتوانند با مطالعه اسناد تاریخي و بازدید از بناهای تاریخي به ارزیابي آن بپردازند.

 رئوس مطالب:
 اسالمي –تعریف محدوده تاریخي و جغرافیایي دوره معماری ایراني  .1

 اسالمي –چیستي معماری و شهرسازی ایراني  .2

 اسالمي  –اصول و مفاهیم بنیادین در معماری و شهرسازی ایراني  .3

 نظم و نظام 

 ابهام و ایهام 

 تعادل 

 کمال گرایي 

 وحدت و کثرت 

 تنوع 



 

57 

 

 هماهنگي با طبیعت 

 حرمت و محرمیت 

 اسراف پرهیز از 

 کامل بودن چند کارکری بودن فضاها و عناصر 

  آرامش 

نحوه شکل گیری معماری اسالمي ایران و ارتباط آن با معماری قبل از اسالم ایران و معماری سرزمین های  .4
 همجوار

 مباني دوره بندی معماری ایراني اسالمي .5

 هان اسالممقایسه آثار معماری و موضعات مرتبط با آنها در سرزمین های مختلف ج .6

بحث در نوع و میزان پیوند و همزیستي مناطق و سرزمین های اسالمي در دوره های مختلف و ارتباط آن با  .7
 سایر مراجع و فرهنگ ها در هر دوره

معرفي معماری سرزمین های مختلف جهان اسالم سیر تحول معماری آنها و عوامل موثر در تغییر و تحوالت  .8
 این معماری ها

 بررسي سیر تحول مشخصات معماری هر یك از انواع بناهای باقیمانمده دوره اسالمي در طول تاریخ  .9

 ایدهای و فرم های قالب دوره های مختلف معماری اسالمي .10

 معرفي انوالع بناها مانند مساجد، مدارس ، مقبره ، کاروانسرا و بازار .11

 ن، ورودی، شبستان، رواق، بازشوها و غیرهمعرفي عناصر فضایي متشکله بنا مانند حیاط، کنبد، ایوا .12

معرفي نمونه کارهایي مختلف و سبکهای مفرش، رسمي بندی، یزدی بندی، کاسه سازی ، کاشي کاری و به  .13
 طور کلي نقوش هندسي در دوره های مختلف معماری اسالمي ایراني

 تعامل میان هنر و معماری اسالمي با تکنولوژیهای مدرن ساخت و ساز .14
 ارزیابی:روش 

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 دارد دارد
 دارد آزمون های نوشتاری:

 دارد
 ندارد عملکردی:

 :اصلی منابع 

 )دوره اسالمي(. سمت  ( معماری ایران1391) کیاني ، محمد یوسف .1

 )مترجم( سوره مهر. ( معماری اسالمي، اکرم قیطاسي1391) دلیوس، پیتر .2

 . برهان صادق( معماری اسالمي1391) کاظمي، سامره .3

 )مترجم( . روزنه. ( هنر و معماری اسالمي. اردشیر اشراقي1391) هیلن برند، رابرت .4

 منابع تکمیلی:

( 1386) گلپرور طوسي، امیر )مباني نظری(. راهیان. ( معماری و شهرسازی اسالمي1385) نقي زاده محمد .5
 علوم پایه.تاریخ معماری اسالمي. گسترش 

 ، فرهنگستان هنر)مترجم( ( معماری اسالمي در اندلس. فائزه دیني1386) باروند، ماریانهو بدنورتس، اخیم .6
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 )مترجم( سروش ( هنر و معماری اسالمي . اردشیر اشراقي1386) بلر، شیلرو بلوم،جاناتان .7

 . یعقوب آژندو فائزه دیني1250-650( 1) (. هنر و معماری اسالمي1391) اتینگاوزن، ریچارد و گرابر الگ .8
 . سمت)مترجم(

