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 مقدمه 
باشد. شهرها به شدن شهرها میجهانیجمعیت جهان و هزاره شهری شدن قرن بیست و یکم، عصر تفکر شهری و 

امین رفاه ت ،اند. با این حالتبدیل شدهو محلی  ایمنطقه، ملیبین المللی، نیروهای پیشران و محرکه توسعه پایدار 

هرها ششده به دست شهرها هنوز به تساوی تقسیم نشده است و بخش بزرگی از جمعیت شهری به منافع و عوایدی که 

-آفرینی شهرها نیازمند تقویت نگرش، رویکرد و تفکر راهبردی در سیاستلذا نقش ؛دسترسی ندارنداند، ایجاد کرده

مفاهیم، ت تقوی ،راستااین ریزی شهری است. در های نوین در عرصه مدیریت و برنامهگیری از فناوریگذاری و بهره

ذینفعان و ، نفوذانمشارکت گسترده ذی ریزی و مدیریت شهری و عمومی کردن آنها ومبانی نظری، الگوهای برنامه

ضرورت تغییر و اصالح و  ،باشد. بر همین اساسمیشهروندان گامی موثر در دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری 

تواند گامی هرچند کوچک ولی مهم در راستای دستیابی به میریزی شهری های درس برنامهبهبود محتوی و سرفصل

 پایدار شهری( باشد. این هدف مهم )توسعه 

   ضرورت و اهمیت رشته -3
ان گیری دورعصر انقالب اطالعات و گذار از مدرنیزم و شکل سازمینهزرانه که وآدر چند دهه اخیر، تغییر و تحوالت فن 

ر ای متصل به یکدیگرا به صورت شبکه نو جها همرزهای سیاسی و جغرافیایی را پشت سر گذاشته، پست مدرن بود

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

ها و الگوهای نوظهوری نظریه اند. این تحوالت ساختاری باعث ظهور شهرهای جهانی  و طرح را ایفا نموده شبکه جهانی

هایی مانند توسعه پایدار، رشد هوشمند، از جمله مفاهیم و نظریه ؛نداهریزی شهری شدبه بازار علم در حوزه شهر و برنامه

این  زاگیری ... که نیازمند بهره دار طبیعت وزا، جنبش نوشهرگرایی، توسعه حمل و نقل گرا، شهر دوستتوسعه  درون

د. باشکاروان علم می به منظور همراه شدن باریزی شهری در سطوح تحقیقات عالی در رشته برنامهالگوها  تئوریها و

-روستاهای بزرگ به شهر، ایجاد شهرک ریزی شهرهای جدید، تبدیلامهشهرهای ایران، برن نشدچند قطبیچنین هم

نی در نشینشینی و گسترش حاشیهشهری، آلونکگیری مناطق کالنهای صنعتی و مسکونی، روستاگریزی، شکل

های جامع و تفصیلی به شکل ستا، ناکارآمدی طرحور ین شهر وشهرها، عدم تعادل در نظام شهری، تفاوت شدید ب

 ،در شهرها و مناطق پیرامونی محیطیزیست و معضالت اجتماعی، فرهنگی و سنتی و در نهایت ظهور مسایل و مشکالت

ه تنها از نسازد. امری که هم اکنون موردنیرا روشن می ریزی شهریجغرافیا و برنامهاز گیری لزوم تاکید بیشتر بر بهره

 ریزی، سازمان حفاظتدستگاههای دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه

 شوراهای اسالمی شهرها و نهادهای تخصصی و غیردولتی از ها،زیست، بلکه نهادهای عمومی از جمله شهرداریمحیط

 باشد. می و......جمله مهندسین مشاور

 
 

 اهداف -2 
  ع برای رفریزی شهری جغرافیا و برنامهتربیت مدرسین و نیروی انسانی متعهد و متخصص در قلمرو دانش

 ها.نیازهای آموزشی دانشگاه

  ایراندر ریزی شهری و برنامه جغرافیاتوسعه مرزهای دانش . 

  شهرها، مناطق کالندر جهت رفع نیازهای شهری  ریزیدر زمینه جغرافیا و برنامهانجام تحقیقات کاربردی-

 .ایشهری و منطقهآمایش شهری و 
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 شهرها،  ها، شوراهای اسالمیاز جمله شهرداریهای اجرایی تربیت کادرهای تخصصی موردنیاز دستگاه

 محیط زیست ریزی، سازمان حفاظتبرنامه فضایی، سازمان مدیریت وان ریزبرنامه مهندسان مشاور شهرساز و

 .ایریزی و مدیریت شهری و منطقهبرنامهینه در زم

 نقش و توانایی دانش آموختگان -1 
ش  موزآها و مؤسسات آموزش عالی کشور مشغول توانند در دانشگاهمی ریزی شهریبرنامهآموختگان دوره دکتری دانش

ها، اهپژوهشگر در پژوهشگو پژوهش شوند و ضمن تدریس دروس تخصصی مقاطع تحصیلی مختلف این رشته، به عنوان 

 سازمان)وزارت کشور  (،سرزمین )مرکز ملی آمایش برنامهسازمان ها و دیگر مراکز پژوهشی کشور مثل پژوهشکده

مهندسان  ،نهادهای تخصی غیردولتی وزارت راه و شهرسازی،، شورهای اسالمی شهرها، (هاو دهیاری هاشهرداری

 ته شوند. به کار گرفو غیره  ها، شهرداریمشاور

 رشته های مورد پذیرش در آزمون دکتری  -4
، جغرافیای شهری، های جغرافیای انسانیگرایشها و رشتهمجموعه علوم جغرافیایی شامل دارندگان کارشناسی ارشد 

اسی، شناقلیم ،طبیعیریزی روستایی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای ریزی شهری، جغرافیا و برنامهجغرافیا و برنامه

یا جغراف، مایش سرزمینآریزی برنامهسیستم اطالعات جغرافیایی،  و سنجش از دورمخاطرات محیطی، ، ژئومورفولوژی

-، برنامهطراحی شهری، شهرسازی، معماریهای و همچنین دارندگان کارشناسی ارشد رشته گردشگریریزی و برنامه

 ریزی شهری شرکتهمو برنا توانند در آزمون دکتری جغرافیامی  ای و مدیریت شهریریزی منطقهریزی شهری، برنامه

 کنند.

 ضرایب دروس امتحانی  -5
  2جغرافیای شهری )مبانی و ایران(                                                               ضریب 

  2ضریب                                  ریزی شهری               و برنامه جغرافیاروش تحقیق در 

 2ضریب                                        ایو منطقه ریزی شهریبرنامه هایو دیدگاه هانظریه 

 2ضریب                                                       ومنطقه ایریزی شهری های برنامهها و مدلتکنیک 

             2ضریب                                                                       استعداد تحصیلی 

  2زبان انگلیسی                                                                                       ضریب 

 

 درسی هایدواح نوع و تعداد -9

 رساله واحد 22و  درس واحد 63 شامل واحد  63 دکتری مقطع در شهری ریزیبرنامه و جغرافیا رشته درسی واحدهای

 :است زیر شرح به

 واحد؛ 8 پایه دروس 

 63 از واحد 8 که ترتیب بدین (.درسی واحد 63 بین از انتخاب امکان باواحد ) 8 تخصصی و اختیاری دروس 

 مربوط آموزشی گروه شورای تصویب با و دانشجویان رساله موضوع اساس برتخصصی و اختیاری  دروس واحد

 یابد؛ تغییر تحصیلی دوره هر یا و سال هر در تواندمی انتخابی دروس البته شد؛ خواهد ارایه
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  :و جغرافیا رشته از غیر آنها ارشد کارشناسی مقطع تحصیالت که دانشجویانی برای جبرانی دروستبصره 

 دروسی باید دانشجو ،گروه تشخیص با بوده ای(رشتهی )میان شهر ریزیبرنامه با مرتبط اما شهری ریزیبرنامه

 تحصیالت نوع برحسب دروس این ؛بگذراند نیازپیش عنوان به شهری ریزیبرنامه ارشد کارشناسی دوره را از

واحد  تعداد حداکثر. شودمی ابالغ دانشجو به و تعیین گروه تخصصی شورای توسط ارشد، کارشناسی مقطع در

 را دروس این دکتری، مقطع دروس گذراندن از قبل است موظف دانشجو که است واحد 3جبرانی دروس

 .بگذراند

 واحد 22دکتری رساله 

o مسایلبا  ارتباط در و تحقیق در نوآوری با همراه ،دانشجو تحصیلی گرایش به توجه با رساله موضوع 

 شود؛می انتخاب ایو منطقه شهری ریزیبرنامه توسعه و روز

o طبق  رساله، گذاریارزش و دفاع و مشاور و راهنما اساتید تعیین موضوع، تصویب و انتخاب مراحل

 خواهد دانشگاه هر ویژه هایسیاست نیز و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مصوب مقررات و ضوابط

 .بود

  وتبصره: به منظور ارتباط دادن مستقیم درس و محتوی آن با تجارب استاد و دانشجو و کمک به فهم بهتر 

افزایی، منطبق با موضوع و محتوای درس و سرفصل، برای برخی دروس کار عملی، ابداع و ایجاد مهارت

آزمایشگاه، کارگاه، سمینار یا مسافرت علمی در نظر گرفته شده است که استاد مربوطه و گروه آموزشی 

یعنی استاد، یک  "عملی کار"دانشگاه مجری، الزم است در اجرای آن دقت الزم را بعمل آورند. منظور از 

موضوع مربوط به عنوان و محتوی درس مربوطه را با روش تحقیق معین به دانشجو محول نموده و دانشجو 

موظف است آن را در طول ترم انجام و تجربیات شخصی خود را به استاد ارائه نماید و آن را به ظهور برساند. 

