
 1 ویرایش -کنکور برنامه ریزی شهری مرحله اول پکیج ویژه ایران شهرساز

هر گونه تخلیص یا نکته برداری بدن اخذ مجوز از سایت تخصصی ایران شهرساز پیگرد قانونی خواهد داشت و همه دست نویس 

 می باشد برنامه ریزی شهری  47و  26و  و رتبه  93و رتبه های  39کشور در سال  01ها حاصل زحمات مهندس قالنی رتبه 

 

 اصلیمنایع لیست وراهنمای             49کارشناسی ارشداصلی وراهنمای منابع لیست 

 شهرنشینی ایران وجهانشهروتاریخ درس 

)جزوه تایپ شده، رجوع ،مهندس پورمحمدرضاجزوه تاریخ شهر و شهرنشینی در جهان -1-1

 (1پوشه شماره منابع درس تاریخ                         منابع اصلیشودبه لیست پکیج 

)جزوه کالسی دست نویس، رجوع شودبه لیست جزوه تاریخ شهر و شهرنشینی در جهان -2-1

 (2پکیج منابع اصلی            منابع درس تاریخ             پوشه شماره 

رجوع شودبه لیست پکیج  )جزوه تایپ شده،خالصه کتاب تاریخ شکل شهر،جیمزموریس -3-1

  ( 3منابع درس تاریخ             پوشه شماره      منابع اصلی       

رجوع شودبه لیست  ،دست نویس )جزوه کالسیایران نشینی درشهر شهرو جزوه تاریخ -9-1

  (9منابع درس تاریخ             پوشه شماره             منابع اصلی پکیج

            منابع اصلیکیج رجوع شودبه لیست پ )فایل پی دی اف،خالصه کتاب شارتاشهر -5-1

 (5 منابع درس تاریخ             پوشه شماره

رجوع  )فایل پی دی اف،سلطان زادهدکترشهرنشینی مقدمه ای برتاریخ شهرو خالصه -6-1

 (6شودبه لیست پکیج             منابع درس تاریخ             پوشه شماره 

موسسه، رجوع شودبه لیست پکیج منابع اصلی         )جزوه پی دی اف خالصه سیراندیشه ها -7-1

 (7منابع درس تاریخ             پوشه شماره 

            منابع اصلی)جزوه کالسی دست نویس، رجوع شودبه لیست پکیج خالصه سیراندیشه ها -8-1

 (8منابع درس تاریخ             پوشه شماره 
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شده، رجوع شودبه لیست پکیج منابع اصلی             )جزوه تایپخالصه سیراندیشه ها -4-1

 (4منابع درس تاریخ             پوشه شماره 

 برنامه ریزی شهریدرس مبانی نظری 

 ، رجوع شودبه لیست پکیججزوه دست نویس)خالصه کتاب توسعه راهبردی مهدیزاده -1-2

 (1اره پوشه شم           منابع درس مبانی             منابع اصلی

)جزوه دست نویس، رجوع شودبه لیست پکیج منابع خالصه دو کتاب مهم مدیریت شهری -2-2

 (2اصلی             منابع درس مبانی           پوشه شماره 

)جزوه دست نویس، رجوع شودبه لیست پکیج خالصه کتاب اصول و روشهای دکتر زیاری -3-2

 (3بانی           پوشه شماره منابع اصلی             منابع درس م

)جزوه دست نویس، رجوع شودبه بررسی نظریات و سیر تحول برنامه ریزی و نکات کنکوری -9-2

 (9پوشه شماره           فضامبانی وتحلیل  منابع درس             منابع اصلی لیست پکیج

)جزوه دست نویس، رجوع شودبه  خالصه طرحهای توسعه شهری و برنامه های عمرانی -5-2

 (5لیست پکیج منابع اصلی             منابع درس مبانی           پوشه شماره 

)جزوه دست نویس، رجوع شودبه لیست پکیج منابع اصلی             منابع درس مسکن -6-2

 (6مبانی           پوشه شماره 

  درس آمار و فنون برنامه ریزی

ت پکیج منابع اصلی             منابع درس آمار             ، )دست نویس، رجوع شودبه لیسجزوه آمار -1-2

