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شهر به صورت نماادی  و سیاسی جهان،اقتصادی  -بر اثر تحوالت عظیم دو قرن اخیر در نطام اجتماعی

ها و است. شهرها در اعتالی کرامت انسان از نیروهای اجتماعی سازنده و درعین حال فلج کننده در آمده

مقتضایات جررافیاایی  ماوثری دارناد ولای در مقابال در صاورتیوه  هاا نقاشها و ارزششاووفایی اساتعداد

هااا و معارضااات هااا، تنشند کااانون بااروز ناهنجاریماادیریت نشااو ومحیطاای انهااا در نظاار نرفتااه نشااده و

تواند به عنوان یک زیرا شهر نمی هر نظام خواهند نردید. زیست محیطیی، اقتصادی و سیاسی و اجتماع

لوژیاک از شاهرها دهاد.از ایان رو تحلیال جررافیاایی و اکو پدیده مستقل و خود نردان به حیات خود ادامه

 کشورها خواهد بود.  اجتماعی  موانی وفضایدر واقع تبیین 

ریزی شهری سعی شده اسات در باتوجه به موارد فوق در تهیه برنامه دوره دکتری جررافیا و برنامه

های توسعه شهری با رویورد توسعه پایدار ها و سیاستها، راهبردتحلیل مباحث جررافیای شهری، نظریه

های در دهاه لیل منطقی از مسائل شهری دست یافت.برنامه قرار نیرد تا بتوان به تح شهری محور اصلی

 ریزی شااهرهای جدیااد،برنامااه افاازایش بافتهااای فرسااوده شااهری،نذشااته دو قطباای شاادن شااهرهای ایران،

و مسااوونی،  های صاانعتیهای تهیااه و توسااعه مسااون، تباادیل روسااتاها بااه شااهر، ایجاااد شااهر برنامااه

تعمیااق شااوان بااین شااهرها و  در نظااام شااهری، روسااتانریزی و حاشاایه نشااینی در شااهرها، عاادم تعااادل

جررافیاای شاهری و اساتهاده از آن در  ظهور مسائل زیست محیطی، لزوم تاکیاد بار مخاطرات وروستاها،

سازد. اماری های شهری، روشن میتهیه و ارزیابی طرح ریزی و مدیریت شهری را در چارچوببرنامه

وزارت کشاور، شاهرداریها، مهندساین مشااور و. .  وزارت راه و شاهر ساازی، که هام اکناون ماورد نیااز

و  های جررافیااای شااهریهااای موجااود مربااوط بااه اثاار نااذاری متقاباال پدیاادهباار اساااق واقعیت اساات.

ریزی در سااطوح محلاای و ارتباااط آن بااا تحااوالت منطقااه ای و جهااان، روز بااه روز باار اهمیاات و برنامااه

های اصااالی و مهااام علاااوم ان یوااای از تخصااا ریزی شاااهری باااه عناااوجاااذابیت رشاااته جررافیاااا و برناماااه

 جررافیایی، هم در جهان و هم در ایران افزود می شود. 

کاه موضاو   هایی اساتبخشی از این اهمیات فزایناده مادیون ویژنای پویاایی و دنرناون شاونده پدیاده

واقعیات، ضارورت مطالعاه علمای و  ریزی شاهری قارار مای نیرناد.ایندانش جررافیاای شاهری و برناماه

ای، ملاای و محلاای، کیهیاات شااول نیااری آنهااا، منطقااه های شااهری را در سااطا جهااانی،یااق ماهیاات پدیاادهدق

ایی را فاراروی ید و میدان عمال نساتردهنما ها را اجتناب ناپذیر میپدیده عوامل پیدایش و بازتاب کارکرد

 شهری قرار می دهد. جررافیای

ای و کاانش و در نظااام جهااانی و منطقااهجمعیاات شااهر نشااین  %07موقعیاات ایااران بااا حاادود باایش از 

خاوبی را بارای مطالعاات  آفریند کاه مجماو  آن زمیناه بسایارروابط متقابل آن، دائما مسائل جدیدی را می
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نه تنها باه نساترش  متقابالً این مطالعات می تواند آورد.ریزی شهری فراهم میجررافیای شهری و برنامه

هاای کااربردی آن ریزی شاهری کماک نمایاد. بلواه دادهناماهشاهری و بر حاوزه معرفتای رشاته جررافیاای

بازدهی  هایی بینجامد که حداکثرها و خط مشیتواند به شناخت بهتر دولتمردان کشور در اتخاذ سیاستمی

ها از را در جهت تاامین مناافع ملای کشاور داشاته باشاند. تحقاق ایان امار در نارو برخاوردار باودن کشاور

هی و علماای اساات کااه تااامین آن مسااتلزم بااازنگری و توسااعه دوره دکتاارای هااای متخصاا  دانشااگانیرو

هااا جررافیااای شااهری و اساات.لذا باار اجاارای برنامااه مااذکور در نروه ریزی شااهریجررافیااا و برنامااه

 شود.های جررافیا تأکید میدانشوده

 هدف ها:

ریزی شهری بارای رفاع _ تربیت مدرسان و نیروي انسانی متعهد و متخص  در قلمرو جررافیا و برنامه1

 نیاز علمی و آموزشی دانشگاها و مراکز علمی 

ریزی شااهری در کشااور از طریااق تربیاات محققااان مااورد نیاااز _ توسااعه مرزهااای دانااش جررافیااا و برنامااه1

 موسسات پژوهشی و علمی. 

 های کشور. ات کاربردی جررافیا و بر نامه ریزی شهری در جهت رفع نیاز_ انجام تحقیق3

 ریزی شهری. _ تربیت کادرهای تخصصی مورد نیاز دستگاهای اجرایی مسئول امور آمایش و برنامه4

-_هدن نهایی تربیت افراد کار آزموده جهات سااماندهی فضااهای شاهری ایاران و حال مشاوالت اجتمااعی5

 هرها است.اقتصادی و محیطی ش

 
 نقش و توانایی دانش آموختگان: 

ها و موسسات آموزش عاالی دانش آموختگان دوره دکتری جررافیا و برنامه شهری می توانند در دانشگاه

هاای تخصصای مقااطع تحصایلی مختلان ایان درق کشور به انجام آموزش مشرول شوند و ضامن تادریق

یان تحصیالت تومیلی را بار عهاده بگیرناد. آنهاا همچناین های دانشجورشته، راهنمایی و هدایت پایان نامه

ها و دیگار مراکاز پژوهشای کشاور و شارکتهای ها، پژوهشاودهعناوان پژوهشاگر در پژوهشاگاه تواننادمی

های مختلاان نظیاار تخصصاای مشاااور در امااور شااهری بااه کااار نرفتااه شااوند. عااالوه باار ایاان سااازمان

ه و شهر سازی، کشور و....نیز می توانناد از خادمات علمای های علوم، تحقیقات و فناوری، راوزارتخانه

ریزی شاهري و منطقاه اي بهرمناد هاي مختلن برناماهو اجرایی جررافیدانان برنامه ریز شهری در حوزه

 نردند.
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 برنامه درسی دوره: 

 ریزی شهری به شرح ذیل زیر میباشد: برنامه درسی دوره دکترا جررافیا و برنامه

 واحد(  از میان درق های دوره کارشناسی جررافیای برنامه ریزی شهری6جبرانی ) هایالن_ درق

 واحد(  8های پایه )ب_درق

 واحد پیشنهادي  14واحد( از میان  4های اختیاری )قج_ در

 واحد(  6های تخصصی )د _ درق

 واحد(  18و _ رساله )

 

 طول دوره و نحوه اجرا 

هاای دکتاری مای دوره مقرارت آیین نامه تحصیالت تومیلی مرباوط باهطول دوره و نحوه اجراي آن تابع 

 باشد. 

 

 امتحان جامع

دانشجویانی که مرحله آموزشی را باموفقیت باه اتماام رساانده باشاند، الزم اسات در امتحاان جاامع شارکت 

ر شاود. ایان امتحاناات زیار نظاکنند که به صورت کتبی و شهاهی در پایان مرحله آموزشای برنازاری می

کمیته تحصیالت تومیلی واحاد اجارا کنناده برناماه و طباق آئاین ناماه مصاوب دوره دکتاری شاورای عاالی 

باشااد.  17از16خواهااد شااد. میااانگین کاال نماارات امتحانااات جااامع نیایااد کمتاار از  ریزی برناازاربرنامااه

در هماان تارم باشاد تنهاا یوباار دیگار  16دانشجویانی که میانگین کل نمارات امتحاان جاامع آنهاا کمتار از 

 توانند در این امتحان شرکت نمایند. می

 

 رساله 

ریزی شهری کشاور باا اولویات مساائل ویاژه موضو  رساله باید به طور کلی در قلمرو جررافیا و برنامه

ضوابط عمومی آیین نامه دوره دکتری مای  انتخاب شود. مراحل انجام رساله و نحوه دفا  و نمره آن تابع

 باشد. 
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 ب استاد راهنما انتخا

استاد راهنما باه تقاضاای دانشاجو و موافقات کتبای اساتاد )راهنماا(، پاق از تصاویب در کمیتاه تحصایالت 

دوره دکتاری، تعیاین خواهاد شاد. باه  تومیلای واحاد اجارا کنناده برناماه، حاداکثر تاا پایاان مرحلاه آموزشای

اکثر دو نهر را به عنوان استادان مشااور توان حدپیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیالت تومیلی می

 مشاور از بین اعضای هیات علمی داراي ضوابط مندرج در آیین نامه مصوب دوره تعیین نمود. استادان

ریزی و یا از صاحب نظران و پژوهشگران بار جساته دارای مادر  دکتاری دکتری شورای عالی برنامه

 انتخاب خواهند شد. 

 

 شرط ورود به دوره: 

های مختلان علاوم جررافیاایی و لبان این رشته باید دارای مدر  کارشناسی ارشاد در یوای از رشاتهداوط

د باه دوره دکتاری وبارای ور ها باشاند.مرتبط و یا دانشجوی مرحله پایان نامه کارشاناق ارشاد ایان رشاته

 ریزی شهری داوطلبان باید حائز شرایط زیر باشند: جررافیا و برنامه

 عمومی ورود به آموزش عالی _داشتن شرایط 1

های های مختلن علوم جررافیایی و یاا رشاته_داشتن مدار  کارشناسی ارشد یا باالتر در یوی از رشته1

ریزی اجتمااعی، اقتصااد شاهری، و مادیریت شهری، محیط زیست، برناماه شهرسازی، معماری، طراحی

 امور شهری و عمران.

 

 تبصره: 

درق هاای دوره کارشناسای جررافیاا و برناماه ریازی شاهری، بارای هماه هاای جبرانای از نذراندن درق

ریزی شاهری دارناد، ارشاد جررافیاای شاهری و برناماه ها به غیار از افارادی کاه مادر  کارشناسایرشته

 الزامی است.