 ( یعقوب آزندو فائزه دیني1800-1250( )2(هنر و معماری اسالمي)1390بلر، شیال و بلوم، جاناتان) .9
 )مترجم( سمت.
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 14خ
 چهارچوب سرفصل درس

 عنوان درس به فارسي:

 فرهنگ و هنر

 اسالمی -یایران 
 
 
 

 :انگلیسيعنوان درس به 
Art and Culture of 

Islamic - Iranian 

 

 
 

 تعداد واحد:

2 
 

 تعداد ساعت:

32 

 نوع واحد

 جبراني
 نظری

 دروس پیش نیاز:

 ندارد

 عملي

 پایه
 نظری

 عملي

 تخصصي
 نظری

 عملي

 اختیاری■
 نظری■

 عملي

 آموزش تکمیلي عملي:
 آزمایشگاه                سمینار                سفر علمي                 کارگاه

 

 هدف درس: 

 اسالمي -آشنایي دانشجویان با فرهنگ و هنر ایراني 
 

 رئوس مطالب:

 تمدن، فرهنگ و هنر پیش از اسالم 

 فرهنگ و هنر ایران پس از استقرار اریاها 

 فرهنگ و هنر هخامنشي 

 فرهنگ و هنر سلوکي و اشکاني 

 فرهنگ و هنر ساساني 

 تمدن، فرهنگ و هنر دوره اسالمی 

 فرهنگ و هنر قرون اولیه اسالمي 

 فرهنگ و هنر دوران سلجوقي 

 فرهنگ و هنر دوران مغول 

 فرهنگ و هنر دوران تیموری 

 فرهنگ و هنر دوران صفوی 

 فرهنگ و هنر دوران قاجار 

  دوره معاصرفرهنگ و هنر 

 روش ارزیابی : 

 پروژه نهاییآزمون  آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر
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 دارد دارد
 دارد آزمون های نوشتاری:

 ندارد
 ندارد عملکردی:

 :اصلی منابع

 . قم: نشر معارف.1،2،3فرهنگ و تمدن اسالم و ایران جلد  (. 1389) والیتي، علي اکبر .1

 .ي، فرهنگ، هنر. تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسالم یخ: تاریران(. ا1385قمر ) یان،آر .2
 منابع مرتبط: 

(. ترجمه: یعقوب آژند. تهران: 1800 - 1250(. هنر و معماری اسالمي )1381و بلوم، جاناتان ) یالبلر، ش .1

 . ها )سمت(. فرهنگستان هنر جمهوری اسالمي ایرانسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاه

نجف . ترجمه: از دوران پیش از تاریخ تا امروز ،ایران هنر سیری در (.1388، فیلیس )اکرمن ، اپهام پوپ وپوپ .2

 .علمي و فرهنگي. تهران: دریابندری
-32، ص 120کتاب ماه هنر، ش  .عناصر هویت و فرهنگ ایراني در آثار هنر اسالمي(. 1387توفیق ) عنایت، .3

43. 

فرهنگستان هنر جمهوری  : تهران .اردشیر اشراقي :ترجمه. هنر و معماری اسالمي(. 1386) ، رابرتهیلن براند .4

 .روزنه .اسالمي ایران
 .راصعدای مران: صهت .لیدیراهیم اقدابمحم :همرجت. الميار اسر ایران در روزگنه(. 1377)ن سد حمحم، يزک .5

 .نشر ندای آریاناتهران:  .فرهنگ و تمدن اسالم و ایران(. 1391)ستوده، هدایت اهلل  .6

 . ش. چاپ ششم. تهران: سرومسعود رجب نیا . ترجمه:عصر زرین فرهنگ ایران (.1394) ریچاردفرای،  .7

(. هنر ایران در دوران ماد و هخامنشي. ترجمه: عیسي بهنام. تهران: بنگاه ترجمه و 1346گیرشمن، رومن ) .8

 نشر کتاب. 
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  15خ

 درس لسر فص چهارچوب

 به فارسي: درسعنوان 

  يهرششناسي جامعه

 