 63نماید، نامه آموزشی صرف آموزش نظری به دانشجو میساعت زمانی که مطابق بر 62استاد درس عالوه بر 

ر جو باید دکند. ارزیابی کار دانشساعت نیز برای کار عملی دانشجو منطبق با محتوای درس وقت صرف می

یعنی درس در محل آزمایشگاه  "آزمایشگاه"منظور از همان ترم انجام شود و به ترم بعد تسری داده نشود. 

دهد رس با استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی مباحث نظری خود را به دانشجو آموزش میشود و مدبرگزار می

 شود و مدرسیعنی درس در محل کارگاه تشکیل می "کارگاه"منظور از  رساند.و تجربیات خود را به ظهور می

دهد. منظور آموزش می افزار، درس موردنظر خود راافزار و یا سختبا استفاده از ابزارهای کارگاهی اعم از نرم

بخشی از کارهای آموزشی مربوط به موضوع و محتوای درس است که با طرح موضوع از جانب  "سمینار"از 

گذارد. منظور استاد، دانشجو آن را واکاوی نموده و در کالس درس زیر نظر استاد مربوط به بحث و مذاکره می

این است که استاد برای مشاهده مصداقی و شهودی مباحث مربوط به محتوای درس در  "سفر علمی"از 

 کند.فضای جغرافیایی، به یک یا چند منطقه جغرافیایی سفر و آموزش درس را تکمیل می
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 ریزی شهریبرنامه جغرافیا ودروس پایه دوره دکتری  :3جدول شماره

 Course Name نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت

 عملی نظری

 Analysis of urban planning ریزی شهریهای برنامهتحلیل نظریه 6

theories 
2 62 - 

2 
 پژوهی در شناسی تحقیق و آیندهروش

 ریزی شهریبرنامه

Research methodology and future 

study in urban planning 2 62 63 

 Urban spatial analysis 2 62 63 تحلیل فضایی شهر 6

 Pathology of urban development شناسی توسعه شهری در ایرانآسیب 4

in Iran 
2 62 - 

 62 628 8 - جمع 5

 

 

 

 برنامه ریزی شهریجغرافیا و دروس تخصصی و اختیاری دوره دکتری  :2جدول شماره

 Course Name نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت

 عملی نظری

 Strategic and operational planning of شهرها یاتیعمل-یراهبردریزی برنامه 6

cities 
2 62 63 

2 
های زمین، مسکن و بازآفرینی شهری در سیاست

 ایران
Land, housing and urban 

regeneration policies in Iran 2 62 - 

6 
-ایرانیریزی شهرهای های نظری و برنامهبنیان

 اسالمی
Theoretical foundations and 

planning of Iranian-Islamic cities 2 62 - 

 - Urban environmental planning 2 62 زیست شهریریزی محیطبرنامه 4

5 
های ملی، ها و طرحریزی، برنامهتحلیل نظام برنامه

 ای و شهریمنطقه
Analysis of planning system and 

national, regional and urban plans 2 62 - 

 Neighbourhood and community محورای و اجتماعریزی توسعه محلهبرنامه 3

planning 
2 62 - 

 Governance and urban development ایو منطقه حکمروایی و مدیریت توسعه شهری 7

management 
2 62 - 

 - Urban space economy 2 62 اقتصاد فضای شهری 8

 63 253 63 - جمع 9

 اختیاری توسط گروه آموزشی انتخاب و ارایه خواهد شد به صورتتوسط تخصصی واحد  63واحد از  8
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 ریزی شهریسرفصل دروس دکتری رشته برنامه
 :عنوان درس

 یشهر یزیربرنامه یهاهینظر لیتحل

(Analysis of urban planning theories) 

 :تعداد واحد

2

 :نوع واحد

 نظری

 :دروس پیش نیاز

- 

 :تعداد ساعت

62 

 ■ندارد           □دارد     :   آموزش تکمیلی عملی

 □سمینار     □کارگاه      □آزمایشگاه     □سفرعلمی

  اهداف:

نظریه های جغرافیایی و برنامه ریزی و توسعه  آشنایی و افزایش قدرت درک و توانایی دانشی و تحلیلی دانشجو با زمینه های معرفتی،

 شهری  به منظور بکارگیری آن در استنباط و درک مسایل  علمی در تحلیل نظری مسایل برنامه ریزی شهری  

 ها:سرفصل

 مکاتب شهری ها وگیری نظریهسیر تحول شکل .6

ی، انسان آمایش پست مدرنیسم، گرایان، مدرنیسم واصالح گرایان،فرهنگ گرایان، فلسفه ومکاتب شهری: آرمان و هانظریه .2

 و ... حومه نشینی توسعه پایدار شهری،

 شهر شدن وجهانی .6

 هاهای سبز شهری، اکوسیتی، اکوشهرکزیرساخت نظریه شهری بیوفیلیک و .4

 نظریه رشد هوشمند و شهر هوشمند .5

 ؛ از شهرهای سنتی تا شهرگرایی انشعابیشهری ةتوسعهای گوها و فرمال .3

 محورهر آینده یا دانشش .7

 نوروستاگرایی و شهرگرایی مبتنی بر کشاورزی توسعه حمل ونقل محور، جنبش نوشهر گرایی، .8

 آورآوری شهری تا شهرهای تابآور: از تابشهرهای تاب  .9

 نظریه شهر خالق .62

 پذیرشهرهای قابل زندگی و زیست .66

 

 منابع اصلی:

انتشارات دانشگاه  ها(، )مبانی، الگوها، نظریه دیدگاههای نو در برنامه ریزی شهری( 6699حافظ ) مهدنژاد، زیاری، کرامت اله و .6

 تهران، تهران.

 برنامه ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت، چاپ هفدهم، تهران. (6697زیاری، کرامت اله ) .2

با رویکرد بیوفیلیک، انتشارات آراد، ( برنامه ریزی شهری 6694خادمی، امیر حسین ) زیاری، کرامت اله، ضرغام فرد، مسلم و .6

 تهران.

 ( مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری، انتشارات دانشگاه تهران.6695. زنگنه شهرکی، سعید )4

 دیگران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. ترجمه کرامت اله زیاری و نظریه های شهری، (6695شورت، جان رنه ) .5

 ( مطالعات و جغرافیای شهری معاصر)مفاهیم و دیدگاههای بنیادی(، تهران: سمت. 6696فنی. زهره ). 3
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 ، تهران.سمت انتشارات. یشهر یزیربرنامه یاصول و مبان (6693) رسول ،یقربان .7

 فروزش. انتشارات . یشهر شیآما نینو یبر الگوها ینگرش (6697) رسول ،یقربان .8

، انتشارات دانشگاه شهید ریزی شهریریزی با تاکید ویژه بر برنامههای برنامهدی بر نظریهدرآم( 6687. عبدی دانشپور، زهره )9

 بهشتی.

و پرهیز، فرهاد، شهر خالق الگویی نوین برای توسعه دانش بنیان در  ، حافظمهدنژاد ؛حاتمی نژاد، حسین؛ مشکینی، ابوالفضل .62

 .حوزه مدیریت شهری، انتشارات آراد کتاب

11. Black, J., (0202) Urban Transport Planning: Theory and Practice, Taylor & Francis Group, 

London. 

10. Gil-Garcia J. R. et al., (0212) Smarter as the New Urban Agenda: A Comprehensive View of the 

01st Century City, Springer. 

13. Lai, S. K., (0202) Planning Within Complex Urban Systems, Routledge, London. 

14. Yamagata, Y., Maruyama, Hiroshi (0212) Urban Resilience: A Transformative Approach, 

Springer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/book/1732627/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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 ریزی شهریسرفصل دروس دکتری رشته جغرافیا و برنامه

 عنوان درس:

 پژوهی در شناسی تحقیق و آیندهروش

 ریزی شهریبرنامه

(Research methodology and future study 

in urban planning) 

 تعداد واحد:

2 

 نوع واحد:

 نظری -پایه

 دروس پیش نیاز:

- 

 ساعت:تعداد 

62 

 □ندارد     ■:                داردآموزش تکمیلی عملی

 □سمینار      □کارگاه      □آزمایشگاه      □سفرعلمی

 اهداف 

قدرت تحلیل و مهارت توانایی انجام  ارتقای ،ریزی شهریمطالعات و برنامه شناسی درهای فکری روشآشنایی دانشجویان با بینش

 رساله دکتری.  های کالن وپروژه

 هاسرفصل

 آن  یهایژگیو و یعلم قیتحق ةو فلسف میمفاه .6

 یفیو ک یکم قاتیتحق یشناسو معرفت قیتحق یشناسیهست .2

 (رهیو غ کیهرمنوت ،یدارشناسیپد سم،یتوی)پوزیو کم یفیک قیروش تحق ینظر یمبان .6

 یو کم یفیک قیروش تحق یهایژگیروش و و .4

 ( یتوسعه ا ،یکاربرد ،یادی)بن و قواعد آن از نظر هدف یعلم قیانواع تحق .5

 و ... (  یتجرب ،یلیتحل ،یفیتوص ،یهمبستگ ،یآنها )علّ یکارکرد تیو ماه قیانواع روش تحق .3