 

 دانشجویان خارجی:

وی تحصیل دانشجویان خارجی در چهار چوب ضوابط وزارت علاوم تحقیقاات و فنااوری و پاذیرش از سا

 نروه جررافیای مجری دوره بال مانع است.
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 فصل دوم

 هاهای درسجدول
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 برنامه درسي دوره دكتراي جغرافیا و برنامه ریزي شهري به شرح ذیل مي باشد:

 های جبرانی؛ الن: درق

واحد می باشد که با نظر و توسط نروه ذی ربط باتوجه به سابقه تحصیلی دانشاجو مشاخ  مای  6شامل 

 شود. 

واحاد عملای باه شارح 1واحاد نظاری و 0واحاد ) 8درق در مجمو  به میزان  4های پایه شامل ب: درق

 باشد(:ذیل می

 ریزی شهریهای پایه دوره دکتری جررافیا و برنامهدرق .1جدول شماره 

 استاد متخصص
دروس 
 پیشتاز

 واحد
 عملی نظري

تعداد 
ساعت 

 جمع

تعداد 
 واحد

 نام درس

ف
دی

ر
 

جررافیاااااااااااااااااادان 

 شهري 
 1 علمی در جررافیاي شهريشناسی روش  1 48 1 1 _

جررافیاااااااااااااااااادان 

 شهري 
 1 های توسعه شهری و منطقه ای پیشرفتهنظریه 1 31 1 _ _

جررافیاااااااااااااااااادان 

 شهري 
 3 توسعه شهری در ایران هایسیاستسیر تحول  1 31 1 _ _

جررافیاااااااااااااااااادان 

 شهري 
 4 اسالمیبنیاد های نظری شهر  1 31 1 _ _

 جمع واحد 8 144 0 1 _
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واحد به شرح ذیل است که دانشجویان از میاان  1درق هر یک به میزان  0ل های اختیاری شامج: درق

 نمایند. می ساعت نظری( را انتخاب 64واحد ) 4آنها فقط دو درق معادل 

 

 ریزی شهریهای اختیاری دوره دکترای جررافیا و برنامهدرق .2جدول شماره 

 استاد متخص 
های درق

 پیشتاز

 واحد
تعداد 
تعداد  ساعت

 واحد
 ردین نام درق

 نطری عملی
 جمع

 1 ریزی نردشگری شهری برنامه 1 31 1 _ _ شهری جررافیدان

 1 31 1 _ _ شهری جررافیدان
مسائل شهری  فضایی آسیب شناسی

 ایران 
1 

 3 مدیریت مخاطرات محیطی شهری 1 31 1 _ _ شهری جررافیدان

 1 31 1 _ _ شهریجررافیدان 
سیاستهای  زمین و مسون شهری با 

 تاکید بر ایران
4 

 1 31 1 _ _ شهری جررافیدان
ریزی های طبیعی در برنامهفرایند

 شهری
5 

 شهری جررافیدان

 و محیط زیست
 6 محیط زیست شهری 1 31 1 _ _

سیاسی  جررافیدان

 شهریو 
 0 سیاست و شهر 1 31 1 _ _
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 باشد. ری( به شرح ذیل میظواحد )ن 6درق در مجمو   3 های تخصصی شاملد: درق

 

 ریزی شهریهای تخصصی دوره دکتری جررافیا و برنامهدرق .3جدول شماره 

 استاد متخصص
دروس 
 پیشتاز

 واحد

 تعداد ساعت

 ردیف نام درس تعداد واحد

 نطری عملی

 جمع

 1 31 1 _ _ جررافیدان شهري

ساختارها و 

کارکردهای محیط 

 شهری

1 

 1 31 1 _ _ جررافیدان شهري
و آمایش ی دهسازمان 

 ی شهریفضا
1 

 1 31 1 _ _ جررافیدان شهري
مدیریت یوپارچه 

 فضایی شهری
3 

 های تخصصی(جمع )درق 6 36 6 - _ 
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 فصل سوم
 

 هاسرفصل درس
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 عنوان درق: 

 روش شناسي علمی در جررافیاي شهري 

Scientific methodology in urban 

geography 

  نو  واحد: 1تعداد واحد 

  نظری، عملی

 دروق پیش نیاز : _____

 استاد متخص  

 جررافیدان شهري

 تعداد ساعت 

31 

 آموزش تكمیلي عملي        سهر علمي

 آزمایشگاه     كارناه      سمینار                                 

هاي تحقیقاات علماي و جررافیاایي باا هادن ها و مهارتآشنایي دانشجویان با اصول و روش هدف آموزشی:
 هاي تحقیقاتيپروژهتهیه یك طرح تحقیق به منظور نگارش رساله و نگارش مقاله و انجام 

هااای خاارد و کااالن چااه در سااطوح ایاان درق دانشااجویان را باارای انجااام تحقیقااات و پژوهشهدددف رفتدداری: 
هاای تحقیاق در جررافیاا باه دانشگاهی و چه در سطوح سازمانی و اداری آشنا می کند تا باا دانساتن روش

ر  کارده و آماادنی الزم بارای ویژه برنامه ریزی شهری، اصول و مباانی انجاام یاک تحقیاق علمای را د
 های کالن در شهرها را در دانشجویان به وجود می آورد.ورود به عرصه پژوهش

 ها: سر فصل
 هاي پژوهشي ها و رویكردها، استراتژيالن( نستره نظري: پارادایم

 ها هاي پژوهشي: اصول و ویژنيپارادایم-1
 اثبات نرایي  -1-1
 تهسیر نرایي  -1-1
 انتقادي  -1-3
  پست مدرن -1-4
 پرانماتیستي  -1-5
 رئالیسم انتقادي  -1-6
 جمع بندي  -1-0
 ها:ابعاد كلي پارادایم -1
 هستي شناسي  -1-1
 معرفت شناسي ) شناخت شناسي(  -1-1
 روش شناسي )متدلوژي(  -1-3
 ها: استراتژي -3
 استقرایي  -3-1
 قیاسي  -3-1
 پق كاوي  -3-3
 تههمي  -3-4
 هاي آنها در تحقیقات جررافیاي شهري جمع بندي در راستاي تناسب و كاربرد -3-5
 هاي جررافیاي شهري هاي آنها در پژوهشماهیت، اصول و كاربردرویكردها: -4
 اكتشافي  -4-1
 توصیهي  -4-1
 تحلیلي / تبییني  -4-3

 ها ها و كاستيها، كارایيهاي جررافیایي: اصول، ویژنيهاي نظري در پژوهشب( دیدناه
 دیدناه اكولوژي  -1
 دیدناه ناحیه اي  -1
 دیدناه فضایي  -3
 دیدناه رفتاري  -4
 ها دیدناه تركیبي: ضروري، ماهیت و ویژني-5
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 ها(ج( نسترده عملي )روش و تكنیك
 هاي پژوهش علمي ماهیت و ویژني -1
 پژوهش علمي و كاربرد آن در تحقیقات شهري  -1
 فرایند پژوهشي علمي: -3
o  طراحي طرح تحقیق 
o ها و اطالعات جمع آوري داده 
o ها پردازش داده 
o ه نیري تجزیه و تحلیل و نتیج 
o  تدوین نزارش تحقیق 
 انوا  تحقیق: -4
o ،ها( اصول، مبناي نظري، مهاهیم كلیدي، تكنیكتحقیقات كمي ) ماهیت 
o (ها و تكنیكماهیت، اصول، مباني نظري، كاربردتحقیقات كیهي )ها كاربردي 
o ها( ها وكاربردها، دیدناهها، پیوندتحقیقات تركیبي ) ضرورت 
 هاي كاربردیها و زمینهقیقات در جررافیاي انساني )اصول و ویژنيروشهاي رایج در تح-5
o  تحقیق توصیهي 
o  تحقیق همبستگي 
o تحقیق علي یا پق كاوي 
o  تحقیق تكویني 
o  تحقیق موردي 
o  تحقیق مقایسه اي 
 مراحل اصل تدوین طرح تحقیق:-6
o   انتخاب موضو 
o  تبدیل موضو  به مسئله و دالیل نظري و كاربردي مسئله 
o  مرور ادبیات 
o  تدوین چارچوب تحلیلي 
o  تدوین فرضیه 
o  :روش انجام تحقیق 
o  تعیین نو  تحقیق 
o  ،سطوح تحلیل در تحقیقات شهري: محله، شهر، منااطق شاهري، نظاام ملاي و نظاام جهااني شاهري تعریان مهااهیم

 ها و تعرین عملیاتي آنها ها و شاخ تعیین متریر
o  تعرین جامعه آماري و جامعه نمونه 
o هاي نمونه نیري موضوعي و مكاني شرو 
o هاي میداني: مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه و مستند سازي و مصور سازي هاي كسب دادهروش 
o ها بااا هااا، تجزیااه و تحلیاال یافتااههااا از اسااناد مطالعااات میااداني، پااردازش دادهروش تجزیااه و تحلیاال )اسااتخراج داده

 (RS,GISهاي توصیهي و استنباطي و بهره نیري از استهاده از آماره
o  نتیجه نیري از پژوهش 
اماه ریازي شاهري، طارح پیشانهادي هاي مورد عالقه در حاوزه جررافیاا و برندانشجو موظن است در یكي از موضو  -0

هااي بصورت فني ودقیق تدوین و ارائه نماید. عاالوه بار ایان، حاداقل یاك رسااله دكتاري را از منظار روش شناساي و تكنیك
 تحقیق بررسي ونقد نماید. 

 منابع اصلي: 
تشاارات ساازمان هااي پاژوهش شاهري، ترجماه ساید محماد نجاات حسایني، ان(، روش1387آندرانویج. گ و ریپوسا. گ ) -

 هاي كشور، چاپ اول. شهرداري
هاي تحقیق در علوم اجتماعي، جلد اول و دوم، ترجماه رضاا فاضال، انتشاارات سامت، چااپ (، روش1384ببي،ارل ) -

 اول. 
فلسهه و روش شناسي تحقیق علمي درجررافیا، موسسه انتشارات چاپ دانشاگاه تهاران، چااپ (،1384بههروز، فاطمه ) -

 دوم. 
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 (، مقدمه اي بر روش تحقیق در علوم انساني، انتشارات سمت، چاپ اول. 1385حافظ نیا، محمد رضا ) -
 (، روش تحقیق در جررافیا، ترجمه حسن مطیعي لنگرودي، انتشارات قدق، چاپ اول. 1301ژرژ،پیر ) -
ژوهشاگاه انتشارات پ رویكردي رئالیستي، ترجمه عماد افروغ، –(، روش درعلوم اجتماعي 1367رفیع پور، فرامرز) -

 علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ دوم. 
هاي جررافیایي، انتشارات موسسه چااپ و انتشاارات آساتان قادق (، جررافیاي كاربردي و مكتب1364شكویي، حسین) -

 رضوي، چاپ اول. 
 ، چاپ اول. (، كاربرد جررافیا در روش تحقیق شهر و روستا، انتشارات دانشگاه تبریز1301فرید یدا...) -
(، روش تحقیاق در علااوم اجتمااعي، ترجمااه عبدالحساین نیااك نهار، انتشااارات 1307كیاوي، ریمااون و لاوك كااامپنهود )  -

 فرهنگ معاصر، چاپ دوم. 
هاي تحقیق كمي و كیهي در علاوم تربیتاي و روان شناساي: (، روش1337نال، مردیت و بورگ، والتر و نان، جویق) -

 ر و همكاران، انتشارات سمت، چاپ ششم. جلد اول، ترجمه احمد رضا نظ
هاااي تحقیااق در معماااري، ترجمااه علیرضااا عینااي فاار، انتشااارات دانشااگاه (، روش1384نااروت لیناادا و وانااگ دیویااد ) -

 تهران، چاپ اول. 