 

 

 

 
 عنوان درس به انگلیسي:

Sociology of urban  

 
 

 تعداد واحد:

2 
 

 تعداد ساعت:

32 

 
 
 

 نوع واحد

  نظری جبراني
 

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملي

 نظری پایه

 عملي

 نظری تخصصي

 عملي

 نظری■ اختیاری■

 عملي

 :آموزش تکمیلي عملي
   سفر علمي                 کارگاه                آزمایشگاه                سمینار 

 

 هدف درس: 

های همچنین استفاده از رهیافت شهرشناسي ، نظریه ها و دیدگاه های مطرح جامعهدانش افزایي درباره مفاهیم اولیه
 .شهریتر فضای برای فهم جامعجامع شناسي مطالعات 

 

 مطالب:رئوس 

 و تاریخچه جامعه شناسي  تعریف .1

 نظریه ها و مکاتب جامعه شناسي .2

 متفکران و بزرگان جامعه شناسي  .3

 حوزه های جامعه شناسي  .4

 شناسي هنر  جامعه شناسي فرهنگ و جامعه .5

 شهریشناسي مباني جامعه .6

 شهریشناسي های جامعهرهیافت .7

 در ایران شهریشناسي مسائل جامعه  .8
 

 

 روش ارزيابي: 

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد دارد آزمون های نوشتاری: دارد ندارد

 دارد عملکردی:
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 منابع اصلي:

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها  ،جامعه شناسی شهری (1381) ، رسولربانی .1

 )سمت(

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها  1380،جامعه شناسی شهری .، مایکلسویج .2

 )سمت(    

 منابع تکمیلي:

 نظریه جامعه شناسي در دوران معاصر. مترجم: محسن ثالثي، انتشارات فروزش.(. 1392ریتزر ) .3

 منابع تکمیلي:

 نظریه های بنیادی جامعه شناختي. مترجم: فرهنگ ارشاد، نشر ني. (. 1387کوزر و روز نبرگ ) .4

 نشر آگه.  بیگي،شناسي هنر. مترجم: اکبر معصومسه پژوهش در جامعه(. 1382ماکس، رافائل ) .5

 گهر، نشر آگه. عبدالحسین نیك مترجم:شناسي هنر. جامعه. (1384هینیك ) ،ناتالي .6

 شناسی هنر. نشر نی. (. مبانی جامعه1387رامین، علی ) .7
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 16خ

 درس سرفصل چهارچوب

 عنوان درس به فارسي:

شناسي مباني زيبايي

 هنراسالمي
 

 

 
 

 عنوان درس به انگلیسي:
The Aesthetic   

Principles of 

Islamic Art 
 

 
 

 تعداد واحد:

2 
 

 تعداد ساعت:

32 

 
 
 

 نوع واحد

  نظری جبراني
 

 :دروس پیش نیاز

 ندارد

 عملي

 نظری پایه

 عملي

 نظری الزامي

 عملي

 نظری ■ اختیاری ■

 عملي

 :آموزش تکمیلي عملي
 سفر علمي                 کارگاه                آزمایشگاه                سمینار■

 

 هدف درس: 

 شناسي غربي.یيشناسي اسالمي و زیباتاریخ زیبایيآشنایي دانشجویان با 
 

 رئوس مطالب:

 ، امر زیبا و ... شناسيزیبایيشناسي، تجربه تعریف زیبایي و زیبایي .1

شناسي که امکان قیاس با نظریات علمای نظریات اندیشمندان برجستة زیبایيشناسي در غرب )تاریخچه زیبایي .2
  فراهم کنند؛ نظیر بومگارتن، کروچه و کالینگوود، کانت، هگل و ...(اسالمي را 

)ره(، عالمه  )امام خمیني یون، اشراقیون و اندیشمندان معاصرئشناسي از نظر اندیشمندان اسالمي؛ عرفا، مشازیبایي .3
  جعفری، استاد مطهری، دکتر شریعتي و ...(