 (1پوشه شماره 
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، )دست نویس، رجوع شودبه لیست پکیج منابع اصلی             منابع درس آمار             جزوه آمار -2-2

 (2پوشه شماره 

منابع درس آمار                  ، )دکتر طورانی، رجوع شودبه لیست پکیج منابع اصلی        جزوه آمار -3-2

 (3پوشه شماره 

 درس مباحث شهرسازی

رجوع شودبه لیست  دست نویس، )جزوه کالسیپورمحمدرضامباحث شهرسازی جزوه  -1-3

 (1منابع درس مباحث شهرسازی            پوشه شماره           منابع اصلی پکیج 

 )جزوه کالسی تایپ شده،رجوع شودبه لیست پکیجوبرنامه های شهرسازی بررسی طرحها -2-3

 (2منابع درس مباحث شهرسازی            پوشه شماره            منابع اصلی

            منابع اصلی )جزوه کالسی تایپ شده،رجوع شودبه لیست پکیجمراجع شهرسازی -3-3

 (3منابع درس مباحث شهرسازی            پوشه شماره 

منابع             منابع اصلی )جزوه کالسی تایپ شده،رجوع شودبه لیست پکیجونقلحمل  -9-3

 (9درس مباحث شهرسازی            پوشه شماره 

منابع  )جزوه کالسی تایپ شده،رجوع شودبه لیست پکیجمسکن آیین نامه های اجرایی-5-3

 (5ه منابع درس مباحث شهرسازی            پوشه شمار            اصلی

            منابع اصلی)جزوه کالسی تایپ شده،رجوع شودبه لیست پکیج نوشهرهاجزوه  -6-3

 (6منابع درس مباحث شهرسازی            پوشه شماره 

 )جزوه کالسی تایپ شده،رجوع شودبه لیست پکیجتوسعه برنامه های پنج سالهجزوه  -7-3

 (7رسازی            پوشه شماره منابع درس مباحث شه            منابع اصلی
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)قسمتی از متن کتاب به همرا توضیحات،رجوع شودبه در ایران شهریتوسعه نظام مدیریت  -8-3

 (8منابع درس مباحث شهرسازی            پوشه شماره            منابع اصلیلیست پکیج 

منابع  به لیست پکیجرجوع شود )جزوه دست نویس کالسی،شهرداری هاخالصه کتاب سبز -4-3

 (4منابع درس مباحث شهرسازی            پوشه شماره             اصلی

           منابع اصلیرجوع شودبه لیست پکیج  )جزوه دست نویس کالسی،جزوه کالسی مباحث -11-3

 (11منابع درس مباحث شهرسازی            پوشه شماره 

 درس زبان عمومی و تخصصی

رجوع  ،به صورت پی دی اف )جزوه تایپ شده Absolutely Essential wordsکتاب -1-9

 (1پوشه شماره زبان              شودبه لیست پکیج            منابع درس 

رجوع شودبه لیست پکیج             )جزوه تایپ شده به صورت پی دی اف،519فلش کارت زبان -2-9

 (2ماره منابع درس زبان              پوشه ش

داوطلب عزیز لطفا به هیچ وجه این پکیج را در اختیار بهترین دوست خود هم قرار ندهید توجه:

چون شرعا حرام می باشد و شبانه روز زحمت جمع آوری آن کشیده شده و بی خوابی های فراوان خانم 

خانم کشور و  54مهندس توزنده رتبه آقای و خودم و همچنین زحمات بی دریغ  11مهندس قالنی رتبه 

بوده و امیدوارم با تهیه پکیج شامل منابع  79رتبه  آقای مهندس ایمانیو  62مهندس خالق پناه رتبه 

 احتمال اصلی و کمکی ، بتوانیم قدمی هرچند کوچک را برای پیشرفت شما برداریم و این را هم بدانید که

یل کردن پکیج ویرایش های بعدی رتبه تک رقمی یا دو رقمی برای شما بسیار است و ما را در تکم

 همراهی کنید و سایت ایران شهرساز از نظر مادی و معنوی شما را حمایت می کند.

 هر گونه پیشنهاد و انتقاد را با ایمیل سایت در میان بزارید. با تشکر علیرضا دهقان 

Email:iranshahrsaz@yahoo.com 