(، روش تحقیق كیهاي، ترجماه علاي پارساائیان و محماد اعراباي، انتشاارات دفتار 1301لونسبري، جام و فرانك آلدریج) -
 هاي فرهنگي، چاپ اول. ژوهشپ

 (، مباحث نوین تحقیق در عملیات، انتشارات دانشكده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ دوم. 1380مومني، منصور)  -
 (، روش تحقیق، ترجمه كاظم ایزدي، انتشارات كیهان، چاپ دوم. 1368موموز، ق. ك و ج. كالتون) -
تحلیلي در برنامه ریازي شاهري و منطقاه اي، ترجماه مجتباي هاي (، روش1337هائو و هوفه، راینر فوم )وانگ، ژین -

 رفیعیان و مهندق ایوب شریهي، انتشارات دانشگاه تربیت مدرق، چاپ اول. 
، روش های تحقیق کیهی در جررافیای انسانی، ترجمه احمد پوراحمد و محماد اساوندری (1331های، ایان و دیگران ) -

 نوده، انتشارات سمت، چاپ دوم. 
- Hoggart keith, Loretta less and Anna Davies (1771). Researching Human 

Geography, Department of Geography. King’s College London, ARNOLD.  
- Kitchin Rob and Nicholas J. Tate (1777). Conducting Research Human Geography, 

pearson education Limited  
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 عنوان درق: 

 هاي توسعه شهري و منطقه اي پیشرفتهنظریه

Advanced urban and regional 

development theories 

 ------: دروق پیش نیاز نظری نو  واحد: 1تعداد واحد 

 استاد متخص : 

 شهري و برنامه ریزي شهري جررافیدان 

 تعداد ساعت 

31 

 آموزش تكمیلي عملي        سهر علمي

 آزمایشگاه     كارناه      سمینار                                 

 های توسعه شهری و منطقه ای در ایران. آموزش: آشنایی دانشجویان با نظریهاهدان: 

 های توسعه شهری و منطقه ای رفتاری: تحلیل و ارائه نظریه 

 ها:سر فصل
 الگوي رشد طبیعي شهر 

 الگوي رشد برنامه ریزي شهر 
 الگوي رشد افقي و عمودی شهر 
 نظریه اصالح نرائي و شهر سالم 
 نظریه مدرنیسم و پست مدرنیسم 

 نظریه فرهنگ نرائي، طبیعت نراي و فلسهه نرائي در شهر 
 نظریه فن نرائي و آمایش انساني و سالمت روان در شهر 

 نظریه توسعه پایدار شهري 
 مراتبي نسترش شهر  هاي سلسلهالگو

 نظریه شهر تك مركزي و چند مرکزي و مناطق چند مركزي 
 نظریه رشد پراكنده و ارزیابي اثرات زیست محیطي پراكندني شهري 

 نظریه رشد هوشمند شهري 
 نظریه اندازه بهینه شهر 

 (New- Urbanismشهرنرائي" ) -نظریه " نو
 نظریه جهاني شدن و جهاني سازي 

 هاي شهري و منطقه اي نظریه سیستم
 نظریه پژمردني و زوال شهري 

 نظریه رشد از داخل و خارج منطقه اي 
 نظریه قطب رشد 
 های کوچک و میانی نظریه توسعه شهر

 تحلیل منابع منطقه اي 
 پیرامون  -نظریه مركز

 تجدید رشد ابر شهر شهر، –روستا نظریه قطب نریزي، چرخش روند توسعه،

 منابع اصلي:
، نظریه اجتماعی شهری ) شهر، خود و جامعه( ترجمه رحمت اله صدیق سروساتانی، انتشاارات 1337باندز، مایول،  -1

 موسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
انتشااارات دانشااگاه هاي برنامااه و برنامااه ریاازي منطقااه اي،ها و ماادل، مكتااب ، نظریااه1331زیاااري، كراماات الااه،  -1

 تهران.تهران،
ترجمه كرامت اله زیاري، انتشارات دانشگاه تهران، هاي شهري )ارزیابي انتقادي(،، نظریه1330رنای،  شورت، جان -3

 تهران. 
، جهااانی شاادن و شاهر، ترجمااه احمااد پوراحمااد و قهرمااان رسااتمی، انتشااارات 1384شاورت، جااان رنااای و کاایم هیااوم،  -4

 پژوهشگاه علوم انسانی اجتماعی، تهران. 
5- Allmendinger, p 1771, Planning Theory, palyrave, Basungstoke, Hampshire.  
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6- Arndt, M. Gawron, and Jahnke P. 1777, Regional policy through Co-operation: from 
Urban Forum to Urban Network, Urban Studies Vol. 307. No. 11, PP. 1373-13. 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

 عنوان درق: 
 هاي توسعه شهري ایران سیاستسیر تحول 

Evolution of urban development policies of 
Iran  

 ----:دروق پیش نیاز   نظري  نو  واحد: 1تعداد واحد 

تعاااداد سااااعت  جررافیدان شهري استاد متخص  براي تدریق: 
31 

 آموزش تكمیلي عملي        سهر علمي

 آزمایشگاه     كارناه      سمینار                                 

 و سیر تحول آنها ی سیاسی توسعه شهری ایران ها ، راهبردها، برنامههدن آموزشی: آشنائی دانشجویان با طرحاهدان: 

 های توسعه شهری در ایران ها و سیاستها، راهبردهدن رفتاری: ارائه برنامه 

 ها: فصلسر 
 سابقه برنامه ریزي در ایران  -
 هاي عمراني قبل و بعد از انقالب بررسي برنامه -

هاي توسعه منطقه اي و شهري ایران )طرح آمایش سرزمین ملي و منطقه اي ، طارح كالبادي ملاي بررسي انوا   طرح -
 اي و منطقه

هااادي و هايسااكونتگاههاي روسااتائي، طرحهاااي فضااا و هاااي توسااعه ناحیااه اي، طرحهاااي جااامع شهرسااتان، طرحطرح -
 هاي توسعه و عمران )جامع، تهصیلی،...(هاي شهري، طرحمجموعه

 هاي توسعه در ایران هاي تهیه كننده طرحسازو كار نهاد -
 نحوه بررسي و تصویب طرحهاي توسعه منطقه اي و شهري در ایران  -
 ركت در طرح توسعه شهري و منطقه اي ایران نظارت بر اجرا و مشا هاي اجرا،مكانیسم، ابزار و روش -
 هاي توسعه در ایران هاي تأمین منابع مالي جهت اجراي طرحابزار و روش -
 هاي توسعه در ایران اجرا، نظارت برمشاركت و مدیریت طرحتصویب،آسیب شناسي تهیه، -
 تحلیل سیاسي و راهبردهاي توسعه منطقه اي و شهري ایران  -
 هاي توسعه در هر یك از سطوح در ایران پذیري طرح ارزیابي میزان تحقق -
 هاي عمراني وتوسعه در ابعاد شهري و منطقه اي در ایران تحلیل و ارزیابي عملكرد برنامه -

 منابع اصلي:
 انتشارات پیام، تهران تجربه جهاني و انطباق آن با وضع ایران،، آمایش سرزمین:1384توفیق ، فیروز،  -1
 ، مباني فني و اجرائي حقوق شهري و منطقه اي در ایران، انتشارات حق شناق. 1388حسیني، سید علي،  -1
ساااختاري شااهرتهران، انتشااارات  -، سااند اصاالي طاارح راهبااردي1386شااوراي عااالي شااهر سااازي و معماااري ایااران،  -3

 وزارت مسكن تهران 
 چاپ سوم، انتشارات شركت طرح و نشر، تهران ، برنامه ریزي راهبردي توسعه شهري، 1380مهدي زاده ، جواد،  -4
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 عنوان درق: 

 سالمي اشهر بنیادهای نظری 

Theoretical Foundations of the Islamic city 

 --- دروق پیش نیاز:  نظری نو  واحد: 1تعداد واحد 

 تعداد ساعت  شهري استاد متخص  براي تدریق: جررافیدان 

31 

 سهر علمي     آموزش تكمیلي عملي   

 آزمایشگاه     كارناه      سمینار                                 

 های جررافیایی شهرهای اسالمی اهدان: هدن آموزشی: آشنایی دانشجویان با هویت و ساختار و ابعاد و ویژنی
هاای های اصیل شهرسازی جهان اساالم و عوامال شاهر آفارین آن در مقایساه باا ساایر حوزههدن رفتاری: آناهی از ارزش

 شهری جهان 

 ها:سرفصل
 حوزه های شهری در جهان
 جهان بیني اسالمي و شهر 

 هاي حوزه فرهنگ و تمدن اسالمي هاي هویت و تشخی  شهرها و سرچشمهریشه -
 های شهر اسالمی نظریه -
 تمدني پیش از اسالم –هاي فرهنگي هاي شهر در حوزهویژني -
 هاي دوران اسالمي ) ما قبل سرمایه داري( هاي قلمروهاي شهرویژني -

 ساختار و كاركرد شهر در فرهنگ اسالمي 
یه داري از مرحلاه اقتصاادي سارما -خصالت مراحال نظاام اجتمااعيماهیت دوران مدرن و تّجدد بر خاسته از آن:  -1

 سرمایه داري آغازین تا مرحله امپریالیسم و جهاني شدن 
 شهرنرایي وشهر نشیني  -1
 اقتصادي وكشور سازیها در حوزه فرهنگ و تمدن اسالمي  –هاي اجتماعي دنرنونیهاي حاصله در نظام -3
 انوا  تاثیرات فرهنگ و تمدن غربي بر شهرهاي حوزه فرهنگ و تمدن اسالمي -4
 هاي جهان اسالمهاي نونانون شهرهاي زیر حوزهخنتنو  و س  -5

 هاي بزرگ جهان اسالم:مسائل كنوني شهر
 اقتصاد شهرهاي جهان اسالم  -
 هاي آن هاي بزرگ و پیامدمساله مهاجرت به شهر -
 مساله آب و فاضالب  -
 اقتصادي، سكونت نزیني و نسترش شهرها  -هاي اجتماعيمساله نابرابریها و جدایي نزیني -
 اله محیط زیست در شهرهاي بزرگ مس -
 مساله نذران اوقات فراغت و نردشگري شهروندان -
 مساله بافتهای با ارزش تاریخی وحهظ میراث فرهنگی   -
 آینده پژوهي شهرهاي بزرگ جهان اسالم  
 مورد شناسي  

 منابع اصلي: 
اسااالمبولچي، تهااران، انتشااارات ، شااهر اسااالمي، ترجمااه محمااد حسااین حلیمااي و منیااره 1363بمااات، نجاام الاادین،  -