 و هنر با تلقي افالطون، ارسطو و فالطیننسبت تلقي حکمای مشاء در عالم اسالمي از زیبایي  .4

النفس: قوه خیال، قوه متخیله: رویا و نبوت، عقل فعال، موسیقي، الف( شفا: بخش ریاضیات، ب( ابن سینا: علم .5
المدخل الي صنایع الموسیقي، ج( دانشنامه عالیي، د( النجاه، تقابل بین زیبایي محسوس و زیبایي معقول، عشق به 

 تخیل و نسبت آن با حقیقتزیبایي، شعر و 
ایراني از آن، و تلقي خاص  -محاکات، شعر، خیال، آیینه، مقایسة دیدگاه محاکات ارسطو با مفهوم و ترجمه اسالم .6

فارابي، ابن سینا، ابن رشد و خواجه نصیر از این مفهوم، بررسي تطبیقي کتاب الشعر فارابي، تلخیص کتاب الشعر ابن 
 رشد با پوئتیك ارسطو

ور، رنگ، مکان، زمان، )مانند ن شناسيزیبایي)در هر رشته( بر اساس مباني  تحلیل و بررسي آثار هنری اسالمي  .7
  و ...(خیال 

 

 



 

64 

 

 

 روش ارزيابي: 

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 دارد دارد
 دارد آزمون های نوشتاری:

 دارد
 دارد عملکردی:

 

  :منابع اصلي

 (. الرساله في العشق. نشر استانبول. 1953ابن سینا ) .1

 (. شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی. انتشارات همت.1379دیناني ) .2

 (. حکمه االشراق، مترجم: سید جعفر سجادی. انتشارات دانشگاه تهران.1377سهروردی ) .3

 العات و تحقیقات فرهنگي.جلد(. انتشارات مط 3(. مصنفات )1372سهروردی به تصحیح کربن و نصر ) .4

 (. سه حکیم مسلمان. مترجم: احمد آرام، انتشارات کتابهای جیبي. 1361سید حسین نصر ) .5

 فارابي، الشعر، نشر نورالعرفان. .6
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 17خ

 درس سرفصل چهارچوب

 عنوان درس به فارسي:

 شهرهاي اسالمي
 

 

 
 

 عنوان درس به انگلیسي:
Islamic Cities 

 
 

 تعداد واحد:

2 
 

 ساعت:تعداد 

32 

 
 
 

 نوع واحد

  نظری جبراني
 

 :دروس پیش نیاز

 ندارد

 عملي

 نظری پایه

 عملي

 نظری الزامي

 عملي

 نظری ■ اختیاری ■

 عملي

 :آموزش تکمیلي عملي
 سمینارسفر علمي                 کارگاه                آزمایشگاه                ■

 

 هدف درس: 

در جهان اسالم تدوین  این درس با هدف آشنایي دانشجویان با تاریخ و گونه های شهر اسالمي و تجربه شهرنشیني
و . در این درس دانشجویان عالوه بر بررسي تاریخ شهرنشیني در دنیای اسالم با عوامل موثر بر پیدایش گردیده است

ی و مفاهیم شهر ها نظریهان، استانبول، قاهره و دمشق آشنا شده و به بررسي رشد شهرهای مانند اصفهان، یزد، کاش
تسهیل کننده تعامالت اجتماعي به ویژه و کارهای  . توجه بر زندگي اجتماعي و نهادها و سازاسالمي مي پردازد

آشنایي با فضاهای عمومي شهری و مراکزی مانند مسجد و مدرسه از عناصر اصلي این درس است. دانشجویان 
را خواهند  سیاستهای شهرنشیني در دنیای اسالم و تحلیل سیاستها و برنامه های شهرنشیني در شهرهای اسالمي

آموخت و در نهایت به مطالعه مدرنیته و تاثیر آن بر شهرهای اسالمي با توجه به تجربه های جدید شهری آموزش داده 
 مي شود. 

