
 برنامه و سرفصل دروس

دوره کارشناسی 
 شهرسازی

کاظمی مهنذس سعیذ حاجی: تذوین  

 کارشناس ارشذ معماری و طراحی منظر



دروس پایهواحذ  12: ترم اول   

 بیاى هعواری

 هباًی شْرشٌاسی

 جغرافیای شْری

 ریاضیات

(2)  

(2)  

(3)  

(2)  

واحذ دروس عمومی   5+   

(3) ٌّذسِ احجام ٍ پرسپىتیَ  



دروس پایه و اختیاریواحذ  13: ترم دوم   

 واربرد رایاًِ در شْرسازی

 درن ٍ بیاى هحیط شْری

 فیسیه

شٌاسی شْری جاهعِ  

 آهار در شْرسازی

 ترسین همذهاتی

(2)  

(3)  

(2)  

(2)  

(2)  

واحذ دروس عمومی   5+   

(2)  



ریسی ٍ طراحی  شٌاسی، برًاهِ بَم
 هحیطی

 التصاد شْری

ریسی شْری ّای برًاهِ هباًی ٍ رٍش  

برداری در شْرسازی واربرد ًمشِ  

 پیش نیاز

 ترسین همذهاتی ترسین پیشرفتِ

 جغرافیای شْری

دروس پایه، اختیاری و تخصصیواحذ  15: ترم سوم   

(3)  

(3)  

(2)  

(2)  

(3)  

واحذ درس عمومی   2+   

(2)  هعادالت دیفراًسیل 



1وارگاُ شْرسازی   

 تاریخ شْر ٍ شْرسازی در جْاى

 پیش نیاز

دروس پایه، تخصصی و اختیاریواحذ  16: ترم چهارم   

ّای اطالعات هىاًی اصَل سیستن  

 حمَق ٍ لَاًیي شْری

(5)  

(2)  

(2)  

(2)  

واحذ درس عمومی   2+   

ّای طراحی شْری هباًی ٍ رٍش  

 ترسین پیشرفتِ

(3)  

ّای اًساًی گاُ سَاًح طبیعی ٍ سىًَت  (2)  



دروس پایه و تخصصیواحذ  16: ترم پنجم  واحذ درس عمومی   2+    

 زباى تخصصی

هباًی طراحی شبىِ  
شْری ًمل درٍىٍ  حول  

 پیش نیاز

2وارگاُ شْرسازی   

 هسىي

(2)  

(2)  

(5)  

(2)  

(3) شٌاخت ٍ تحلیل فضای شْری  

ّای ووی در شْرسازی هذل  (2)  

ّای طراحی شْری هباًی ٍ رٍش  

 آهار در شْرسازی

ّای   هباًی ٍ رٍش
ریسی شْری برًاهِ  

1وارگاُ شْرسازی   



دروس تخصصی و اختیاریواحذ  17: ترم ششم  واحذ درس عمومی   1+    

 هباًی هذیریت شْری
هباًی طراحی شبىِ  

شْری ًمل درٍىٍ  حول  

 پیش نیاز

3وارگاُ شْرسازی   

ّای شْری تاسیسات ٍ زیرساخت  

(2)  

(2)  

(5)  

(3)  

ّای فرسَدُ ٍ تاریخی ریسی بافت برًاهِ  (3)  

اسالهی-تاریخ شْرّای ایراًی  (2)  تاریخ شْر ٍ شْرسازی در جْاى 

2وارگاُ شْرسازی   

ریسی شبىِ  هباًی برًاهِ
شْری ًٍمل درٍى حول  

ّای ووی در شْرسازی هذل  

ریسی شْری، هباًی  ّای برًاهِ هباًی ٍ رٍش
ّای طراحی شْری، شٌاخت ٍ  ٍ رٍش

 تحلیل فضای شْری



دروس تخصصی و اختیاریواحذ  14: ترم هفتم  واحذ درس عمومی   4+    

 شْر ٍ شْرسازی در دٍراى هعاصر

ّای  ریسی بافت برًاهِ
 فرسَدُ ٍ تاریخی

 پیش نیاز

4وارگاُ شْرسازی   

زیست ارزیابی اثرات تَسعِ بر هحیط  

(2)  

(5)  

(2)  

ای ریسی هٌطمِ برًاهِ  (2)  

(3) رٍش تحمیك در شْرسازی  آهار در شْرسازی 

 شٌاخت ٍ تحلیل فضای شْری

3وارگاُ شْرسازی   

ریسی شْری ّای برًاهِ هباًی ٍ رٍش  



 پیش نیاز

دروس تخصصی و اختیاریواحذ  15: ترم هشتم   

5وارگاُ شْرسازی   

ریسی  هباًی برًاهِ
شْری ًٍمل درٍى حول  

 سویٌار هسائل شْری

 پرٍشُ ًْایی

 هسىي

3وارگاُ شْرسازی   

(2) رٍاًشٌاسی هحیط  

(6)  

(5)  

(2)  

واحذ درس عمومی   1+   