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
هاي اساالمي و اروپاایي در قارون وساطي، ترجماه پرواناه موحاد، تهاران، بنه ولو و لئوناردو: تاریخ شهر و شاهر -

 مركز شهر دانشگاهي،
اناای ، ماهیاات اجتماااعی شااهر اسااالمی، فصاالنامه مطالعااات شااهر ایر1337پوراحمااد، احمااد و ساایروق موسااوی،  -

 ، پژوهشوده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی.6اسالمی، شماره 
 ، جررافیا و تحوالت کارکردی بازار کرمان، انتشارات مرکز کرمانشناسی.  1306پوراحمد، احمد،  -
هاي اساالمي پیدایش شهر اسالمي، ترجمه ابوالحسن سروقدمقدم، مشهد، بنیاد پژوهش،  كوفه: 1301جعیط، هشام، -

 رضوي.آستان قدق 
اصاول شاهر ساازي و سااختماني، ترجماه محماد حساین ملاك احمادي،  -،  شهرهاي عربي1385حكیم، بسیم سلیم،  -

 عارن اقوامي نظام، تهران 
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 .1387تاشهر، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سال  ازشارحبیبي، سید محسن:  -
هاااي اسااالمي آسااتان قاادق مشااهد، بنیاااد پژوهشهاي جررافیااایي، سااعیدي رضااواني، عباااق: بیاانش اسااالمي و پدیااده -

 .1301رضوي، 
 1364تهران، نشر آناه،سلطانزاده، حسین:روند شكل نیري شهر و مراكز مذهبي در ایران، -
  1306عبدالستار عثمان، محمد: مدینه اسالمي، ترجمه علي چراغي، تهران، انتشارات امیر كبیر،  -
بحثاي در كااربرد روش تتباع در »اساالمي  -آیین شهر سازي ایرانيهاي جهان بیني و سر چشمهمومني، مصطهي: -

  1301، تابستان 3، مشهد، فصلنامه تحقیقات جررافیایي سال دوم، شماره «شهر پژوهي جررافیایي
ژوهش ، اساالمي، تهاران، مجلاه نمایاه پ -مومني، مصاطهي: نظاري بار شاهر شناساي جررافیاایي شاهرهاي ایراناي -

 . 17و  3شماره 
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 وان درق: عن

 مدیریت مخاطرات محیط شهري 

Management of urban 

Environmental Disasters 

 ----دروق پیش نیاز:   نظري نو  واحد: 1تعداد واحد 

 تعداد ساعت  جررافیدان استاد متخص  براي تدریق: 

31 

 آموزش تكمیلي عملي        سهر علمي

 آزمایشگاه     كارناه      سمینار                                 

 های شهری ها و فعالیتاهدان: هدن آموزشی: آشنایی با مخاطرات و شیوه مقابله با آنها در برنامه

 ها در محیط شهر هدن رفتاری: توجه به فعالیت در جهت کاهش مخاطرات و مصیبت 

  هاسر فصل 

بناادی آنهااا در هااای شااهری و بررساای مهاااهیم مخاااطره، فجااایع و بالیااا و بحرانهااا و دسااتهایمناای و امنیاات در محاایطجایگاااه  -
 ها و بافتهای شهری،محیط

 فرآیندهای شهری پدید آورنده مخاطرات محیطی)در ابعاد زیست محیطی، کالبدی و اقتصادی و اجتماعی(، -
پذیری از مخااطرات و کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آسیبارزیابی وضعیت آسیب پذیری و بررسی ابعاد  -

 فجایع محیطی در شهرها
 اصول واکنش اضطراری در مناطق حادثه دیده و  شرایط بحران؛

 برنامه ریزی برای بهبود شرایط بعد از بحران و بازسازی مناطق بحران دیده؛
 ات و فجایع محیطی در شهرها،ریزی پیشگیرانه و آمادنی مقابله با مخاطربرنامه -
 اصول واکنش اضطراری در مناطق حادثه دیده و شرایط بحران، -
 ریزی برای بهبود شرایط پق از بحران و بازسازی مناطق حادثه دیده،برنامه -
 ریزی و مدیریت مخاطرات شهریجایگاه پدافند غیرعامل در برنامه -
غیرعامال و باه کاارنیری آنهاا در مادیریت بحرانهاای داخلای و رویوردهاای تجربیات جهانی در مدیریت بحاران و پدافناد  -

 سازمانی؛
 تبیین و تعیین استانداردهای شهری در مدیریت بحران و مخاطرات محیطی شهرها، -
 شبوه ارتباطی، حمل و نقل و ناونان شهری و مدیریت مخاطرات انسانی و طبیعی شهرها، -
 های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهریین و اجرای طرحها و برنامههای نوین در تدوها و تونیکمدل -
فرهنگاای، ورزشاای، آموزشاای و. ..( در  -تعیااین اسااتانداردها و ویژنیهااای کاربریهااای شااهری)تجاری، مسااوونی، مااذهبی -

 مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهری
 ها(ها و سایر مراسمها، ورزشگاهیيراهبردهای نوین در مدیریت آشوبها در تجمعات شهری)راهپیما -
هاای مسالحانه، ریزی بحرانهای اجتماعی در فضااهای شاهری)کودکان خیاباانی، نروناان نیاری، سارقتمدیریت و برنامه -

 های سریالی، شورشهای کارنری، خودکشی، اراذل و اوباش و. ..(،قتل
 ها،نذاریتروریستی و بمبریزی مخاطرات شهری با تأکید بر حوادث مدیریت و برنامه -
 های امدادرسانی در فضاهای شهری به هنگام وقو  بحران،بررسی راهبردها و شیوه -
 های مدیریت بحران و سناریوهای مدیریتی،اتاق بحران، عملیات امداد رسانی، تیم -
شاهری، آب و فاضاالب، هاای و تأسیساات حیااتی موجاود در فضااهای شاهری؛ راه هاامدیریت مخاطرات شهری در ساازه -

 برق، ناز و مخابرات و. ...  
 ها در مدیریت مخاطرات طبیعی و انسانی شهر.اطال  رسانی و نقش رسانه -

 منابع: 

(، پدافند غیرعامل و امنیت شهری، انتشارات شاخ  پژوه، چااپ اول، 1331تقوایي، مسعود و جوزی خمسلویي، علی ) -
 اصههان.

ریزی و مدیریت بحران شهری، انتشارات شهرداری اصههان، (، برنامه1331خمسلویي، علی )تقوایي، مسعود و جوزی  -
 چاپ اول، اصههان.
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ترجماه مساعود تقاوایي و علای جاوزی خمسالویي، انتشاارات  ریزی بحاران و بازساازی،(، برنامه1331ناستین، جوزن ) -
 دانشگاه اصههان، چاپ اول، اصههان.

(،  مادیریت بحاران شاهري باا تأكیاد بار امكانات،تأسیساات، خادمات و مكاان نزیناي 1380) تقوایي، مسعود و عزیزي، داود
 و بهداشتي درماني، انتشارات كنكاش، اصههان. مراكزدرماني

ریاازي و ماادیریت بحااران شااهري بااا تأكیااد باار امكااات، تاسیسااات و  (،  برنامااه1380زاده، محمااود )تقاوایي، مسااعود و تاارك
 انتشارات كنكاش، اصههان.  ينشانمكانگزیني خدمات آتش

(، "مادیریت بحاران" ساازمان پیشاگیري و مادیریت بحاران شاهر تهاران، نشار 1380حسیني، مازیار و همكااري ) -1

 شهر. 

1- Brebbia C.A. J. Kassab, E.A. Divo (1711).”Disaster Management and Human 

Health Risk ll: Teducing risk, improving out comes”, WIT Press, Ashurst Lodge , 

Ashurst, Southampton, SO470 AA,UK.  

3- Coffees Jon , David Murakami wood and peter Togers (1773). “The everyday 

resilience of the city: how cities respond to terrorism and disaster research in the Social 

Sciences: Future Challenges and Opportunities(1771) , “FACING HAZARDS AND 

DISASTETS: UNDERSTANDING Human Dimensions” , THE NATIONAL ACADEMIES 

PRESS 577 fifth street, N.W. Washington , DC.  

4- Kanti. Paul. Bimal (1711) “Environmental hazards and disasters: contexts, 

perspectives and management “, This edition first published 1711 by john Wiley & Sons, 

Ltd.  

5- Kidokoro T., J. Okata, S. Matsumura, N. Shima (Eds), (1778),”Vulnerable Cities: 

Realities, Innovations and Strategies”, published by Springer.  

6- Jreimer. Alcira , Margaret Arnold & Anne Carlin(1773), “Building Safer Cities: The 

Future of Disaster Risk” The World Bank Disaster Management Facility 

1773Washington, D.C. 

0- Pine John (1773) Natural Hazards Analysis: Reducing the Impact of Disasters. 

CRC Press. 

- Boin, A(1774), Lessons from crisis research, Journal of International Studies Review, 
No.6, London. 

 - Booth, Simon (1333), Crisis Management Strategy, Rutledge press, London.  
- Brandon, P (1711), Extreme Management in Disaster Recovery, journal of Procedia 

Engineering, No.14. Langfang. 
- Brebbia, C.A nd Kassab, E.A (1711), Disaster management and human health risk, 

WIT press, Ashurst Lodge, Southampton, UK. 
- Coaffee, Jon (1773), Terrorism, risk and Global city, Birmingham University Press, 

Birmingham. 
- Gupta, H (1773), Disaster management, Dehdi University Press, Hyderabad. 
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- Noll, Gregory (1717), The politics of incident management, Fire engineering, New 
York. 