 

 رئوس مطالب:

 چیستي شهرهای اسالمي  .1

 بینش اسالمي و شهر .2

 دیدگاه های و نظریه های ارائه شده در باره شهر اسالمي .3

 نقد دیدگاه های شرق شناسان در باره شهر اسالمي .4

 تاریخ شهر نشیني در دنیای اسالمي .5

 وضعیت شهر نشیني در دنیای اسالمي  .6

 مسائل و مشکالت شهرهای اسالمي  .7

 ومت و مدیریت در شهر اسالميحک .8

 اصناف در شهر اسالمي  .9
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 محالت در شهر اسالمي .10

 آموزش در شهر اسالمي .11

 سازمان های اجتماعي و مردمي در شهر اسالمي .12

 مسجد و نقش محوری ان در شهر  .13

 شهر ، روستا و قبایل در  دنیای اسالم .14

 زندگي اجتماعي در شهرهای اسالمي .15

 شهرهای اسالمي در دنیای معاصر .16
 

 روش ارزيابي: 

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 دارد دارد
 دارد آزمون های نوشتاری:

 دارد
 دارد عملکردی:

 

  :منابع اصلي

( شهر اسالمی ، ترجمه محمد حسن حلیمی و منیژه اسالمبولی ، تهران انتشارات وزارت فرهنگ و 1369بمات ، نجم الدین) .1

 ارشاد اسالمی .

 پیدایش شهر اسالمی، ترجمه ابولحسن سروقد مقدم. مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوی.( کوفه : 1372جعیط هشام، ) .2

 .456-384صص  2( شهرهای ایران ج 1366در شهرهای ایران، در محمد یوسف کیانی) بازار( 1366سلطانزاده ، حسین) .3

 منابع تکمیلی:

 ( معماری اسالمی . تهران. انتشارات دانشگاه تهران1371) پیرنیا، کریم -1

 ، بررسی انتقادی. ترجمه سعید وصالی، تهران ، نشر مرکز.المو اس ( ماکس وبر1379) ترنر، برایان -2

 ( مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران، تهران، امیر کبیر.1367سلطان زاده حسین) -3

 ( تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسالمی. تهران انتشارات سمت1379کیانی ، محمد یوسف ) -4

 ( تاریخ جوامع اسالمی . ترجمه علی بختیاری زاده. تهران انتشارت اطالعات1387الپیدوس، ایرا م، ) -5

 ( عصر زرین فرهنگ ایران. ترجمه مسعود رجب نیا. تهران سروش.1366فری، ریچاردن) -6

اییز و زمستان پ 27و   26( بازارهای شهر و معماری اسالمی، نامه فرهنگستان علوم، شماره 1383) تقی زاده ، محمد -7

43-47. 

 ( معماری اسالمی، ترجمه ایرج اعتصام . تهران شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.1379) براند، رابرتهیلن  -8

9- Abu-Lughod, J. L. (1987). The Islamic city–Historic myth, Islamic essence, and 

contemporary relevance. International Journal of Middle East Studies, 19(02), 155-

176. 

10- Hakim besim S (1998) urban form in traditional islamic cultures: further studies 

needed for formulating theory. Cities in Later Middle Ages. Cambridge University 

Press. 
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11- Lapidus<Ira M.(1984) Muslim Cities in the Later Middle Ages . Cambridge 

University Press. 

12- raymond, andre(2009)cairo in albert hourani, philip khoury and mary c wilson: The 

modern Middle East . T.B. Tauris 

 

 

 18خ

 درس لسر فص چهارچوب

 عنوان درس به فارسي:

 كاربردياقتصاد سنجي 
 
 
 
 
 
 

 عنوان درس به انگلیسي:
Applied 

Econometrics 

 
 

 تعداد واحد:

2 
 

 :تعداد ساعت

48 

 
 
 

 نوع واحد

  نظری جبراني
 

 دروس پیش نیاز :

 ندارد

 عملي

 نظری پایه

 عملي

 نظری تخصصي

 عملي

 نظری■ اختیاری■

 عملي■

 آموزش تکمیلي عملي :
 آزمایشگاه                سمینار              سفر علمي                 کارگاه  

 

 هدف درس : 

جنبه های ویژه اقتصاد سنجي در نقض فروض کالسیك، اقتصاد سنجي سری زماني و تخمین دانش افزایي درباره 
 معادالت همزمان.