 و ... قیتحق یهاهیفرض ق،یو سوابق تحق اتادبی ق،تحقی اهداف آن، ضرورتو  قتحقی مسئله ق،طرح تحقی نیتدو .7

 یدانیو م یاطالعات و مطالعات اسناد یآورجمع یهاروش .8

 انتخاب آن یهاانواع و روش م،یمفاه ،یریگنمونه .9

  یآمار یاز نرم افزارها یریگبا بهره یدانیو م یاطالعات اسناد لیو تحل قیاستخراج، تلف یچگونگ .62

 کننده روش ها نییتب یاصول و چارچوب نظر ،قیتحق یفیو ک یکم یهانقد روش .66

 اصول اخالقی در تحقیق .62

 شهری یزیردر برنامه یریگمیها و فنون تصمکاربرد روش یضرورت ها و الزامات عمل .66

 شهری یزیردر برنامههای آن و روش یریگمیتصم ندیفرا .64

 یپژوهندهیو آ یشناسندهیآ ،یسیونویسنار ،یپژوهندهیمکاتب آ ،یپژوهندهیآ یمبان .65

 ستمیس شیمسئله و آزما یفرمول بند ؛یسیونویسنار یمراحل علم .63

  یسیونویدر سنار یو هنجار یاکتشاف ؛یپژوه ندهیآ یشناسروش .67

 درآینده پژوهیموثر بر  یهاشرانیو پ ندهیعوامل آ ییشناسا .68

 برنامه ریزی شهریو احتماالت در رخدادها و حوادث موثر  هاتیعدم قطع .69

 یسینو ویو سنار یشناسندهیپروژه در حوزه آ فیو تعر نیتدو .22

 (ریو غ زاردیو ویومک، سنار کی)میپژوه ندهیآ یبا نرم افزارها ییآشنا .26

 لوتیپا شهر کیدر  یانجام  پروژه عمل .22
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 منابع

 گیری چندشاخصه، انتشارات دانشگاه تهران.های تصمیم(، تکنیک6693عبدالکریم )زاده، عزت اهلل؛ محمدی باالنی، اصغر .6

نوده، انتشارات محمد اسکندری وپوراحمد  احمد :(، روشهای تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی، مترجمان6688های ) ،ایان .2

 .سمت، تهران

 چاوشیان، نشر نی، تهران.های اجتماعی، ترجمه حسن (، طراحی پژوهش6695بلیکی، نورمن ) .6

های علوم رفتاری و اجتماعی، ترجمه مرتضی های آمیخته در پژوهش(، راهنمای روش6697تشکری، عباس؛ تدلی، چارلز ) .4

 اکبری و همکاران، انتشارات دانشگاه تهران.

شورای (، ها و تجاربروش ) مفاهیم، ایسناریونگاری در مطالعات شهری و منطقه (،6694) ، ایوب، معروفیرهنما، محمد رحیم .5

 .پژوهشها اسالمی شهر مشهد، مرکز

-ریزی با تاکید بر برنامه(، آینده پژوهی: پارادایمی نوین در برنامه6695زیاری، کرامت اهلل؛ ربانی، طاها؛ ساعدموچشی، رامین ) .3

 ای، انتشارات دانشگاه تهران.ریزی شهری و منطقه

 یزیربرنامه بر دیتاک با توسعه یزیربرنامه در یفیک پژوهش یروشها(، 6694) یطوسیینداسحر  و نیمحمدحس ،زادگانفیشر .7

 ، تهران.یبهشت دیشه انشگاهی، انتشارات دامنطقه و یشهر

 .6698 ای، دانشگاه تبریز،ر مطالعات شهری و منطقهدنگاری پژوهی و آینده، آینده(6698) قنبری، ابولفضل .8

انتشارات آییژ،  علیرضا کیامنش و جاوید سرایی، :های پژوهش ترکیبی، مترجمان(، روش6692)کرسول، جان و پالنو کالرک  .9

  .تهران

ی و دیخورش دیمج انمترجمی، بیترک یهاروش و یفیک ،یکم یکردهایرو: پژوهش یطراح (،6694) ویدبلجان ،کرسول .62

 .تهرانی، اجتماع مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه ،یسلطان نیفخرالد

 تهران. ،انتشارات جامعه شناسان ،ضد روش (،6689) محمدپور، احمد .66

 (، روش تحقیق معاصر در علوم انسانی، انتشارات ققنوس، تهران.6693محمدپور، احمد ) .62

 نگری، نشر نی، تهران.شناسی آینده( روش6692مردخی، بایزید ) .66

 احمد ،یسجاد الیژی، ترجمه امنطقه و یشهر یزیربرنامه در قیتحق یهاروش (،6696) ووم نریر ،هافو  نهوایژ، وانگ .64

 ، دانش نگار، تهران.و همکاران پوراحمد

 
11. Bracken, I. (0214). Urban planning methods: Research and policy analysis. Routledge. 

12. Farthing, S. (0212). Research design in urban planning: a student's guide. Sage. 

11. Goodspeed, R. (0202). Scenario Planning for Cities and Regions: Managing and Envisioning 

Uncertain Futures, Lincoln Institute of Land Policy. 

11. Silva, C, N. (0210). Online Research Methods in Urban and Planning Studies: Design and 

Outcomes, http://www.igi-global.com. 
11. Silva, E. A., Healey, P., Harris, N., & Van den Broeck, P. (Eds.). (0214). The Routledge 

handbook of planning research methods. Routledge. 

02. Ward, K. (Ed.). (0202). Researching the city: a guide for students. SAGE Publications 

Limited. 

 
 

 

 

http://www.igi-global.com/
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 ریزی شهریسرفصل دروس دکتری رشته جغرافیا و برنامه
 عنوان درس:

  تحلیل فضایی شهر
(Urban spatial analysis) 

 تعداد واحد:

2 

 نوع واحد:

 نظری/عملی -پایه

 دروس پیش نیاز:

- 

 تعداد ساعت:

48 

 □ندارد     ■داردآموزش تکمیلی عملی:                

 □سمینار      □کارگاه     □آزمایشگاه     □سفرعلمی

 اهداف 

هری  و ریزی شهای تحلیل فضایی  با تکیه بر سیستم اطالعات جغرافیایی در برنامهها و تکنیکروشمبانی، آشنایی دانشجویان با 

 ای منطقه

 هاسرفصل

 مفهوم فضا )کانتی ، اقلیدسی و...( و فضای شهری  .6

 های فضایی(های فضایی، تحلیل اکتشافی دادهمفهوم تحلیل فضایی در جغرافیا )فرآیندها و الگوها، داده .2

 ها در تحلیل فضاییسازی دادهتولید نقشه و بصری .6

 فضایی، دامنه فضایی، تغییرات فضایی(های شهری )میانگین فضایی، انحراف معیار های پراکندگی پدیدهتحلیل مشخصه .4

 های فضاییگیریگیری فضایی و آشنایی با انواع نمونهنمونه .5

 ، تحلیل کرنل و کریجینگ(Interpolation)های شهرییابی پدیدهبندی و درونپهنه .3

، عدم شباهت فضاییها )پرت فضایی، تحلیل لکه های داغ و سرد، شباهت و ها و ناخوشهخودهمبستگی فضایی)تعاریف، خوشه .7

 روابط فضایی و انواع آن(

 شناسایی و تحلیل گستردگی و شدت مکانی پدیده های شهری .8

 های تحلیل کوادرات و انواع آنای و روشتحلیل نقطه .9

 های شهریو همبستگی فضایی پدیده مدل سازی روابط فضایی .62

 (local spatial Autocorrelation ،Local Moran and Local gaery) های تحلیل فضاییها و تکنیکمدل .66

 هاکاوی فضایی و تحلیل خوشهداده  .62

  (Geographic ordinary regression) رگرسیون معمولی جغرافیایی .66

 (Geographically weighted regression) رگرسیون وزنی جغرافیایی .64

 

 منابع

 .یکانتشارات آکادمی(، مکان یداده ها لی)تحلییآمار فضا (،6693)محمدصادق  ،نژادیدران ؛ساره ،یحداد ؛دیسع، زادهیجو .6

 ، شریعه توس، مشهد.ریزی شهری و شهرسازیغرافیا و برنامهدر ج GIS کاربرد(، 6694) ، میثمرضایی، علی؛ یدآبازنگی .2

 .انتشارات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران ، GIS(، تحلیل آمار فضایی با 6692علی ) عسگری، .6

در برنامه ریزی های  GISراهنمای جامع مدلهای کاربردی (، 6692فاضل نیا، غریب؛ بلیانی، یداهلل؛ حکیم دوست، سیدیاسر ) .4

 ، جلد اول، انتشارات آزادپیما، تهران.شهری، روستایی و محیطی

 .(،  آمار فضایی و کاربردهای آن، انتشارات دانشگاه مدرس6693محسن ) محمدزاده درودی، .5

 Arc هریزی شهری براساس نسخدر شهرسازی و برنامه GIS کاربرد(، 6696د، ویلیام ای؛ فالور، اریک؛ بار، برایان )هاکسهول .3

GIS 62،  تهرانآزاد پیماترجمه محسن بهادر، انتشارات ،. 
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1. Behnisch, M., Meinel, G., (0211). Trends in Spatial Analysis and Modelling: 

Decision-Support and Planning Strategies, Springer. 