- Pinkowski, Jack (1778), Disaster management handbook, CRC Press, New York. 
- Shaw, Rajib and et al (1773), Urban risk reduction and Asian perspective, First edition, 

Emerald Group publish, Cambridge. 
- Sheng, Andrew (1774), The important of risk management, Futures Commission 

press, Hong Kong. 
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 عنوان درق: 
 ریزی نردشگری شهریبرنامه 

urban tourism planning  
 -----دروق پیش نیاز:  نظری نو  واحد: 1تعداد واحد 

 استاد متخص  براي تدریق: 
 جررافیدان شهري 

تعاااااداد سااااااعت 
31 

 آموزش تكمیلي عملي        سهر علمي

 آزمایشگاه     كارناه      سمینار                                 

های ناذران اوقاات فراغات و اهدان: هدن آموزشی: آشانایی باا مناابع نردشاگری شاهر و مهااهیم و ابعااد جررافیاایی فرایناد

 های مرتبط با آ ن ریزینردشگری در شهر و برنامه

های هااای نردشااگری و فراغتاای در شااهر و اسااتهاده از پتانساایلها و طرحهاادن رفتاااری: چگااونگی توسااعه منااابع و برنامااه 

 ردشگری در شهر ن

 ها:سر فصل

 جررافیا و برنامه ریزي نردشگري شهر
 اهمیت و ضرورت توسعه نردشگري شهري 

 تحلیلي بر سوابق و تجارب توسعه نردشگري شهري در جهان و ایران 
 بنیانهاي نظري اوقات فراغت و نردشگري شهري 

 رویكردهاي برنامه ریزي نردشگري شهري 
 فرایند برنامه ریزي نردشگري 

 تحلیل فضایي عناصر فراغتي و نردشگري شهري 
 ظرفیت شناسي در فراغت و نردشگري شهري 

 هاي اجتماعي )اقوام، مذهب، جنسیتي و. ..( در فضاهاي فراغتي و نردشگري شهري نروه
 هاي توسعه نردشگري راهبرد

 تحلیل محصول نردشگري شهري 
 ي در نردشگري شهري بازاریابي و برند ساز

 مدیریت فراغت و نردشگری شهری
 هاي توسعه شهري نردشگري شهري در برنامه

 منابع اصلی:

هاي نردشااگري، ترجمااه علااي موحااد و كهاازادي، انتشااارات ، ماادیریت و توسااعه جاذبااه1337اسااواربورك جااان،  -1
 دانشگاه شهید چمران، 

 انتشارات سمت. ( نردشگري )ماهیت و مهاهیم(؛ تهران:1385پایلي بزدي ، محمد حسین و مهدي سقایي، ) -1
مقدمااه اي باار برنامااه ریاازي و ماادیریت نردشااگري شااهري، نشاار پیااام علااوي، ،1380تقااوایي مسااعود و اكبااري،  -3

 اصههان 
عاات نااردي، مازناادران، دانشااگاه ، مقدمااه اي باار طبی1385دیویااد، اي، فناال، ترجمااه جعهاار اوالدي فاااریكالبي،  -4

 مازندران
 ، نردشگري شهري، تهران: انتشارات، سازمان شهرداریها و دهیاریهاي كشور. 1337رهنمایي، محمد تقي،  -5
 ، جررافیاي جهانگردي و برنامه ریزي اوقات فراغت؛ تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي 1386قرخلو، مهدي؛  -6
ري، ترجمااه صااالح الاادین محالتااي، انتشااارات دانشااگاه شااهید بهشااتي، ، جهااانگردي شااه1381كااازق ژرژ پونیااه،  -0
 تهران 
 ، مدیریت نردشگري، انتشارات سمت، تهران 1385كاظمي مهدي،  -8
 (؛ اصول و مباني جهانگردي تهران: انتشارات فرآماد. 1387كریق كوپر و دیگران؛ ترجمه اكبر غمخوار) -3
 رها، ترجمه علي موحد و همكاران، انتشارات آذرخش ، بازاریابي نردشگري براي شه1337كالب بوتینا،  -17
 هاي فرهنگي، تهران ، بازاریابي نردشگري، نشر پژوهش1387لومسدن لق،  -11
 ، نردشگري شهري، انتشارات دانشگاه شهید چمران؛ اهواز 1386موحد علي،  -11

ریزي و مادیریت تكنیكهاا و مادلهاي برناماه كااربرد (،1331تقوائي، مساعود، كیاومرثي، حساین، ) -13
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 صهحه. 113توریسم، انتشارات معظمي، 

اكوتوریسام، انتشاارات  هاايریزي طرحبرناماه (،1331خمسلویي، علي، )تقوائي، مسعود، جوزي -14
 صهحه. 373معظمي، 

15- Christopher M. Law, 1336, Urban Tourism, Man sell. Publishing Limited, London 
edition,  St1, Urban Tourism (paperback), Rutledge; 1777J. Page,  Stephen

London Stephen page,  
16- C. Michael Hall, 1771. Managing Urban tourism, Routledge; London Morgan 

Nigel and Annette pritchatd, 1777,Advertising in Tourism and Leisure, 
Butterworth 

10- Heinemann, London Rojek Chris, 1775, Leisure Theory principles and practices, 
New York.  

13- Grainger-Jones Byron, 1333, Managing Leisure, Butterworth, London Lashley 
Conrad and Darren Lee-Ross, 1773, Organization Behavior for Leisure Services 

Butterworth- Heinemann, London.  
17- Tribe John, 1774, The Economics of Recreation, Leisure and Tourism, Elsevier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروق پیش نیاز:  نو  واحد: 1تعداد واحد  عنوان درق: 
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 ایران  شهریفضایی آسیب شناسی 
Pathology Space of Iran’s urban 

problems  

 ----- دروق پیشنیاز: نو  واحد: نظری 

 استاد متخص  براي 
 جررافیدان شهري تدریق: 

 تعداد ساعت 
31 

 آموزش تكمیلي عملي        سهر علمي

 آزمایشگاه     كارناه      سمینار                                 

های طبیعاای، زیساات محیطاای کالباادی، های رفتاااری: دانشااجو پااق از نذراناادن ایاان درق توانااایی شااناخت انااوا  آساایبهاادن
 های مدیریت بحران به ایهای نقش بپردازد. ا حضور در کمیتهاجتماعی ومدیریتی را دارا می شود و می تواند ب–اقتصادی 

 -آشاانا کااردن دانشااجویان مقطااع دکتااری آساایب شناساای شااهری، بااا انااوا  مسااائل و مشااوالت اجتماااعیهای آموزشاای: هاادن

های اجتماااعی، فرهنگاای و اقتصااادی اساات، بااه ویااژه اینوااه امااروزه بااا نسااترش شهرنشااینی در سااطا جهااان، انااوا  آساایب

ریزی شهری به ویژه در کشورمان دی مواجه می باشند. دانشجویان این درق می بایستی به منظور تبیین نظام برنامهاقتصا

 اقتصادی و روش شناسی درست آن می باشند. –های اجتماعی نیازمند شناخت و بررسی آسیب

 ها:سر فصل

 ها و تقسیمات موجود انوا  آسیب

 هاي طبیعي و شهر در جهان و ایران هايآسیب

 هاي شهري ایران هاي اجتماعي در سكونتگاهآسیب

 هاي ایران هاي فرهنگي در شهرآسیب

 هاي شهري كشور هاي اقتصادي در كانونآسیب

 هاي كشور هاي رواني در كالنشهرآسیب

 شهر وامنیت شهري در ایران 

 اسي آن ژي اجتماعي ایران و آسیب شناكولو

 هاي غیر رسمي كشور از نظر آسیب شناسي سكونت ناه

 هاي فرسوده شهري كشور و آسیب شناسي كالبدي بافت

 آسیب شناسي مدیریت شهري كشور 

 هاي نابسمان شهري كشور هاي اجتماعي و فضاناهنجاري

 هاي فضاي دیجیتالي تحلیل آسیب

 شهري  فضایی هايآینده پژوهشي آسیب

 هاي شهر در كشور الزم جهت كاهش آسیب و راهكارهاي

 منابع اصلی:

 1381باتولوژی جررافیائی ایران، زرتشت هوشور، انتشارات جهاددانشگاهی مشهد  -1
جررافیای مخاطرات )انساانی و طبیعای( دکتار رمضاان اوزی، ترجماه دکتار محماد ظااهری، انتشاارات دانشاگاه تبریاز،  -1

1337. 
 .1381ها دیزاده بزار، شهرداری مشهد ساماندهی آن در جهان، مریمحاشیه نشینی و راهوارهای  -3
 .1388سوونتگاههای غیر رسمی و اسطوره حاشیه نشینی، دکتر کیومرث ایراندوست، انتشارات شرکت پردازش  -4
 1381نانه( موسسه انتشارات آناه، تهران،  5های های اجتماعی ایران) جلدمجموعه مقاالت اولین همایش ملی آسیب -5
ها به کوشاش های و چالشهای فرسوده شهری، چشم انداز توسعه پایدار، ارزشمجموعه مقاالت اولین همایش ملی بافت -6
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 .1386دکتر علی موحد، 
جلاد( انتشاارات دانشاگاه علاوم بهزیساتی و توانبخشای، تهاران ، 1مجموعه مقاالت حاشیه نشاینی و اساوان غیار رسامی ) -0

1381. 
 .1331های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، آسیب مجموعه مقاالت دومین همایش -8
 1380های فرسوده شهری، مشهد، مجموعه مقاالت همایش بهسازی و نوسازی بافت -3
 1383وندالیسم، علیرضا محسنی تبریزی، انتشارات آن،  -17

11- Argues Aprodicio Laquian, 1777, the pathology of modern cities, United Nations 
Population Fund. 

11- Harold Wolman, Kimberly Furdell, 1776, TOWARD UNDERSTANDING URBAN 
PATHOLOGY:CREATING A TYPOLOGY OF ‘WEAK MARKET’ CITIES, GWIPP 
WORKING PAPER SERIES. 

13- Robert B. Man-sour, 1381, URBAN PATHOLOGY, North York, USA. 
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 عنوان درق: 
ها ی زمااین و مسااكن شااهري بااا تاكیااد باار سیاساات
 ایران 

Urban lands and housing policies 
with Emphasis on Iran 

 1تعداد واحد 
 

 نو  واحد:
 نظري

 ------: دروق پیش نیاز 

 استاد متخص  براي 
 جررافیدان شهري تدریق: 

 تعداد ساعت 
31 

 آموزش تكمیلي عملي        سهر علمي

 آزمایشگاه     كارناه      سمینار                                 

های زماین و مساون ها و سیاساتاهدان: هادن آموزشای: آشانایی دانشاجویان و آماادنی آنهاا جهات شاناخت و تحلیال برناماه

 شهری و به خصو  ایران 

 های زمین و مسون شهری در ایران ها و برنامههدن رفتاری: ارایه سیاست 

 ها:سر فصل

 مسكن  مهاهیم و شاخ  هایتعارین و
 اسالمیهاي زمین در قبل و بعد از انقالب  تحلیل سیاست

 اهدان و اقدامات برنامه ریزي مسكن در ایران 
 هاي جامع مسكن در ایران ) ملي، استاني( تحلیل طرح

 هاي برنامه ریزي مسكن در ایران مراحل و روش
 ایران  در –هاي برآورد مسكن مدل

 هاي ساخت مسكن در ایران سیاست
 هاي تأمین زمین و خدمات مسكن در ایران ها و برنامهسیاست

 هاي توسعه در ایران هاي مسكن در برنامهتحلیل سیاست
 ارتقاء كمي و كیهي تولید و عرضه مسكن و تعادل بخشي به بازار مسكن در ایران 

 سیاست نظام مالیاتي ناظر بر اراضي شهر 
 های زمین و مسون در کشورهای مختلنتحلیل سیاست ها و  برنامه

 سیاستها و مسائل مسون در ایران
 های مسون شهری در ایرانفرایند تهیه طرح

 نظام توسعه مسون شهری ایران شیوه سیاستگذاری در
 های مسون شهری در ایرانموانع استهاده از الگوی طرح

 های پنج ساله توسعه اجتماعی و اقتصادی قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمیهای زمین ومسون در برنامهتحلیل برنامه
 

 منابع اصلي:

مختلاان در تااامین مسااكن. وزارت مسااكن و ( تجااارب كشااورهاي 1305اهااري، زهاارا و شااهال امینااي جدیااد ) -1
 شهرسازي، سازمان ملي زمین و مسكن.

 ، برنامه ریزي مسكن، انتشارات سمت، تهران. 1381پور محمدي، محمد رضا،  -1

 .( برنامه ریزي مسكن. انتشارات سمت1381پور محمدي، محمدرضا ) -3

، مركز تحقیقات سااختمان و ( مسكن حداقل. وزارت مسكن و شهرسازي1360حبیبي، سید محسن و دیگران ) -4
 مسكن.