 

 رئوس مطالب :

 سنجي فضایي مدل سازی اقتصادهای نظری اصول، مفاهیم و پایه .1

 وابستگي فضایي 

 فرایند خود همبسته فضایي 

 تخمین اثرات مستقیم و غیر مستقیم پارامترها 

 مدل های اقتصاد سنجي فضایي بیزین 

 و کاربرد آن در اقتصاد سنجي فضایي متغیرهای مجازی .2

 متغیرهای ابزاری و معادالت همزمان .3

 اقتصاد سنجي داده های تابلویي.  .4

 معرفي روش های استاندارد اثرات ثابت و تصادفي 

 آزمون ریشه واحد برای داده های تابلویي 
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 تحلیل هم انباشتگي برای داده های تابلویي 

 الگوهای مبتني بر داده های تابلو فضایي 
 : روش ارزيابي

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 دارد دارد آزمون های نوشتاری: دارد ندارد

 دارد عملکردی:

 منابع اصلي
نشر نور شارات ت، اننادر مهرگان و لطفعلي عاقلي. مترجم: کاربردی (. اقتصاد سنجي1392دامودار ) گجراتي، .2

 علم 
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  نظری جبراني
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 نظری پایه
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 عملي

 آموزش تکمیلي عملي :
 سفر علمي                 کارگاه                آزمایشگاه                سمینار

 

 هدف درس : 
 این در باشد مي زیست محیط مدیریت چگونگي و طبیعي منابع از برداری بهره و مالکیت بررسي درس این هدف
 آن از بهینه برداری بهره منابع بحث در محوری مباحث از یکي شود مي بررسي باره این در مختلف های نظریه راستا

 های سیاست کمیابي، های شاخص بررسي منابع، این بندی تقسیم باشد مي مختلف نسل های حقوق رعایت و ها
 روشهای و منابع تخریب کنترل

توصیه مي شود رویکرد مطالب ارائه  .شود مي مطالعه درس این در که است مباحثي دیگر از منابع این ارزشگذاری

 شده بر محوریت مباحث شهری محیط زیست باشد.

 رئوس مطالب :

 طبیعي منابع و زیست محیط اقتصاد مفاهیم پایه در .1
 طبیعي منابع و زیست محیط تعریف شامل( شناسي موضوع( 

  درس در استفاده مورد اساسي مفاهیم سایر و تنزیل کمیابي، مفاهیم 
 طبیعي منایع از برداری بهر در اخالقي مالحظات 

 پایدار توسعه و زیست محیط 

 پایدار توسعه و نسلي بین عدالت  

 پایدار توسعه در اسالمي مالحظات 

 محیطي زیست چرخه و سنتي درآمدی چرخه( مواد تعادل دیدگاه) 

 ملي های حساب در محیطي زیست مالحظات  
 زیست محیط و خصوصي بخش بازار،  .2

  محیطي زیست منابع )قیمت( ارزش تعیین و بازار  
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  آلودگي بهینه میزان تعیین 

  مالکیت حقوق تعیین( کوز نظریه) 

 آلودگي مجوزهای مادله  

 دولت دخالت و بازار شکست موارد  .3

  بازار شکست موارد  

 منفي جانبي آثار  

 محیطي زیست های طرح ارزیابي در تنزیل نرخ مشکالت  

 زیست محیط از محافظت های سیاست  

 محیطي زیست های یارانه و ها مالیات  

 آلودگي ایجاد های جریمه  

 محیطي زیست استانداردهای تعیین  

 اخالقي مالحظات  
 ایران در زیست محیط  .4

  باالدستي اسناد و اساسي قانون در زیست محیط  

  ایران در زیست محیط تخریب عوامل  

 محیطي زیست مالحظات با )پایان پذیر و تجدید شونده( طبیعي منابع از بهینه برداری بهره  .5