1. Fotheringham, Stewart and Rogerson P, A. (0221).  The SAGE Handbook of Spatial 

Analysis, SAGE. 

1. Fotheringham, S., Brunsdon, C., Charlton, M., (0222). Quantitative Geography: 

Perspectives on Spatial Data Analysis, SAGE.  

12. Rocha, J., (0211). Spatial Analysis, Modelling and Planning, 

www.intechopen.com/books/spatial-analysis-modelling-and-planning. 

11. Thill, J.C., (0211). Spatial Analysis and Location Modeling in Urban and Regional 

Systems, Springer. 

10. Yamagata, Y; Seya, H. (0211) Spatial Analysis Using Big Data: Methods and Urban 

Applications, Academic Press. 
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 ریزی شهریسرفصل دروس دکتری رشته جغرافیا و برنامه
 عنوان درس:

  شناسی توسعه شهری در ایرانآسیب
(Pathology of urban development in Iran) 

 تعداد واحد:

2 

 نوع واحد:

 نظری -پایه

 دروس پیش نیاز:

- 

 تعداد ساعت:

62 

 □ندارد     □:              داردآموزش تکمیلی عملی

 □سمینار      □کارگاه     □آزمایشگاه     □سفرعلمی

 اهداف 

دنی رشد مهارنشها و های گوناگون ناشی از رشد لجام گسیخته شهرها، مهاجرتدانشجویان با مسائل، مشکالت، معضالت و چالش آشنایی

 های نوین شهرییابی چالشجمعیت شهری در ایران و ارتقای توان دانشجویان به منظور ریشه

 سرفصل ها

 شهریتوسعه های های شناسایی مسائل و چالششناسی و راهمفهوم -6

 شهری توسعه های بندی مسایل و چالشالگوهای طبقه -2

 شناختی و ...(اقلیمی، آبشناختی، فیزیوگرافیک، های طبیعی )زمینچالش -6

 الگوی توسعه فیزیکی شهر و محیط طبیعی -4

 محیطیهای زیستالگوی کاربری اراضی و آسیب -5

 های شهریتغییر اقلیم و چالش -3

 سوزی و ...(های شهری )زلزله، سیل، آتشمخاطرات محیطی و آسیب -7

 های پزشکی، روانشناختی )با تاکید بر امراض مسری و پاندمیک(شهر و آسیب -8

 یه اجتماعی و نابرابری در کیفیت زندگیماهای اجتماعی ناشی از ضعف سرآسیب -9

 شناسی شهرهای ایران در فرایند جهانی شدنآسیب -62

 های ناشی از اقتصاد شهری و کاالیی شدن فضا، فقر و فسادها و چالشآسیب -66

 های غیررسمیسکونتگاه -62

 دوقطبی شدن فضاهای شهری و وندالیسم -66

 های شهری ناشی از آندنیای مجازی و آینده پژوهی چالش  -64

 های شهری و پدافند غیرعاملچالش  -65

 های مدیریتی، نارسایی قوانین، ضوابط و مقررات و تنگناهای حقوقی در شهرچالش  -63

  ها و راهکارهای عملیاتیبندی، راهبردها، سیاستجمع  -31

 منابع

 طرات انسانی و طبیعی(، ترجمه محمد ظاهری، دانشگاه تبریز.( جغرافیای مخاطرات )مخا6692اوزی، رمضان ) -6

 ( جغرافیای پزشکی )جغرافیا و سالمت فردی(، ترجمه سهراب امیریان، نشر انتخاب.6694داونهال، بیل ) -2

 شناسی شهری، نشر انتخاب.( آسیب6695درویشی گلشن، یوسف ) -6

 . 6692 سمت، ران،یدر ا یشهر یزی،  برنامه ریمحمد تقیی، رهنما -4

 ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.شناسی اجتماعی ایرانهایی در آسیببررسی( 6682رئیس دانا، فریبرز ) -5

، ترجمه عیسی متاجی امیررود و همکاران، نشر ایمنطقهشناسی پزشکی: بررسی زمین( 6697سلینوس، اوله و همکاران ) -3

 تاالب.

 انداز قطب.، انتشارات چشمجغرافیای پزشکی ایران )دیدگاه توسعه(( 6699سادات )صابری، عطیه -7

https://www.gisoom.com/book/1211188/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/11495697/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11625569/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/11625569/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87/
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شهر های روستایی حریم کالنسکونتگاه های فرارویها و فرصتچالش( 6698عنابستانی، علی اکبر؛ خوارزمی، امیدعلی ) -8

 ، نشر شهرآرا.مشهد

 ، انتشارات سمت.مطالعات و جغرافیای شهری معاصر )مفاهیم و دیدگاههای بنیادی(( 6696فنی، زهره ) -9

، ترجمه سیروان بهرامی و همکاران، آوری شهریهای ارزیابی تابشیوه( 6698نامه اسکان بشر سازمان ملل متحد )گزارش بر -62

 انتشارات پژوهشیار.

 ، انتشارات آگاه ، تهران ی مسائل شهرسازی در ایران امروزدرباره( 6687)مجید غمامی  -66

 یایی ایران، نشر مگستان.( پاتولوژی جغراف6694موسوی آیت الهی، سید امین و همکاران ) -62

 ( اسکان غیررسمی در جهان و ایران، جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی.6692نژاد، حسین )ای، محمد؛ خدائی، زهرا؛ حاتمیمیره -66

 ( از حق به شهر تا شهرهای شورشی، ترجمه خسرو کالنتری و پرویز صداقت، نشر آگاه.6693هاروی، دیوید )  -64

 .جهاد دانشگاهی )دانشگاه فردوسی مشهد(، (6پاتولوژی جغرافیایی ایران: اصول و مبانی )جلد ( 6686ور، زردشت )هوش -65

12- Chu, E. K., Hughes, S., Mason, S. G., (0211). Climate change in cities: Innovations in multi-

level governance, Springer. 

11- Gatzweiler, F. W. et al., (0211). Advancing Health and Wellbeing in the Changing Urban 

Environment: Implementing a Systems Approach, Springer. 

11- Koester, S., Moritz, R., Zuo, J., (0211). Urban Water Management for Future Cities: 

Technical and Institutional Aspects from Chinese and German Perspective. Springer. 

11- Kabisch, S., (0211). Urban Transformations: Sustainable Urban Development Through 

Resource Efficiency, Quality of Life and Resilience. Springer. 

02- Novotny, V., Ahern, J., Brown, P., (0212). Water Centric Sustainable Communities: 

Planning, Retrofitting, and Building the Next Urban Environment. Wiley. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/book/11103747/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11103747/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1253475/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1074/انتشارات-جهاد-دانشگاهی-دانشگاه-فردوسی-مشهد/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1074/انتشارات-جهاد-دانشگاهی-دانشگاه-فردوسی-مشهد/
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 ریزی شهریسرفصل دروس دکتری رشته جغرافیا و برنامه

 عنوان درس:

 عملیاتی شهرها-ریزی راهبردیبرنامه

(Strategic and operational planning of cities) 

 تعداد واحد:

2 

 واحد: نوع

 نظری/عملی -تخصصی

 نیاز:دروس پیش

- 

 تعداد ساعت:

62 

 □ندارد     ■دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 □سمینار     □کارگاه    □آزمایشگاه     □علمی سفر

 اهداف 

 ریزی شهریدر برنامه آنریزی شهری در سطح راهبردی و عملیاتی و امکان پیاده کردن آشنایی دانشجو با سطوح برنامه

 سرفصل ها

 مفاهیم کلیدی در برنامه ریزی استراتژیک شهری .1

 ریزی شهریدر برنامه های پایه )سیستمی و استراتژیک(نظریه .2

 یدیدگاه های عمده در برنامه ریزی استراتژیک شهر .3

 ریزی استراتژیک شهری فرایند و مراحل برنامه .4

  استراتژیک شهریریزی های ی برنامهها و تکنیکمدل .5

 ریزی استراتژیک شهری ریزی عملیاتی و جایگاه آن در برنامهبرنامه .3

 رریزی عملیاتی شهاصول و مراحل برنامه  .7

 ریزی عملیاتی شهر تکنیک های برنامه .8

 ریزی استراتژیک و عملیاتی شهر در جهان و ایرانتجارب برنامه .9

  های استراتژیک شهریارزیابی برنامه .11

 منابع

زاده، هایده؛ جهانشاهی، زاده، جواد؛ صرافپیرزاده نهوجی، محمدحسین؛ مطلق، محمدتقی؛ امیری، مهین دوخت؛ مهدی .6

 .6692؛ آرمان شهر، ریزی راهبردی توسعه شهری )تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران(برنامهمحمدحسین؛ 

 .6694ها، وزارت کشور، برنامه راهبردی و عمیاتی شهرداریها، دستورالعمل اجرایی تدوین سازمان شهرداری .2

( در SWOT) سوات ماتریس تحلیلیبکارگیری  تجاربمبانی نظری و ؛ پور اصل، بهزادملک؛ زادگان، محمدحسینشریف .6

 .6692، ای، انتشارت دانشگاه شهید بهشتیریزی استراتژیک توسعه منطقهبرنامه

)با نگاهی به  ها با رویکرد راهبردیریزی عملیاتی شهرداریبرنامه ؛یوسف ،اشرفی ؛، مهدیهشجین رجبیرضا؛ داود ،عرب .4

  .6689، هاها و دهیاری، سازمان شهرداریمحالت شهر(

 .6694های فرهنگی، دفتر پژوهش ؛مدیریت استراتژیک، پارسائیان، علی ؛فردآر، دیوید .5

ریزی شهری، آن در شهرسازی ایران، انتشارات پردازش و برنامهریزی استراتژیک و کاربرد برنامه؛ مرادی مسیحی، واراز .3

   .6684، شهرداری تهران

، بیرامی، محمدحسین؛ انتشارات دنیای اقتصاد، ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریوبرنامهوولف، تورستن، شوئنکر، برکهارد،  .7

6696. 