هاي باولتن اقتصااد مساكن، معمااري و شهرساازي، نشاریه مقاالت مرباوط باه مقولاه مساكن در مجاالت آباادي، -5
 داخلي وزارت مسكن و. ...

 هاي كشور طرح جامعه مسكن استان،1386وزارت راه و شهر سازي ،  -6
 تهران. ، طرح جامع مسكن،1385وزارت راه و شهر سازي،  -0

 هاي توسعه مسكن در ایران( مجموعه مقاالت اولین سمینار سیاست1303وزارت مسكن و شهرسازي ) -8

 هاي توسعه مسكن در ایران.( مجموعه مقاالت دومین سمینار سیاست1304وزارت مسكن و شهرسازي ) -3
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 ایران.هاي توسعه مسكن در ( مجموعه مقاالت سومین سمینار سیاست1305وزارت مسكن و شهرسازي ) -17

 ( طرح جامع مسكن؛ سند راهبردي ـ اجرایي. خالصه و مقدماتي.1385وزارت مسكن و شهرسازي ) -11
 
11- Davidson, F. Gpayne , 1383, Urban Housing projects manual , Liverpool university 

press, UK.  
13- Pugh, C, 1331, International Finance and Hoeing Polices in Development Countries, 

CTil, 
14- Tuner, A., 1387, project planning: The Cities of The Poor, Partone, Billing and Sons. 

Ltd, London  
15- Hugh, B, 1331 Land use Movement patterns, Sustainable Settlements , University of 

West of Eng Land.  
16- Rakodi, C,1333 , Planning for whom , Managing Fast Growing cities , Edited by N. 

Devans and C Rakodi, Longman, London.  
10- Angel, Shlomo (1777) Housing policy matters: a global analysis. Oxford University 

Press 
18- Balchin, Paul (ed.) (1336) HOUSING POLICY IN EUROPE, Routledge. 
13- Balchin, Paul and Maureen Rhoden (1771) Housing Policy, an introduction. 4th 

edition. Routledge. 
17- Birchall, Johnston (ed.) (1331) Housing policy in the 1337s. Routledge Taylor & 

Francis e-Library, 1773. 
11- Conway Jean (1773) Housing Policy. Routledge, Taylor & Francis e-Library, 1775. 
11- Jenkins, Paul, Harry Smith, and Ya Ping Wang (1770) Planning and housing in the 

rapidly urbanising world Routledge. 
13- Jones, Colin and Alan Murie (1776) The right to buy: analysis & evaluation of a 

housing policy. Blackwell Publishing Ltd. 
14- Kleinman, Mark (ed.) (1338) European integration and housing policy. Routledge, 

Taylor & Francis e-Library, 1775  
15- Mullins, David and Alan Murie (1776) Housing Policy in the UK. Published by 

PALGRAVE MACMILLAN. 
16- Razali, Agus Mohammed, John Doling, Dong-Sung Lee (ed.) (1771).Housing policy 

systems in South and East Asia, PALGRAVE MACMILLAN. 
10- Schwartz, Alex F. (1776) Housing policy in the United States: an introduction. Taylor 

& Francis Group, LLC. 
18- Somerville, Peter and Nigel Sprigings (ed.) (1775) Housing and social policy: 

contemporary themes and critical perspectives Routledge, Taylor & Francis e-
Library, 1775. 

13- Turner, Bengt, József Hegedüs and Iván Tosics, (1331) The Reform of Housing in 
Eastern Europe and the Soviet Union. Routledge. 
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 عنوان درق: 
  نامه ریزی شهریطبیعی در بر ی هافرایند

Natural Processes in urban 
planning  

 1تعداد واحد 
 نو  واحد:
 نظری

 دروق پیش نیاز:
----- 

 استاد متخص  براي 
 جررافیدان طبیعي تدریق: 

 تعداد ساعت 
31 

 آموزش تكمیلي عملي        سهر علمي

 آزمایشگاه     كارناه      سمینار                                 

هاي طبیعااي ماادثر در طراحاای و باار نامااه ریاازی شااهری بااه منظااور آشاانایي بحااث و بررسااي فاارم و فرایناادهاادن آموزشاای: 
طبیعي مصاون بماناد و ها هاي مخرب فراینددانشجویان دکتری جررافیا و برنامه ریزي شهري به طوریوه كه شهر از پیامد

 بعمل آید. هاي طبیعي به منظور پایدار بیشتر شهریاز طرفي بهترین استهاده از فرایند
های طبیعی مدثر در توساعه بار ناماه ریازی شاهری و تشاخی  نسابی واکانش شاهری و هدن رفتاری: نمایان ساختن فرایند

 رفتاری این درق تلقی می شود.های های توسط دانشجویان از جمله هدنشهروندان به فرایند

 ها:سر فصل

 مههوم طبیعت و فرایندهاي طبیعي 
 ها پایداري شهر در طبیعت پایدار، دیدناهها و سیاستگذاري

 هاي طبیعي شهر از نظر ژئو مورفولوژیکشهر و اكوسیستم
 هاي شهري، الگو، فرایند و ارزیابي شهر و مكان

 جدیدهاي زیست محیطي شهرهای قدیم و پویش
 حهاظت از زیست اقلیم شهري 

 عدالت زیست محیطي و توسعه پایدار شهري از نظر ژئومورفولوژیک 
 شناسایي آسیب پذیري مناطق شهري با استهاده از روش تصمیم نیري چند معیار.

 مباني فیزیولوژیک رشد و نمو نیاهان شهري با توجه به اقلیم شهرها با توجه به اقلیم شهرها 
 دمایي و یخبندان در شهر و ممانعت از رشد و نمو نیاهان شهري هاي بحران
 سیالبي شدن سطا شهر،  هاي شهري،طریان
 هاي ساحلي و مسائل شهري، سیالب دریایيفرایند

 توفانهاي سهمگین شهريامكان اسكان اضطراري شهروندان هنگام رخ داد طبیعي 
 *این درق داراي سه روز نردش علمي است.

 لی:منابع اص
 .1305قائمي هوشنگ، هواشناسي عمومي، انتشارات سمت،  -1
كوچكي راشد محصل، رضا نصیري خیرآبادي، مبااني فیزیولوژیاک رشاد و نماو نیاهاان، انتشاارات آساتان قادق،  -1

1300. 
 .1381، دانشگاه امیر كبیر ،AHPقدسي پور، سید حسن، فرایند تحلیل سلسله مراتبي  -3
ژئومورفولوژي در برنامه ریزي شهري و منطقاه اي، انتشاارات دانشاگاه اصاههان، رامشت، محمد حسن، كاربرد  -4

1308 
 .1380ژئومورفولوژي در برنامه ریزي، انتشارات سمتمعتمد، احمد و ابراهیم مقیمي، كاربرد  -5
 ابراهیم، ژئومورفولوژي شهري، )چاپ پنجم(، انتشارات دانشگاه تهران مقیمي -6
 .1388وژي و حقوق رود خانه، انتشارات دانشگاه تهران، مقیمي ابراهیم، اكوژئومورفول -0
 1381مقیمي ابراهیم، فلسهه ترییرات محیط، انتشارات دانشگاهي تهران،  -8
 .1380ژاد، انتشارات سمت،هانت پیتر، جررافیا تركیبي نو، جلد یك و دو ، ترجمه شاپور نودرزی ن -3
 .1381سي، انتشارات سمت، علیجاني بهلول و محمد رضا كاویاني، مباني آب و هواشنا -17

11- Panayotou. T. Environmental sustainability and services in developing global city 
– regions, oxford university press. 1771. 

11- Hough. M. Cities and Natural pro Gess: A Basis for Sustainability, Landon, 
Routledge, 1774.  

13- Swyngedouw. E. Social power and the urbanization of water, oxford university 
press, 1774.  
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14- Pelling. M. The vulnerability of cites: Natural Disaster and social resilience, New 
York and London, Routledge, 1773. 

15- Douglas, Ian (1383) Urban Environment. Edward Arnold.  
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 عنوان درق: 
  شهر سیاست و

Politics and the city 
 1تعداد واحد 

 نو  واحد:
 نظری

 دروق پیش نیاز:
----- 

 استاد متخص  براي 
  سیاسی و شهریجررافیدان تدریق: 

 تعداد ساعت 
31 

 آموزش تكمیلي عملي        سهر علمي

 آزمایشگاه     كارناه      سمینار                                 

 هدن آموزشی: 
 آشنایی دانشجویان با ابعاد و مهاهیم سیاسی و آمادنی جهت تحلیل عناصر و پدیده های سیاسی مرتبط با فضای شهر 

 هدن رفتاری: 
 ارائه و تحلیل سیاست ها و ساختار سیاسی فضا در شهر

 ها:سر فصل

 شهر به عنوان پدیده جررافیای سیاسی )خصای  سیاسی، ارزش سیاسی، کارکرد سیاسی(.  -

 شهر به مثابه دولت محلی و تمایزآن، دولت شهر کالسیک )دموکراسی و مدیریت شهری(.   -1

 جریانهای سیاسی در شهر )احزاب، نروهها، سیاست رسمی و حوومت(. -3

 سنتی و مدرن، کنترل و مدیریت سیاسی فضا،شهر به مثابه کانون ناحیه سیاسی )سیاستگذاری، فرمانروایی  -4

کااارکرد سیاساای عناصاار ساااختاری شااهر )میااادین، محورهااا، تقاطعهااا، بخااش مرکاازی، بخااش حاشاایه، اماااکن، مراکااز  -5

 آموزشی و ....(.

ران سیاساای، شااهروندان و دولاات، هویتهااای محلاای و قااومی، شااهر کااانون تعااارع منااافع )نروههااای اجتماااعی، بااازیگ -6

 نیروههای اقتصاد سیاسی(.

 ژئوپلیتیک شهری) خدمات ژئوپلیتیوی، رفتار شناسی شهری، الگوی مناسبات در شبوه شهری، روابط قدرت و غیره(. -0

 تی و.....(.وزسیون و حوومت در شهر، امنیت زیس)امنیت عمومی، بحرانهای شهری، اپ ژئوپلیتیک شهری-8

ساختار سیاسی فضا در شهر)تقسیم سیاسی فضای شهری، منطقه بندی، حوزه بندی انتخاباتی، موانیابی مراکاز سیاسای/  -3

 اداری (.

شااهر و روابااط بااین الملل)کااارکرد بااین المللاای شااهرها، شااهر و ساالطه جهااانی و منطقااه ای، شااهر و قلماارو سااازی  -17

خواناادنی و روابااط بااین المللاای، رقاباات ژئااوپلیتیوی، هویاات بخشاای بااه رویاادادها و ژئااوپلیتیوی، دیپلماساای شااهری، خااواهر 

کنهرانسااهای بااین المللاای، سلسااله  مراتااب و منزلاات ژئااوپلیتیوی شااهری در سیسااتمهای منطقااه ای و جهااانی، شااهر و ساساات 

 جهانی(.