  منابع از برداری بهره در موثر اقتصادی عوامل طبیعي منابع بندی طبقه 

  ایران در منابع از برداری بهره  

  زمین از برداری بهره  

 آب از برداری بهره  

 زیست محیط و طبیعي منابع درباره اسالمي نطام کلي مالحظات  .6

  طبیعي منابع و زیست محیط با ارتباط در خصوصي بخش و دولت جایگاه  .7

 روش ارزيابي: 

 پروژه آزمون نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 دارد دارد آزمون های نوشتاری: دارد ندارد

 دارد عملکردی:

 منابع اصلي
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 تهران، دیگران و پرمن راجر کتاب ترجمه طبیعي، منابع و زیست محیط اقتصاد (،1392) حمیدرضا ارباب، .2

 .ني نشر
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 هدف درس : 

طرح های جامع، تفصیلي،  -انطباق قوانین شهرسازی و توسعه -آشنا نمودن دانشجویان با مفاهیم حقوقي اداری شهری
ساختمان  -فضاهای عمومي -گذربندی حمل و نقل سالم -مقررات و ضوابط نوسازی -آماده سازی و کاربری زمین

 روش های اجرایي، نظارت، هماهنگي و رابطه بین نهادهای طراحي و اجرایي در توسعه شهری. -سازی
 رئوس مطالب :

 شناخت کلی شهر و شهرداری از دیدگاه علم حقوق .1

 تعریف علم حقوق و تقسیمات آن 

 حقوق شهری و رابطه آن با حقوق اساسی و اداری 

 ی در سازمان های عمومی و اداری کشورجایگاه شهرداری ها و سازمان های محل 

 آشنایی با مسائل عمده و اصلی در اداره امور شهر و شهرداری .2

 ارکان اصلی و سازمان و وظایف شهرداری 

 برنامه ریزی در شهرداری ها 

 بحث اجمالی درباره بودجه شهرداری و تعادل دادن بخش درآمدها و هزینه ها در بودجه 

 منطقه ایطرح جامع توسعه شهری و  .3

 کلیالت، تعاریف و تاریخچه طرح جامع شهری و منطقه ای 

 مراجع عهده دار تهیه، بررسی، تصویب و اجرای طرح های جامع و تفصیلی 

 طرح های جامع و تفصیلی محتوای 

 ضوابط اجرایی طرح های جامع 
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 تفکیک و آماده سازی زمین .4

 اساس ضوابط تفکیک و آماده سازی زمین و اهمیت آن 

 بوط به تفکیک و آماده سازی زمین در ایرانضوابط مر 

 مسائل عمده در تفکیک و آماده سازی زمین 

 منطقه بندی و کنترل کاربردی زمین .5

 تعاریف و سابقه امر 

 آیین نامه منطقه بندی و اصول ضوابط مربوط به تهیه 

 اجرا و محتوای آن 

 ضوابط و مقررات کنترل ساختمان .6

 بخش های عمده ضوابط و اهداف آن 

 مان های کنترلساز 

 روش های کنترل 

 ضوابط و مقررات گذربندی .7

 گذر بندی و حمل و نقل شهری 

 اهمیت طرح ریزی شبکه ارتباطی و حمل و نقل 

 نقشه رسمی در شهرها و مناطق شهری 

 رابطه گذربندی با کاربری زمین 

 نوسازی و بهسازی شهرها .8

 مفاهیم و کیفیت های مختلف نوسازی و بهسازی 

  نجامع و خانه سازی و مسکرابطه با طرح 

 تأمین مالی و مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی 
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