8. Balducci, Alessandro, Fedeli, Valeria, Pasqui, Gabriele; Strategic Planning for 

Contemporary Urban Regions: City of Cities: A Project for Milan (Urban and Regional 

Planning and Development), Routledge, 2111. 

https://www.gisoom.com/book/1947720/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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9. Goodspeed, Robert; Scenario Planning for Cities and Regions, Lincoln Institute of Land 

Policy, 2121. 

11. Hințea, Calin Emilian; Profiroiu, Marius Constantin; Țiclau, Tudor Cristian;  Strategic 

Planning in Local Communities: A Cross-National Study of 7 Countries, Springer 

International Publishing, 2119. 

11. Noto, Guido; Strategic Planning for Urban Transportation: A Dynamic Performance 

Management Approach; Springer, 2121. 

12. ÖZCAN, Emrehan, ÖZEN TURAN, Sanem, Ecological Urban Planning and Design Process 

with Strategic Planning Approach in Ünye City, Springer International Publishing, 2121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.springer.com/
http://www.springer.com/
http://www.springer.com/
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 ریزی شهریسرفصل دروس دکتری رشته جغرافیا و برنامه
 عنوان درس:

های زمین، مسکن و بازآفرینی شهری سیاست

 در ایران
(Land, housing and urban regeneration 

policies in Iran) 

 تعداد واحد:

2 

 نوع واحد:

 نظری -تخصصی

 دروس پیش نیاز:

- 

 تعداد ساعت:

62 

 ■ندارد     □داردآموزش تکمیلی عملی:                

 ■سمینار      □کارگاه     □آزمایشگاه     □سفرعلمی

 اهداف:

  ایران  در شهری بازآفرینی و مسکن زمین، به مربوط اجرایی هایبرنامه و هاسیاست راهبردها، آشنایی دانشجو با اهداف،

 هاسرفصل

 جمعیت، خانوار و واحدهای مسکونی در کشور تحوالت بررسی .6

 هاگذاریسیاست و هادولت مداخله اصلی اهداف .2

 هادولت هایبرنامه و هاسیاست رویکردهای .6

 ایتوسعههای عمرانی و مسایل زمین و مسکن در ایران و سیر تحول آن در طول برنامه .4

 سیر تحوالت مسکن در ایران  .5

 در ایران شهری مسکن و زمین توسعه پیامدهای و هاسیاست .3

 عملیات و ریزیبرنامه عرصه در مسکن جامع طرح هایناکامی و مسکن و دستاوردها جامع طرح نقد .7

 های زمین شهری در ایرانسیاست .8

 کشور مسکن بخش گذاریسیاست ارزیابی .9

 آن روند و مسکن و زمین بخش عملکردی هایشاخص .62

 شناسی مسکن در کشور و سیر تحوالت آنگونه .66

 انقالب از قبل دوران های عمرانیدر برنامه و مسکن کلی بخش زمین هایسیاست .62

 های توسعه کشورهای اجرایی مربوط به بخش مسکن در برنامهها و برنامهاهداف، راهبردها، سیاست .66

 در بخش زمین و مسکن کشورتوسعه  هایبرنامه ارزیابی عملکرد .64

 ایران در شهری نوسازی و بهسازی هایبرنامه و هاسیاست .65

 آنها نوسازی در کشور و پیامدهای و بهسازی هایطرح با آشنایی .63

 پایدار شهری بازآفرینی جامع های چارچوبو برنامه ها اهداف، راهبردها، تاکتیک .31

 منابع

: تهران حناچی، پیروز و ایزدی محمدسعید ترجمه راهنما، کتاب یک شهری بازآفرینی (6696هیوسانک ) ؛ پیتر رابرتز، .6

 اول. چاپ تهران، دانشگاه انتشارات یمؤسسه

 بخش کالن انداز چشم و راهبردی سند مسکن؛ جامع طرح بازنگری مطالعات( 6694) مسکن و زمین ملی سازمان .2

 .شهرسازی و راه وزارت. 6425 افق در مسکن

 و راه وزارت. پایدار شهری بازآفرینی جامع چارچوب( 6696) ایران شهری بهسازی و عمران تخصصی مادر شرکت .6

 .شهرسازی

 .رشت شناس، حق انتشارات. ایران در شهری مسکن توسعه(  6685) اصغر شکرگزار، .4
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(. 6627 – 6687) ایران در مسکن ریزی برنامه دهه شش( 6692) فرزانه کردی، سیما، مهدیزادگان، محمدعلی؛ عبدی، .5

 .مسکن و ساختمان تحقیقات مرکز انتشارات

 تحلیل) اسالمی انقالب از پس ایران در شهری زمین های( سیاست6692شهیدی، سیدمهدی ) نسب، مژده؛فدایی .3

 انقالب. .  نشر امید(توانمندسازی اصول به توجه با زمین هایسیاست

فرد، مسلم؛ پوراحمد، احمد. ضرغام مشکینی، ابوالفضل؛مسکن. ترجمه  مطالعات در ها( بنیان6698کینگ، پیتر ) .7

 .اه تهرانانتشارات دانشگ

 و شهری زمین هایسیاست متقابل تاثیرات ارزیابی( 6694) زهرا بالینی، شیرزاد؛محمدی یزدانی، محمود؛ سید میثافی، .8

 .ایران در مسکن توسعه هایسیاست همایش پانزدهمین. ایران در شهری توسعه هایطرح و هابرنامه

 .6697 پاییز ،32 شماره ،4 شهری. دوره بازآفرینی سیاست نامه شهر. ویژه نشریه هفت .9

62. Clapham, David (0211) Remaking housing policy: an international study. Routledge. 
66. Gurran, Nicole and Bramley, Glen (0211) Urban Planning and the Housing Market. 

Palgrave Macmillan. 
62. Jenkins, Paul (0222) Planning and Housing in the Rapidly Urbanizing. Routledge. 
13. Jones, Phil and Evans, James (0221) Urban Regeneration in the UK. SAGE. 

14. Lehmann, S. (0202) Urban Regeneration: A Manifesto for transforming UK Cities in the 

Age of Climate Change, Springer. 

11. Luque, J. (0211) Affordable Housing Development: Financial Feasibility, Tax Increment 

Financing and Tax Credits, Springer. 

12. Smith, Susan J. (0210) International Encyclopedia of Housing and Home, 1st Ed. Elsevier 

Science. 

11. Wehrhahn, R. et al., (0211) Housing and Housing Politics in European Metropolises, 

Springer. 
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 ریزی شهریسرفصل دروس دکتری رشته جغرافیا و برنامه
 عنوان درس:

 اسالمی-ریزی شهرهای ایرانیهای نظری برنامهبنیان
(Theoretical foundations of Iranian-

Islamic cities) 

 تعداد واحد:

2 

 نوع واحد:

 نظری -تخصصی

 دروس پیش نیاز:

- 

 تعداد ساعت:

62 

 ■ندارد     □:                داردآموزش تکمیلی عملی

 □سمینار      □کارگاه      □آزمایشگاه      ■سفرعلمی

 اهداف 

شهر در تمدن و  گیریشکلهای اصیل شهر در جهان اسالم و مبانی نظری هویت و ویژگیهای جغرافیایی و ارزشآشنایی دانشجو با 

 فرهنگ اسالمی .

