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 مشخصات کلی .１

اقدام به شهرسازی تأیید دانشکده اصلی و دانشکده با توانند سال دوم تحصیل خود مینشجویان مقطع کارشناسی پس از پایان نیمدا

شکده شهرسازی ب های دوره کهاد گذراندن درس  24کارشناسی   شهرسازی دانشکده کهاد دوره پیشنهادی دروس واحد تعداد. نماینددان

 شیوهواحد(.    4واحد و دو درس اختیاری مجموعه  2۰)هفت درس الزامی مجموعا  می باشدکارشناسی مهندسی شهرسازی  مقطع  از واحد 

  . معاونت آموزشی دانشگاه تهران  می باشد 2۷/4/۹۶شهرسازی بر اساس شیوه نامه مصوب  کهاد دوره واحدهای اخذ

 . هدف و ضرورت تعریف دوره کهاد۲

در مرحلۀ کنونی از تحول و دگرگونی های فضایی شهرها و مناطق کشور، که عوامل برونی و درونی فراوانی بر آن موثرند، از 

سب شدن آگاهی ن شهر و برون رفت انحصار آگاهی جمله همگانی  شهروندی و حق دخالت مردم در امور  سط  شهر و ب ت به 

شهر ،برنامه های  سعه  کیفی  سی در ارتقا و تو سا صل ا شارکت مردم به عنوان ا ستقبال از م سازی از دست نخبگان ، ا شهر

رسازی که علیرغم وجود هسته مدیریت شهری،  و اجرای پروژه های شهری از یک طرف،  و میان رشته ای بودن رشته شه

شته های  مربوط صاد، جغرافیا (   عمران،معماری ه )از جمله مرکزی آن در مرز  ر سی، اقت شنا ست از و جامعه  قرار گرفته ا

سب از معضالت و محیطهای   ضرورت آموزش های دوره هایی که بتواند  ضمن آگاه نمودن و افزایش درک منا سویی دیگر، 

توسههعه و حفا ت از آنها از طریق افزایش دانش عمومی به ارتقای رشههته بیانجامد را اجتناب ناپذیر می شهههری و وگونگی 

صۀ جهانی و داخلی از اولویت  شمدارانه، بومی گرایانه و توانمندی علمی و عملی در عر نماید. امروز تربیت کیفی و جهات ارز

ره کهاد رشته مهندسی شهرسازی ای به ونین تفکری نماید دو برخوردار است.یکی از دوره هایی که می تواند کمک ارزنده

 هدف از اجرای دوره موارد زیر بوده است :است. 

 تحول و رشد خدمت در بتواند که کارا و آگاه انسانی نیروی تربیت منظور به شهرسازی مهارت و دانش گسترش  -

 کند. آموختگان فراهم میا برای دانشهای همگرا رامکان فعالیت در حوزه قرار گرفته و  کشور جانبه همه
سانی تربیت - شنا سب رابطه بتوانند که کار صادی هههه اجتماعی  های برنامه بین منا طرح های معماری را با   و اقت

شهری  سعه برنامه ها و طرح های  ستای تو صلی خود در را شته ا ستفاده و هم افزایی این دوره با ر شناخته و  با ا

 پایدار کشور گام بردارند 

 

  : برنامه عنوان

 دوره کهاد مهندسی شهرسازی  

 

 دانشکده میزبان:

 دانشکده شهرسازی

 دانشگاه تهران -پردیس هنرهای زیبا



 هادرس فهرست -１

دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران کهادجدول دروس   

 

را اخذ می کنند. ۹یا  ۸دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی اصلی خود یکی از دروس کارگاهی شماره : ۱تبصره   

واحد دروس اختیاری از دروس فوق می باشند .  4واحد دروس الزامی و  2۰دانشجویان مو ف به گذراندن  :۲تبصره   

درخواست  تناسب با رشته اصلی دانشجو،   با در  اخذ دروسی مازاد بر برنامه فوق   دوره کهادُ  2۷/4/۹۶شیوه نامه مصوب بر اساس  : ۳تبصره

   .امکان پذیر استشهرسازی تائید معاونت آموزشی دانشکده دانشجو و 

 

 

دروس پیش 

 نیاز

 ردیف نام درس نوع  درس شماره درس  تعداد واحد تعداد ساعات

 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

شناخت و تحلیل فضای  الزامی ۹1۰23۸۷ 2 1 3 32 32 ۶4 -

 شهری 

1 

برنامه ریزی حمل و نقل  الزامی  ۹1۰23۰4 2 ۰ 2 32 ۰ 32 -

 درون  شهری    
2 

مبانی و روشهای برنامه  الزامی  ۹1۰2251 2 1 3 32 32 ۶4 -

 ریزی شهری   
3 

روشهای طراحی مبانی و  الزامی ۹1۰23۸۶ 2 1 3 32 32 ۶4 -

 شهری

4 

در شهر و شهرسازی  الزامی ۹1۰241۷ 2 ۰ 2 32 ۰ 32 -

 دوران معاصر
5 

مدل های کمی در  الزامی ۹1۰231۶ 2 ۰ 2 32 ۰ 32  -

 شهرسازی  

۶ 

مبانی و 

روشهای 

برنامه ریزی 

  شهری

الزامی )ویژه  ۹1۰23۹۰ 1 4 5 1۶ 12۸ 144

دانشجویان 

 غیرمعماری(

(2شهر سازی ) کارگاه   

 

 

۷ 

مبانی و 

روشهای 

طراحی 

 شهری

الزامی) ویژه  ۹1۰235۸ 1 4 5 1۶ 12۸ 144

دانشجویان 

 معماری( 

( 4کارگاه شهرسازی )  

 
۸ 

بافتهای برنامه ریزی  اختیاری  ۹1۰235۷ 2 . 2 32 ۰ 32 -

 فرسوده و تاریخی
۹ 

جامعه شناسی شهری       ا  اختیاری ۹1۰2343 2 ۰ 2 32 ۰ 32 -  1۰ 

 11 اقتصاد شهری اختیاری ۹1۰231۰ 2 ۰ 2 32 ۰ 32 -



 نامه اجرایی()در چارچوب آیین کهاد دوره گواهی دریافت هاینیازمندی -１

 واحد دوره  شامل:   ۲۴گذراندن

 در مورد دروس کارگاهی(  ۱های الزامی )با توجه به تبصره گذراندن تمام درس 

  واحد اختیاری ۴گذراندن 

 