 

 منابع اصلی:
****************************************************************************************** 
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 عنوان درق: 
 محیط زیست شهری

Urban environment 
 1تعداد واحد 

 نو  واحد:
 نظری

 دروق پیش نیاز:
----- 

 استاد متخص  براي 
 و محیط زیست شهری جررافیدانتدریق: 

 تعداد ساعت 
31 

 آموزش تكمیلي عملي        سهر علمي

 آزمایشگاه     كارناه      سمینار                                 

 هدن آموزشی: 
 .آناهی دانشجویان ازآلودنی ها و تهدیدات عمده زیست محیطی پیش روی شهرها

 
 هدن رفتاری:

 آشنایی با روش ها و رویوردهای مناسب برنامه ریزی برای ایجاد محیط زیست شهری پایدار است. 
 

 ها:فصلسر 

 مهاهیم زیست محیطی :  -

 تعرین محیط زیست شهر -

 چرخه های زیست محیطی  -

 اکولوژی و اکولوژی انسانی شهری  -

 آلودنی های زیست محیطی  -

 آلودنی و مواد زائد ناشی از توسعه شهرنشینی   -

 تولید مواد زاید در فعالیتهای روزمره شهری   -

 محیط جررافیایی و توانهای محیطی شهری -

 اصول وفزایند برنامه ریزی محیطی  -

 کاربرد ابزارهای عملی برای برنامه ریزی محیطی  -

 توانهای فردی   -

 توانهای سازمانی   -

 توانهای جامعه ای   -

 توانهای ملی   -

 بردارهای توانهای محیطی برای تولید انرژی   -

 توانهای محیطی برای ساخت و سازهای شهری   -

 الزامات توسعه پایدار شهری   -

 دیدها و مخاطرات محیطی شهریته  -

 ضوابط موانیابی برای تاسیسات شهری -
 

  منابع اصلی:
، سیستم مدیریت محیط زیست شاهرداری هاا ، انتشاارات ساازمان 1383آبگون ، نرنق و محمد جواد آبگون ،  -1

 فرهنگی هنری شهرداری تهران ) موسسه نشر شهر(.
، شهرهای انسان محاور: بهباود محایط عماومی درشاهرهای بازرگ و کوچاک ، 1385تیبالدر، فرانسیق ،  -1  -1



33 
 

 انتشارات دانشگاه تهران .
، آفرینش محالت و موانها در محیط انسان ساخت، ترجمه شهرزاد فریادی و منوچهر 1384چپ من ، دیوید ،  -3

 .1384شور ، طبیییان، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری ک
، کهنه شهری ، تعامل تجارت و محایط زیسات درجهاان باا توجاه باه نگارش ساازمان  1386عاقلی ، لطهعلی ،  -4

 " مطالعه موردی ایران ، انتشار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرنانی .WTOجهانی تجارت "
سانی دراسناد سازمان ملال ، زیست برم ان1305کنهرانق سازمان ملل متحد درباره سوونت ناه های انسانی ،   -5

متحااد اسااتانداردهای شهرسااازی و معماااری سااوونتگاه انسااانی در بیانیااه اسااتانبول تاار جمااه حمیدرضااا عااامری 
 سیاهوئی.

 ، شالوده آمایش سرزمین ، انتشارات دانشگاه تهران.1387مخدوم ، مجید،   -6
شارایط ایاران ، وزارت مساون و ، آماایش سارزمین ، تجربیاات جهاانی و انطبااق آن با1385توفیق ، فیاروز ،  -0

 شهرسازی.
، توان هاای محیطای ایاران، انتشاارات مرکاز مطالعاات و تحقیقاات شهرساازی و 1307رهنمایی ، محمد تقی ،  -8

 معماری ایران .
3. Marcotullio peter1. And McGranahan – Gordon – 1776. Scaling urban Environmental 

Challenges: from Local Tto Global and back (Paperback.Dec 1/) 
17.    Miller/ Donald and De Roo / Gert / 1775. Urban Environmental Planning: Polioies / 
Instruments and Methods In An International Perspective (Urban Planning and 

Environment) (Hardcover – Feb 18)  
 
 
 

11. Perdicoulis / Anastassios / Systems Thinking and Decision Making in Urban and 
Environmental Planning (Hardcover – Dec 31) 

11. Pugh / Jonathan and Momsen / Janet Henshall / 1776. Environmental Planning In 
the Canibbean (Urban planning and Environment) (Hardcover – Aug 31)  

13. Rydin / Yvonne / 1773. Urban and Environmental Plannhng in the  Uk(Planning/ 
Environment/ Cities) (Paperback – Apr 0) 
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 عنوان درق: 
 هاي محیط شهري ها و كاركردساختار

Structures and functions of urban 
environment  

 1تعداد واحد 
 

 نو  واحد:
 نظری

 دروق پیش نیاز: 
 ----- 

 استاد متخص  براي 
 جررافیدان شهري و طبیعي تدریق: 

 تعداد ساعت 
31 

 آموزش تكمیلي عملي        سهر علمي

 آزمایشگاه     كارناه      سمینار                                 

 هدن آموزشی: تحلیل محیط طبیعی و ساختارها و کارکردهای آناهدان: 
 هدن رفتاری: ارائه یک تحلیل و ارزیابی از ساختارها و کارکردهای محیط طبیعی

 ها: سر فصل

 ها( روابط، فرایندساختار و نونه شناسي محیط طبیعي شهر ) اجزاء ،
 هاي سیستم محیطي در جررافیا و برنامه ریزي شهري ها و كاركردكاربرد

 نو  و سطا مطالعات و برنامه ریزي محیطي براي شهر 
 ( SOEهاي مطالعه و تدوین وضعیت محیطي شهر )مدل

 هاي پایداري محیطي شهر ابعاد، الزامات و شاخ 
 هاي همساز سازي برنامه ریزي و محیط شهري؛ روش
 (EOPبرنامه ریزي زیست محیطي شهري )    
 IDP))  برنامه ریزي توسعه یكپارچه شهري    
 (EBبودجه زیست محیطي)    
  (SEA)ارزیابي راهبردي زیست محیطي    

 مطا لعه توان محیطي شهر
 كار برد توان محیطي در بر نامه ریزي فضایي شهر 

  (SEA)ارزیابي راهبردي محیطي شهر
 (EIA)ارزیابي زیست محیطي شهر 

 منابع اصلي:

مورفولوژي و مدیریت محیط ، ترجمه شاپور نودرزي نژاد، جلاد اول (، ژئو 1300آر، یو كوك و جي سي دور كمپ ) -
 و دوم، انتشارات سمت چاپ اول.

 (، جررافیایي طبیعي شهر )ژئو مورفولوژي(، انتشارات سمت چاپ اول.1308اصرري مقدم ، محمد رضا ) -
دوم. انتشاارات مركاز  هاي شهر سازي ، محیط زیست، جلاد اول و جلاد( مجموعه روش1380بهرام سلطاني ، كامبیز ) -

 مطالعات و تحقیقات شهر سازي و معماري ایران.
 (، ساخت شهر و معماري در اقلیم نرم و خشك ایران ، انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول.1353توسلي ، محمود) -
اپ (، كار برد جررافیاي طبیعي در بار ناماه ریازي شاهري و روساتایي، انتشاارات سامت ، چا1381رجایي، عبدالحمید) -

 اول
هاي شهر سازي: جررافیا،انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات (، مجموعه مباحث و روش1380رهنمایي ، محمد تقي ) -

 شهر سازي و معماري ایران ، چاپ چهارم.
هاي محیطي ایران، انتشاارات مركاز مطالعاات و تحقیقاات شاهر ساازي و معمااري (، توان1307رهنمایي ، محمد تقي ) -

 ارم.ایران ،چاپ چه
هاي مازنادران و (، شاهر شناساي تطبیقاي ایاران باا تاكیاد بار اساتان1383شاه حسیني، پروانه و رهنماایي، محماد تقاي، ) -

 هرمز نان ، انتشارات سمت چاپ اول.
 (، پهنه بندي اقلیمي ایران ، انتشارات مركز تحقیقات ساختمان و مسكن ، چاپ اول.1301كسمایي، مرتضي) -
یط زیساات و سیاساات اجتماااعي ، ترجمااه حسااین حاااتمي نااژاد و سااهراب امیریااان ، انتشااارات (، محاا1380كهیاال، مایكاال) -

 مدسسه انتشارات دانشگاه تهران
(، آشاانایي بااا طراحااي محاایط و منظاار: جلااد اول، ترجمااه معاوناات آمااوزش و پااژوهش سااازمان 1303ماااتالك، ل.جااان) -

 ي سبز تهران،چاپ اول.ها و فضاهاو فضاي سبز شهر تهران ، انتشارات سازمان پاركپارك
 (، شالوده آمایش سرزمین ، انتشارات مدسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ اول.1301مخدوم ، مجید) -
(، زیسااتن در محاایط زیساات ترجمااه مجیااد مخاادوم ، انتشااارات مدسسااه انتشااارات و چاااپ دانشااگاه 1301میلر،تي،جااي،) -

 تهران ، چاپ اول.
انتشارات مدسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهاران ، چااپ (، ژئو مورفولوژي شهري، انتشارات 1385مقیمي، ابراهیم) -
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 اول.
- Edward G. Rendell, Governor Kathleen A. McGinty, Secretary (1774); 

Environmental management Systems. A Guidebook for Improving Energy and 
Environmental performance in Local Government Municipal EMS Guide book.  

- Hari Srinivasl and Makiko Yoshiro(1333); Cities, Environmental management 
systems  

- Internationals Association for impact Assessment (1771); Strategic 
ENCIRONMENTAL.  

Assessment (SEA) current practices, future demands and capacity –building needs.  
- Maria Rosario partidario, Brendan F.D Barrett (1776); Strategic Environmental 

Assessment (SEA): A Tool for Mainstreaming Environmental Sustainability into 
May  nd1Larning Centre United Nations, New York,  14g. CSD Development plannin

1776.  
- Paulo Sandroni, Ciro Biderman (1770); Evaluation of some Impacts of Large –

Scale Urban Interventions on Construction Density, Population, Gentrification, Real 
Estate Prices and Taxes:the Case of the Farie Lima Urban Operation in Sao Paulo. WB 

Urban Research Symposium Washington D.C1770 
- Richard S. Levine, Mishael Hughes, Casey Ryan Mather (1776), A Scientific 

Design Process for Generating Sustainable Cities in China. 
- Sadler, B. and R. Verheem. (1336); Strategic Environmental Assessment: Status, 

Challenges and Future Directions, Publication No.53, Ministry of Housing, Spatial and 
the Enviroment, Den Haag. The Netherlands.  