 سرفصل ها

 موقعیت شهرهای جهان اسالم های فرهنگی شهر در جهان وحوزه .6

 ظهور اسالم تا دوره جدید های اسالمی پیش ازماهیت و سرشت شهر درسرزمین .2

 آیین شهرسازی اسالمی  محیط و بینی در ارتباط انسان وهای جهانسرچشمه .6

 ن آپس از  داری وهای شهرهای اسالمی ماقبل سرمایهویژگی .4

 شناسی شهر در حوزه فرهنگ اسالمی:تبیین و ماهیت ها درتحلیل نظریه سیر تحول و .5

 دیلبهای کانظریه 

 اقتصادی-های اجتماعینظریه 

 های فرهنگینظریه 

 های فقهی، حقوقی و نهاد وقفنظریه 

 رفتاری ساختاری و کارکردی وهای نظریه 

 تحوالت جدید در توسعه شهری جهان اسالم جهانی شدن و مدرنیسم، .3

 مسائل کنونی شهرهای جهان اسالم چالش ها و .7

 حفظ میراث فضایی شهرهای جهان اسالم ارزش تاریخی و های بابافت .8

 یاسالم -آینده پژوهی و بازیابی هویت شهرسازی و فضایی ایرانی .9

 منابع

محمدحسین عارف اقوامی مقدم و ساختمانی، ترجمه  اصول شهرسازی و اسالمی:-شهرهای عربی (،6686سلیم، حکیم )بسیم  .6

 تهران.طبع و نشر،  ملک احمدی، عارف اقوامی،

مطالعه موردی کاشان،  :اسالمی-فضایی شهر ایرانی-ساختار کالبدی (، تاثیر مدرنیسم بر6693پوراحمد، احمد و ابوذر وفایی ) .2

 .28، شماره 7دوره امه مطالعات شهر ایرانی اسالمی، فصلن

  .آشنایی با معماری اسالمی ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران (،6673پیرنیا، محمدکریم ) .6

نمونه موردی  :پویش فضایی شهر اسالمی براساس نظریه پیچیدگی (،6698احمد پوراحمد و دیگران ) ؛نژاد، حسینحاتمی .4

 اسالمی.-هران، فصلنامه مطالعات شهر ایرانیبخش مرکزی ت

پژوهشگاه  دیگران، ترجمه احمد پوراحمد و میراث و ماندگاری در محیط انسان ساخت اسالمی، (،6694) لفکاظمی، بشیرا .5

  ، تهران.علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
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 ز مطالعات وکیومرث حبیبی، مرک ترجمه ابوالفضل مشکینی و ؛ساز در اسالم (، اصول سنتی ساخت و6687مرتضی، هشام ) .3

 .تحقیقات راه وشهرسازی

 تهران. ،62و9شماره  نمایه پژوهش، اسالمی،-ی(، نظری بر شهرشناسی جغرافیایی شهرهای ایران6675مومنی، مصطفی ) .7

 تهران. ،خورشید باران(، انتشارات هاطراحی شهر و فضای شهریِ ایرانی )مبانی، اصول، معیارها، نمونه(، 6695) ، محمدزادهنقی .8

 

9. Ahrari, Ehsan (2267) Reading the Islamic City: Discursive Practices and Legal Judgment 

(Toposophia: Sustainability, Dwelling, Design), Publisher:McGill-Queen's University Press. 

62. Amirahmadi, Hooshang (2267) Urban Development in the Muslim World, Publisher: 

Routledge. 

66. Attia, Sahar, Shafik, Zeinab, Ibrahim, Asmaa (2269) New Cities and Community Extensions 

in Egypt and the Middle East: Visions and Challenges, Publisher:  Springer. 

62. Falahat, Somaiyeh (2268) Cities and Metaphors: Beyond Imaginaries of Islamic Urban Space 

(Routledge Research in Planning and Urban Design), Publisher: Routledge. 

66. Maneval, Stefan (2269) New Islamic Urbanism: The Architecture of Public and Private Space 

in Jeddah, Saudi Arabia, Publisher: UCL Press.  

64. Robert Saliba (2263) Urban Design in the Arab World: Reconceptualizing Boundaries 

(Design and the Built Environment), Publisher: Routledge. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jaberdanesh.persianblog.ir/post/271/
https://www.amazon.com/Reading-Islamic-City-Discursive-Sustainability-ebook/dp/B0076LXRPQ/ref=sr_1_12?dchild=1&keywords=Planning+Islamic+cities&qid=1597566406&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.com/Reading-Islamic-City-Discursive-Sustainability-ebook/dp/B0076LXRPQ/ref=sr_1_12?dchild=1&keywords=Planning+Islamic+cities&qid=1597566406&s=books&sr=1-12
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 ریزی شهریسرفصل دروس دکتری رشته جغرافیا و برنامه
 عنوان درس:

 زیست شهریریزی محیطبرنامه
(Urban environmental planning) 

 تعداد واحد:

2 

 نوع واحد:

 نظری -تخصصی

 دروس پیش نیاز:

- 

 تعداد ساعت:

62 

 ■ندارد     □داردآموزش تکمیلی عملی:                

 □سمینار     □کارگاه     □آزمایشگاه      □سفرعلمی

 اهداف 

 زیست شهری ریزی محیطها و سرانجام برنامهها، رویکردها، نظریات، روشبا چالشآشنایی 

 سرفصل ها

  شهری زیست محیط مختلف هایچالش با آشنایی -3

 جهانی و ملی هایمقیاس در -6-6

 زمین کره شدن گرم و ازن الیه آسیب -6-6-6

 تغییرات اقلیمی -2-6-6

 تجدیدپذیر های مصرف انرژی و انرژی -6-6-6

  منطقه ای و محلی های در مقیاس -2-6
 موتوریزه شدن و آلودگی هوا در شهرهای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته -6-2-6

 هاپسماندهای شهری و دفع آن -2-2-6

 امیدنیآلودگی آب و تامین آب آش -6-2-6

 تعاریف و مفاهیم مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست جزایر و آسایش حرارتی -4-2-6

 ریزی محیط زیست شهریمفاهیم و رویکردهای مختلف برنامه -2
 شهر اکولوژیک -6-2

 شهر سبز -2-2

 رشد هوشمند  -6-2

 نوشهرسازی -4-2

 (TDRانتقال حق توسعه ) -5-2

 محور توسعه حمل و نقل -3-2

 شهر فشرده -7-2

 توسعه میان افزا -8-2

 شهرها-های شهری یا روستادهکده -9-2

 شهر بدون کربن -62-2

 شهر ارگانیک -66-2

 ریزی محیط زیستنظریات پشتیبان برنامه -6

 خردگرایی -6-6

 گرایی عمل -2-6

 اکولوژیک -اجتماعی گرایی واقع -6-6

 سیاسی -بسیج اقتصادی -4-6

 مشارکتتعامل و  -5-6

 یبرنامه ریز روابط میان بازتعریف و نظریات بندی گونه  -3-6

 ها و فنون ارزیابی محیط زیست شهریآشنایی با روش -4
 ارزیابی استراتژیک محیطی -6-4
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 ارزیابی اثرات محیطی -2-4

 ردپای اکولوژیک -6-4

 ردپای کربن -4-4

 ریزی محیط زیست شهریبرنامه -5
 عدالت محیط زیستی -6-5

 اقتصاد محیط زیست -2-5

 حکمروایی محیطی -6-5

 ریزی محیطی مشارکتی ها، تعارض و اعتماد در برنامهارزش -6-6-5

 سازیهای عمومی به تصمیمافزودن ارزش -6-6-6-5

 حل تضادها و تعارضات میان منافع رقیب  -2-6-6-5

 و دولتی های عمومیبازگرداندن سطحی از اعتماد به ادارات و آژانس -6-6-6-5

 منابع

1. Alliance, C. (0221). Livable Cities: The Benefits of Urban Environmental Planning-A Cities 

Alliance Study on Good Practices and Useful Tools . 

0. Cutaia, Fabio. (0212). Strategic Environmental Assessment: Integrating Landscape and 

Urban Planning, Springer. 

3. de Roo, Gert; Miller, Donald. (0211). Urban Environmental Planning: Policies, Instruments 

and Methods in an International Perspective, Routledge; 0nd Edition. 

4. James K. Lein (0223) Integrated Environmental Planning, Published by Blackwell Science 

Ltd. 

1. Lawrence, D. P. (0222). Planning theories and environmental impact assessment. 

Environmental Impact Assessment Review, 02(2), 221-201 . 

2. Marcotullio, P. J. (0210). Scaling urban environmental challenges: from local to global and 

back: Earthscan. 

1. Panagopoulos, T., Duque, J. A. G., & Dan, M. B. (0212). Urban planning with respect to 

environmental quality and human well-being. Environmental Pollution, 021, 131-144 . 

1. Randolph, J. (0224). Environmental land use planning and management: Island Press. 

1. Rydin, Y. (1111). Urban and Environmental Planning in the UK: Macmillan International 

Higher Education. 

اد ه(  برنامه ریزی شهر اکولوژیک، مترجم، محمد رحیم رهنما، الهه کریمی، انتشارات ج6692چی ونگ ، بلیندا یوئن، )–تای  .6

 دانشگاهی، مشهد. 

ریزی شهری با رویکرد بیوفیلیک، انتشارات آراد ( برنامه6695ضرغام فرد، مسلم؛ خادمی، امیرحسین )زیاری، کرامت اهلل؛  .2

 کتاب.

دین عقیلی، ماندانا ال(، شهر، محیط زیست و برنامه ریزی شهری، مترجم، جمال6688کریستوفر جی بون و مدرس، علی ) .6

 نوربخش، انتشارات شهر آب، تهران. 

اصغر مترجمین:  (یالمللنیب یابزارها و راهبردها ها،استی)س یشهر ستیز طیمح یزیربرنامه( 6694) لریدونالد مو  گرت درو .4

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

ست و مهدی ضرغامی، (، شهرهای سبز )توسعه شهری/ و محیط زیست(، مترجم، محمد خورشید دو6692ماتیو کاهن لی ) .5

 انتشارات دانشگاه تبریز، تبریز.
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 ریزی شهریسرفصل دروس دکتری رشته جغرافیا و برنامه
 عنوان درس:

های ملی، ها و طرحریزی، برنامهتحلیل نظام برنامه

 ای و شهریمنطقه
(Analysis of planning system and 

national, regional and urban plans) 

 تعداد واحد:

2 

 نوع واحد:

 نظری -تخصصی

 دروس پیش نیاز:

- 

 تعداد ساعت:

62 

 ■ندارد     □:              داردآموزش تکمیلی عملی

 ■سمینار      □کارگاه     □آزمایشگاه     □علمی سفر

 اهداف 

 ای و شهری در کشورهای مختلف و از جمله ایرانهای مقیاس ملی، منطقهها و طرحبرنامه )فضایی(،ریزی نظام برنامهآشنایی دانشجو با 

  شناسی آنها.و ارزیابی و آسیب

 هاسرفصل

 ای و شهری( ریزی فضایی )مقیاس ملی، منطقههای پیشین و معاصر در نظام برنامهرویکردها و نظریه 

 توسعه در منتخی از کشورهای پیشرفته جهانهای ریزی فضایی و برنامهپیشینه، نظام برنامه 

 های مقیاس ملی در منتخبی از کشورهای جهانها و طرحمعرفی برنامه 

 ای در منتخبی از کشورهای جهان  های مقیاس منطقهها و طرحمعرفی برنامه 

 های مقیاس محلی )شهری( در منتخبی از کشورهای جهان  ها و طرحمعرفی برنامه 

 های توسعه در ایران )مقیاس ملی( ریزی فضایی و برنامهرنامهپیشینه، نظام ب 

 ای( های توسعه در ایران )مقیاس منطقهریزی فضایی و برنامهپیشینه، نظام برنامه 

 های توسعه در ایران )مقیاس شهری( ریزی فضایی و برنامهپیشینه، نظام برنامه 

 ای، شهری(وسعه در ایران )ملی، منطقههای تریزی فضایی و برنامهشناسی نظام برنامهآسیب 

 ریزی فضایی توسعه در ایرانبندی و ارائه الگویی پیشنهادی برای نظام مطلوب برنامهجمع. 

 های توسعه در یک کشور ریزی فضایی و طرحارائه سمینار )دانشجو نیز در طول ترم سمینار یا تحقیقی با موضوع نظام برنامه

 منتخب ارائه خواهد کرد(.

 منابع

 . ناشر: سمت. نیسرزم شیآما یهاکیها و تکنروش. 6693زاده، عیسی. موسوی، میرنجف. هیمابرا .6

وزارت . (یو راهبرد یساختار یتوسعه شهر یها)طرح رانیدر ا یتوسعه شهر یهابا طرح ییآشنا. 6692براتی، ناصر. براتی، مینا.  .2

 ی. شهر یزیرکشور، مرکز مطالعات برنامه

بر  دیبا تاک ران،یدر ا یلیجامع و تفص یهاروندها و الزامات طرح م،ی: مفاهیشهرساز یهاها و برنامهطرح. 6695بهزادفر، مصطفی.  .6

 . نشر شهر. تهران تیوضع

 یو معمار یشهرساز یقاتیو تحق یمرکز مطالعات. آمایش سرزمین: تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران. 6684توفیق، فیروز.  .4

 . رانیا

 ی. ناشر: فروزش. شهرساز یهاو طرح هاشهیدر اند یریس. 6696زاده دلیر، کریم. حسین .5

 ی. بهشت دیناشر: دانشگاه شهی. شهر یزیربر برنامه ژهیو دیبا تاک یزیربرنامه یهاهیبر نظر یدرآمد. 6697پور. زهره. دانش .3

 ی. انتشارات آذرخش. شهر یکردهایها و روطرح. 6694دل، الدن، بختیاری، سعید. رحم .7

 یتو بهداش یآموزش یهایبر کاربر دیبا تاک یشهر یلیتفص یهاتحقق طرح رامونیپ یپژوهش. 6692رهنما، محمدرحیم و همکاران.  .8

 ی. انتشارات جهاددانشگاهی. درمان –

 . انتشارات دانشگاه تهران. رانیبر ا دیبا تاک یاتوسعه منطقه تیریمد. 6695زیاری، کرامت اهلل. محمدی، علیرضا.  .9
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 . نوبت چاپ دهم ، انتشارات دانشگاه تهران.ایریزی منطقههای برنامهصول و روشا. 6693. اهللزیاری، کرامت .62

 ی. گنج هنر. اهیتوسعه و عمران ناح یهادر طرح یاراض یکاربر یزیربرنامه. 6687سرور، رحیم.  .66

. رانیدر ا یشهر یهاطرح هیمناسب ته وهیش نی: تدویتوسعه شهر یهاتحقق طرح یهاوهیش. 6682شارمند. مهندسان مشاور.  .62

 ریزی شهری. وازرت  کشور. مرکز مطالعات برنامه

 ای. ریزی منطقهو بودجه. دفتر برنامه ای. انتشارات سازمان برنامهریزی توسعه منطقه. مبانی برنامه6677صرافی، مظفر.  .66

 . نشر رسا. رانیو تجربه ا یتکامل ریها، ستوسعه: خاستگاه یزیردر برنامه نیسرزم شیمفهوم آما. 6694عظیمی بلوریان، احمد.  .64

 . انتشارات پیام نور، چاپ دوم. برنامه ریزی شهری در ایران. 6696 ، مجتهدزاده نیغالمحس .65

 . ناشر: مطالعات راهبردی. ایران تحلیلی بر نابرابری های ناحیه ای در. 6692قنبری، ابوالفضل.  .63

 . فرهنگ صبا. نیسرزم شیو آما ییفضا یزیربرنامه. 6693کالنتری، خلیل. عبداله زاده، غالمحسین.  .67

 ت ایران. تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنع. 6692ی، ناصر. مشهدی زاده دهاقان  .68

. وزارت راه و (رانیآن در ا گاهیو جا یجهان ریاخ اتی)تجرب یتوسعه شهر یراهبرد یزیربرنامه. 6692. مهدیزاده و همکاران .69

 شهر. شهرسازی. معاونت معماری و شهرسازی شهرسازی. ناشر: آرمان

02. Booth, P., Breuillard, M., Fraser, C. and Paris, D. eds., 0221. Spatial planning systems of Britain 

and France: A comparative analysis. Routledge. 

01. Burian, J. ed., 0210. Advances in spatial planning. BoD–Books on Demand. 

00. Dühr, S., Colomb, C. and Nadin, V., 0212. European spatial planning and territorial cooperation. 

Routledge. 

03. Galan, Juanjo., 0211, Analysis and Strategies for Sustainable Regional Planning, Springer. 

04. Larsson, G., 0222. Spatial planning systems in Western Europe: an overview. Ios Press. 

01. Morphet, J., 0212. Effective practice in spatial planning. Routledge. 

02. Pahl-Weber, E. and Henckel, D., 0221. The planning system and planning terms in Germany: A 

glossary (No. 1). Studies in Spatial Development. 

01. Reimer, M., Getimis, P. and Blotevogel, H. eds., 0214. Spatial planning systems and practices 

in Europe: A comparative perspective on continuity and changes. Routledge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 ریزی شهریسرفصل دروس دکتری رشته جغرافیا و برنامه
 عنوان درس:

 محورای و اجتماعریزی توسعه محلهبرنامه
(Neighbourhood and community 

planning) 

 تعداد واحد:

2 

 نوع واحد:

 نظری -تخصصی

 نیاز:دروس پیش

- 

 :تعداد ساعت

62 

 ■ندارد     □دارد             :   آموزش تکمیلی عملی

 ■سمینار      □کارگاه      □آزمایشگاه      □سفرعلمی

 اهداف 

عه ای به منظور تحقق توسمحور( توسعه محلّهریزی مشارکتی )اجتماعمحور و برنامهریزی محلهآشنایی دانشجو با مفاهیم و جایگاه برنامه

 پایدار شهری. 

 هاسرفصل

  محله در شهر )جهان، ایران(  تعریف، مفهوم و جایگاه 

 ی اتوسعه محله یزیرتعریف، مفهوم و جایگاه برنامه 

 ی اتوسعه محله یزیرمرتبط با برنامه یهاهینظر 

 یاتوسعه محله یزیرپیشینه و ادبیات پژوهشی در زمینه برنامه  

 جهان یدر منتخبی از کشورها یاتوسعه محله یزیربرنامه جایگاه 

 محور در ایران: جایگاه قانونی و اجراییریزی محلهوضعیت برنامه 

 ی اتوسعه محله یزیربرنامهی هاها و ایدهطرح 

  ی اتوسعه محله یزیرها در برنامهطرحها و برنامهنحوه تهیه 

 ی اتوسعه محله یزیربرنامهاجرای  یهامراحل و روش 

 ایریزی توسعه محلهبرنامه اصول اجرایی در 

 ایریزی توسعه محلهپذیری برنامهنقش کنشگران به ویژه اجتماع محلی در تحقق 

 یامحله یزیرتجارب برنامه موفق ازهایی نمونه   

 در ایران.  یامحله یزیربرنامه یبرا پیشنهاداتیو ارائه  یبندجمع 

 منابع

: ، صص69-22شماره  جستارهای شهرسازی. ها(.، مفاهیم و روش، تعاریفای )مبانیمحلهریزی (. برنامه6683، آواز )امین ناصری .1

625-668. 