- Tetsuo Kidokoro, Nguyen Truc Anh, Tran Mia Anh (1770); IMPOVING SPATIAL 
PLANNING SYSTEMS AND DEVELOPMENT CONTROL MECHANISMS 
TOWARDS SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN ASIAN CITIES. WB Urban 

research Symposium Washington D.C.  
- UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME (1774); Urban indicators 

guidelines Monitoring the Habitat Agenda and the Millennium Development Goals.  
- World Bank (1775); Integrating Environmental Considerations in policy Formulation.  
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 عنوان درق: 
 سازمان یابي فضایي شهري 

Spatial organization of cities  

 1تعداد واحد 
 

 نو  واحد:
 نظری

 دروق پیش نیاز: 
 ----- 

 استاد متخص  
 جررافیدان شهريتدریق: 

 تعداد ساعت 
31 

 آموزش تكمیلي عملي        سهر علمي

 آزمایشگاه     كارناه      سمینار                                 

های سانجش اداره ریزی شهرها و آشانایی باا شااخ هدن آموزشي: آشنایی با انوا  بازیگران در مدیریت و اداره و برنامه
کار آمد شهری از جمله: مشارکت، پاسخگویی، شهافیت، مسئولیت پذیری، براباری و هماه شامولی، حاکمیات قاانون، اجماا  

فلسااهي و تئوریااك شااكل نیااري مهاااهیم برنامااه ریاازي و سااازمان یااابي  هايآشاانایی بااا زمینااهنرایاای، کارآماادی و اثاار بخشاای. 
 .هاي كاربردي آنفضایي شهري ، آشنایي با الگوهاي برنامه ریزي فضایي شهري و روش شناسي

هدن رفتاري: آشنایی با الگوی نوین مدیریت و حقوق و مسئولیت هر کدام از ذینهعان در رویورد توسعه پایداری شاهری.  
هااي نظریاه اي ومصاادیق هاي ماهیتي و شكلي، بین الگویان انتظار مي رود پق از اتمام این دوره بتوانند تهاوتاز دانشجو

 دسته بندي و تحلیل نمایند. مختلن مترتب بر الگوهاي برنامه ریزي سازمان یابي فضایي شهري را شناسایي،

 ها:سرفصل

 هاي مههومي پیدایش مهاهیم فضا، سازمان یابي فضایي و بازسازماندهي فضایي شهري زمینه
 ها و نرایشات تاریخي( عوامل سنتي موثر بر دنرنوني و سازمان یابي فضایي شهري ) زمینه

 هاي برنامه ریزي موثر بر سازمان یابي فضایي شهري تهاوت سیستم
 هاي نوین ترییر مههومي و تبیني سازمان یابي فضایي شهري هاي تحلیلي جدید و پارادایمتئوري

تجارت و مصادیق عیني از الگوهاي مختلن برنامه ریزي و سازمان یابي فضایي شهري )الگوهاي توساعه فضاایي شاهري 
 در حال توسعه و توسعه نیافته(  –در جهان پیشرفته 

ي، جامعه شبكه اي، توسعه پایدار، توسعه درون زاي شاهري، هاي نوین، جهاني شدن، محلي نرایتاثیرات بازار، تكنولوژي
 هاي برنامه ریزي و سازمان یابي فضایي شهري هاي حكمروایي بر الگومدیریت قدرت و الگو

هاي حمال ونقال، الگوهااي مصارن زماین و..( هااي فشارده و یاا پراكناده روي سیساتمهاي رشد شهري ) الگوها و مدلالگو
 بي فضایي شهري موثر بر سازمان یا

 ملي و جهاني  –هاي منطقه اي هاي دنرنوني و بازسازمان یابي فضایي شهري متثر از روندروند

 منابع اصلي:

 (، سازماندهی سیاسی فضا، تهران: سازمان جررافیایی ن. م. 1337احمدی پور، زاهرا و دیگران ) -1
شناسااای مااادل اداره اماااور شاااهر در ایاااران، مجلاااه (، آسااایب 1380آخونااادی، احمااادی، اسااادی، ایااارج، بصااایرت، میاااثم)  -1

 .63های جررافیایی، شماره پژوهش
(، راهباارد منطقاه نرایاای در حومروایاای منااطق کالنشااهر، فصاالنامه مادیریت شااهری، سااال پاانجم، 1383اسادی، ایاارج ) -3

 .10شماره 
انتشاارات پرهاام  ( ترجماه غالمرضاا کاظمیاان و خادر فارخ کارده،1337بااب ایاوانق، ماارکو جاوز، ساوزان سااندبک) -4

 .1337نهش، 
رهیااافتگی کااار آمااد در ایجاااد ماادیریت شااهری پایاادار، نشااریه  -مبنااا -ریزی محلااه(، برنامااه1385حاااجی پااور، خلیاال ) -5

 .16های زیبا، شماره هنر
( توساعه محلای و منطقاه ای از منظار رویوارد نهاادی، انتشاارات جهااد 1331خدر فرجی راد و غالمرضا کاظمیان، )  -6

 . دانشگاهی
0- Alex Anas, Richard Arnott and Kenneth A.Small,1338.” Urban Spatial Structure”, 

Journal of Economic Lierature, Vol. 36,No. 3(Sep.,), PP. 1416-1464. 
8- Cadwallader, Martin T,1336” Urban geography: An analytical approach”, Prentice Hall 

(Upper Saddle River, N. J).  
3- City Matters: Competitiveness, Cohesion and urban governance, Martin Boddy and 

Michael Parkinson, 1774.  
17- Clarke, M.,A. G. Wilson, 1776, THE DYNAMICS OF URBAN SPATIAL 

STRUCURE: PROGRESS AND PROBLEMS, Journal of Regional Science, Volume 
13, Issue1, pages 1-18, February 1383. 
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11- J F Brotchie and et al, 1331, “Cities of the 11 st Century: new technologies and 
spatial systems” ,.Melbourne, Australia: Longman Chehire ; New York: Halsted 

press./ 
11- Metroplitan Governance: Capacity, democracy and the dynamics of place, 

Thomas Poguntke, Daniel Kubler, Routledge, 1775.  
13- Michael Hausm Hubert Heinelt and Murray Stewart, Urban Governance and 

Democracy, Routledge, 1775.  
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 عنوان درق: 
  مدیریت یوپارچه فضایی شهری

Integrated urban spatial 
management  

 1تعداد واحد 
 

 نو  واحد:
 نظری

 دروق پیش نیاز: 
 ----- 

 استاد متخص  
 جررافیدان شهري تدریق: 

 تعداد ساعت 
31 

 آموزش تكمیلي عملي        سهر علمي

 آزمایشگاه     كارناه      سمینار                                 

های مدیریت شاهر باه ویاژه الگاوی مادیریت یوپارچاه و واحاد رفتاری: دانشجو پق از نذراندن این درق، انوا  شیوه هدن
فضایی و همچنین رویورد جدید مدیریتی یعنی حومروایی شهری را فرا خواهد نرفت و با تواناایی حضاور در ساازمانهای 

 ش خواهد پرداخت. مدیریتی باالخ  سازمانهای مدیریت شهری به ایهای نق
آشنا کردن دانشجویان مقطع دکتری با روشاها و رویوردهاای مختلان در زمیناه مادیریت شاهرها، فرانیاری آموزشی:  هدن
ها و دساتگاههای های اداری و اجرایای ساازمانهای حل مسائل و چالشهای تئوریک مدیریت مناطق کالنشهری، شیوهبنیان

 دید مدیریتی )حومروایی خوب شهری( در شهرهای ایران. مدیریتی، چگونگی کاربست رویورد ج

 ها:سر فصل

 های مدیریت شهری با تأکید بر ایران شامل:چالش -طرح مسئله
 دروني و دنرنون ساز شهر ) جمعیت ، اقتصاد، فناوری( (Driving Forces)های پیش ران نیرو -الن
 شدن در ابعاد اقتصادی ، فرهنگی وسیاسی(های پیش ران برونی دنرنون ساز شهر )جهانی نیرو -ب
 نا پایداری محیط زیست و منابع طبیعی در شرایط کنونی و در چشم انداز آتی-پ
 پیشی نرفتن رشد بر توسعه شهر و صنعت کنترل و هدایت مدیریت شهری-ت
 سیاسی و مدیریت شهر ) همپوشی، تداخل، نا هماهنگی و رقابت( –تهّرق اداری -ث

 شامل:  –هیم تعارین و مها
 (urban Managemetnt)مدیریت شهری -الن
 (urban Governance)حومروایی شهری  -ب
 (urban Government)حوومت شهری -پ
 ) Iustitutiouafismمدیریت یوپارچه فضایی) -ت
 شامل:  -هاي پایه براي مدیریت شهرينظریه
 (Pulic choiceانتخاب عمومي ) -الن
 (Regim Theoryنظریه رژیم)-ب
 (public Domainحوزه عمومي )-پ
 بینش و اصول اسالمي در مدیریت -ت
 (Iustitutionalismنهاد نرایي) -ث
 شامل:  –هاي مدیریت شهري رویكرد
 (Professionalism/managerialismحرفه / مدیریت نرائي ) -الن
 ( Corporatismسرمایه / شركت نرائي) -ب
 (participatory managementاجتما / مشاركت نرایي)-پ

 شامل:  –حكمروایي شهري 
 ترییر زمینه وسایل مدیریت شهري  -الن
 ضرورت بسیج منابع نوین و مشاركت تمامي كنشگران توسعه  -ب
 منطق حكمروایي شهري -پ
 (Good Governanceهاي حكمرایي شایسته)شاخ  -ت
 هاي بر پایي حكمروایي شایسته باز دارنده -ث

 شامل: –یكپارچه فضایي براي شهر مدیریت 
 ضرورت یكپارچگي مدیریت شهري  -الن
 الزامات یكپارچگي مدیریت شهري  -ب
 نظام مدیریت یكپارچه فضایي كشور ) از مقیاق محله، ناحیه، شهر(-پ
 ( در ضمن وحدت Subsidiarityاصل مدیریت مستقل هر وحد )-ت
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 و حكمرایي شایسته توسعه پایدار شهر در نرو یكپارچگي مدیریت -ث

 منابع اصلی:
(، آسایب شناسای مادل اداره اماور شاهر در ایاران، مجلاه 1380)  آخوندی، احمدی، اسادی، ایارج، بصایرت، میاثم -1

 .63های جررافیایی، شماره پژوهش
(، راهباارد منطقااه نرایاای در حومروایاای مناااطق کالنشااهر، فصاالنامه ماادیریت شااهری، سااال 1383اساادی، ایاارج ) -1

 .10 پنجم، شماره
 .1388بر  پور، ناصر و ایرج اسدی مدیریت و حومروایی شهری، انتشارات دانشگاه هنر،  -3
4- Martin Boddy and Michael Parkinson, 1774. City Matters: Competitiveness, 

Cohesion and urban governance,  
5- Michael Hausm Hubert Heinelt and Murray Stewart, Urban Governance and 

Democracy, Routledge, 1775.  
6- Participatory Urban Governance, Edgar Pieterse, UNCHS, 1777. 
0- The Globa Campaign on Urban Governance, UN-HABITAT,1771. 
8- Thomas Poguntke, Daniel Kubler, Metroplitan Governance: Capacity, democracy 

and the dynamics of place, Routledge, 1775.  
3- Urban governance and minorities, Herrington J. Bryce, Snippet , 1306.  
17- Urban governance and Participatory development, United Nations, 1777. 
11- Urban Governance: Voice and Poverty in Developing World, Nick Devas, 1774. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