، ها تا منشور آتن. ترجمة: الدن اعتضادی. چاپ سوممهشاز نخستین سرچ، معاصر شهرسازی (.6685، واتسالف )فسکیترواوس .2

 ، انتشارات مرکز نشردانشگاهی.تهران

. انتشارات مرکز مطالعات و ناکارآمد یمحله ها یبرا یچارچوبی: توسعه محله ا(. 6697یعی، امیر )اکبری، کاوه. شفحاجی علی .3

 ریزی شهری. برنامه

شماره  ،ی زیباهانشریة هنر هیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار.، رمبناـ ریزی محله برنامه (.6685، خلیل )پورحاجی .4

 .67-43، صص 23

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پژوهشگاه های شهری در ایران. تهران:محله .(6685)خاکساری، علی  .5

ریزی شهری. چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید ریزی با تأکید ویژه بر برنامههای برنامهبر نظریه (. درآمدی6687زهره ) پور،دانش .6

 بهشتی.
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ریزی شهری. چاپ اول، انتشارات دانشگاه های برنامه(. مبانی و تکنیک6688اله. مهدنژاد، حافظ. پرهیز، فریاد )زیاری، کرامت .7

 المللی چابهار.بین

 د دانشگاهی.اانتشارات جه: اکولوژی اجتماعی شهر. تهران جغرافیای اجتماعی شهرها: (.6689، حسین )شکوئی .8

 هایعریف آن با تأکید بر شرایط محلهز ت(. بررسی نظری مفهوم محله و با 6689، مجید )عبدالهی .، جمیلهنیا، مظفر. توکلیصرافی .9

 .86-622، صص:72، شماره های جغرافیای انسانیپژوهش  شهری ایران.

 شهر تهران.  . ناشر: شورای اسالمیاندیشه های نو در برنامه ریزی شهری(. 6696نیا، جمیله، محمدیان، حسن )صرافی، مظفر. توکلی .11

 . (62)پیاپی 66، 6692جغرافیا و توسعه.  .رویکرد توسعه پایدار محله ای در کالن شهر تهران (. 6692، زهره. صارمی، فرید )فنی .11

.  نشریة هنرهای زانداة چشمیندی بیانبشنهاد یک چهارچوب مفهومی برای صورتیمحله، پ -انداز شهرچشم .(6684، کوروش )گلکار .12

 .25-63، صص: 24شمارة زیبا. 

. رانیا یمحله در شهرها یو عملکرد یتحول ساختار ریپ. س یخاتون هاد مهیحل، محمدباقر ق ،رحمت اهلل ف، ر یمحمدتق .13

 (.62)6683 (. رانیا ییای)انجمن جغراف ایجغراف

 نشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. . انتشارات داهـا()مبانـی، اصـول و روش ایریزی محلّـهبرنامـه(. 6695محمدی، علیرضا ) .14

 . 37-76(، 68) 4، مجله علمی منظر. ایشناسی شهری از توسعه محله(. محله نوین؛ الگوی جامعه6696سید یعقوب. ) ،موسوی .15

16. Heywood, P., 0211. Community Planning: Integrating social and physical environments. John 

Wiley & Sons. 

17. Kelly, E.D., 0210. Community planning: An introduction to the comprehensive plan. Island 

Press. 

18. Parker, G., Salter, K. and Wargent, M., 0211. Neighborhood planning in practice. Lund 

Humphries. 

19. Peterman, W. (0222. Neighborhood Planning and Community-Based Development: The 
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 ■ندارد     □داردآموزش تکمیلی عملی:                

 ■سمینار     □کارگاه     □آزمایشگاه    □سفر علمی 

 اهداف

 و الزامات ها، موانعای و محدودیتحکمروایی و مدیریت توسعه شهری و منطقه هایها، الگوها و چالشنظریهآشنایی دانشجو با 

   آن در ایران

 هاسرفصل

 حکمروایی، مدیریت(. تعریف مفاهیم )شهر، منطقه، توسعه، دولت، حکومت، 6

 ایها و الگوهای توسعه شهری و منطقه. نظریه2

 ای )جهان و ایران(های توسعه شهری و منطقه. چالش6

 ایو توسعه شهری و منطقه های سیاسی، دولت. انواع نظام4

 ای. انواع و الگوهای مدیریت شهری و منطقه5

 ای. انواع و الگوهای حکمروایی شهری و منطقه3

 ای در ایرانها، موانع و الزامات حکمروایی شهری و منطقهمحدودیت. 7

 . سمینار8

 منابع

 . مدیریت و حکمروایی شهری. چاپ سوم، انتشارات دانشگاه هنر، تهران.6695. اسدی ایرجپور، ناصر و ایرج برک .6

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، . قدرت و حکمروایی شهری. چاپ اول، 6695نیا، جمیله و محمدکاظم شمس پویا. توکلی .2

 تهران.

. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، رانیبر ا دیبا تأک یاتوسعه منطقه تیریمد. 6693ی. محمد رضایعل واهلل کرامت ی،اریز .6

 تهران.

 تهران.نقش، ای: از نظریه تا عمل. چاپ اول، انتشارات پرهامریزی توسعه منطقه. برنامه6697شورچه، محمود.  .4

ای از منظر نهادی. چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، . توسعه محلی و منطقه6696فرجی راد، خدر و غالمرضا کاظمیان.  .5

 تهران 

 شهری. ترجمه ایرج اسدی، چاپ اول، مؤسسه نشر شهر، تهران.حکمروایی کالن .6698کوبلر، دانیل و هوبرت هاینلت.  .3

 مؤسسه نشر شهر، تهران.. حکمروایی و مدیریت عمومی. ترجمه اشرف رحیمیان، چاپ اول، 6692لوفلر، الکه و تونی بووارد.  .7

 . چاپ دهم، انتشارات سمت، تهران.هایشوراها و شهردار تیریمدهای محلی: . اداره امور حکومت6698مقیمی، سید محمد.  .8
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 دروس پیش نیاز:

- 

 تعداد ساعت:

62 

 ■ندارد     □:                داردآموزش تکمیلی عملی

 □سمینار      □کارگاه      □آزمایشگاه      □سفرعلمی

 اهداف

 شناخت نقش شهرها در تحوالت اقتصادی و اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی -

 بعاد اقتصادی پدیده های شهریآشنایی دانشجویان با ا -

 ها در فضای شهر به دانشجویانآموزش اثرات اقتصادی فعالیت- 

 بعد اقتصادیهای مطالعه مسائل شهری از آشنایی دانشجویان با ابزارها و روش -

 وهای مختلف دارا باشند تربیت دانشجویانی که توانایی تحلیل و بررسی مسائل اقتصادی مطرح در سیستم های شهری را در حوزه -

 های مناسب بیابندحلبتوانند راه

 های شهری و بهبود مدیریت هزینه در شهرهایابی فعالیتهای الزم برای مکانکسب مهارت-

 یابی به منابع پایدار شهریالزم برای شناخت و دستهای کسب مهارت-

 های اقتصادی در سطح مدیریت شهریهای الزم برای ارائه مشاورهکسب مهارت-
 

 سرفصل ها

 اقتصاد و جغرافیا-3

 زاتیو تما فی: اهداف، تعاریرشد و توسعه اقتصاد 

 و سلسله مراتب( اسیو فاصله، قلمرو، مکان، مق تی)موقع ییایتفکر جغراف 

 ندهیگذشته، حال، آ ،یاقتصاد یایجغراف 

 یاقتصاد یایجغراف یکردهایرو 

 اقتصاد و فضای شهری-2
 مفاهیم و چارچوب اقتصاد شهری 

 ها و مفهوم اقتصاد فضا شهیر 

 نقش شهر در اقتصاد 

 یدر اقتصاد شهر نینو یمسائل و چالش ها 

 در شهرها ییها فضا یسیو دگرد شدن، اقتصاد یجهان 

 های در اقتصاد شهریییها و همگرا ییواگرا 

 یو اقتصاد شهر ییگسترش فضا یالگو ،یفرم شهر 

 نابرابری های فضایی 

 یررسمیغ یو اقتصادها یعدم تعادل ها، فقر، نابرابر 

 (تیو فعال هی)سرما ییایجغراف عیتمرکز و توز 

 بازار لیو سنجش پتانس فیو تعر یشهر یبازارها 

 یاو منطقه یکار شهر یروین یبازارها 
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 و مسکن نیزم یبازارها 

 اقتصاد فضای کمی )مبانی، مدل ها و تکنیک ها( -1
 هاکی: مدل ها و تکنییایجغراف-ییتمرکز فضا 

 مدل ها و روش هایشهر یها ستمیس : 

 مدل های اقتصاد فضا 

 یشهر یپروژه ها یاقتصاد یامکانسج 

 ها لی: روش ها و تحلیچندبخش یها لیتحل 

 و کاربرد آن در اقتصاد شهری تحلیل های فضایی 

 منابع
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 (. مباحثی در اقتصاد شهری )جلد دوم(، ترجمه: جعفر قادری و علی قادری، انتشارات نور علم، تهران.6694) اُ. سولیوان .2

 (. اقتصاد شهری، انتشارات سمت، تهران.6693اکبری، نعمت اهلل ) .6

 (. مبانی اقتصاد شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز.6697صفایی پور، مسعود ) .4

(. نواحی بهبود کسب و کار به مثابه بهبود اقتصاد شهری در ایران، 6693شریف زادگان، محمدحسین؛ ملک پور اصل، بهزاد ) .5

 هران.انتشارات دانشگاه ت

 مرکز نشر دانشگاهی، تهران.( درمدی به اقتصاد شهری، 6694) سعیددرکوش، عابدین  .3
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