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 أ  

 مقدمه ناشر

خانه شهرسازان ایران به عنوان اولین آموزشگاه و  سالگرد تأسیس    بیستمینرو مصادف با  سال تحصیلی پیش

مان بر آن بود تا مسئولیت خویش را  سال سعی  20مدرسه تخصصی شهرسازی در کشور است. در طول این  

به خدمت و  داده  انجام  شهرسازی  دانش  بیشتر  هر چه  اعتالی  به  از  نسبت  ایران  شهرسازی  جامعه  رسانی 

کالس  برگزاری  براطریق  آمادگی  دورههای  سایر  و  شهرسازی  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  کنکور  های  ی 

 ایم. آموزشی مشغول بوده

کارسالاین    در و  کسب  همه  همچون  ایران  شهرسازان  خانه  کسب  ها،  هیچگاه  اما  است  داشته  درآمد  ها، 

مواره  ، بلکه آرمان اصلی در اولین و بزرگترین آموزشگاه تخصصی شهرسازی ایران، هه درآمد هدف اصلی نبود

باشد، و بدین  ارائه خدمات آموزشی باکیفیت همراه با گسترش عدالت آموزشی در جامعه شهرسازی کشور می

سال این  در  بودهمنظور  متعهد  بهره ها  ضمن  شده  حاصل  مالی  تأمین  با  و  ایم  باسابقه  اساتید  از  گیری 

ها، به  سایر کالس   ارشد و دکتری یا ای کنکور کارشناسی  ها اعم از آمادگی برکارآزموده برای برگزاری کالس 

رایگان   آموزشی  در کالس بارائه خدمات  شرکت  امکان  روی  هر  به  که  افرادی  ندارند،  رای  را  آموزشی  های 

 همت بگماریم.

ما در تالشیم تا هر ساله بر تعداد و کیفیت خدمات ارائه شده خانه شهرسازان ایران افزوده شود و به بهبود  

 تا از این رهگذر به رضایتمندی شما دست یابیم.  مداوم آن باور داریم
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 9 ................................................................................................... پاسخنامه آزمون اول 

 ۱۶ ............................................................................................................ آزمون دوم 

 2۵ ................................................................................................. پاسخنامه آزمون دوم 

 ۳2 ............................................................................................................ آزمون سوم 

 ۴۴ ................................................................................................ پاسخنامه آزمون سوم 

 ۵2 ..........................................................................................................آزمون چهارم 

 ۶2 .............................................................................................. پاسخنامه آزمون چهارم 

 7۰ ........................................................................................................... آزمون پنجم 
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 ريزی و طراحی شهریهای مطرح در برنامهانديشهها و نظريه

 قبل از تهران کدام شهر پایتخت بود؟  -1

 شیراز ( ۴ مشهد ( ۳ تبريز ( 2 اصفهان ( ۱

 نقشه دارالخالفه تهران در چه زمانی تصویب شد؟ -2

 فتحعلی شاه -۱2۳۳سال  ( 2 ناصرالدين شاه -۱۳۱2سال   (۱

 ناصرالدين شاه -۱2۳۳سال   (۴ ناصرالدين شاه -۱2۵۶سال  ( ۳

 ثبت اراضی موات در چه سالی و در پاسخگویی به چه مساله ای تصویب شد؟قانون  -3

 خانه سازی برای کارمندان  -۱۳۳۱( سال  2 گسترش شهر  -۱۳۵۱سال   (۱

 برای مقابله با بورس بازی زمین  -۱۳۳۱سال   (۴ برای مقابله با بورس بازی زمین  -۱۳۵۱سال  ( ۳

 پارلمان تاریستی است؟ای در ایران دوره حکومت اصطالحاً چه دوره -4

۱) ۱۳۳2-۱۳2۰ 2 )۱۳۴7-۱۳۴۱ 

۳ )۱۳2۰-۱۳۱۰ ۴) ۱۳۱۶-۱۳۰9 

 شروع تاثیرپذیری ایران از کشورهای اروپایی همزمان با حکومت کدام پادشاه است؟  -5

 مظفرالدين شاه ( ۴ فتحعلی شاه( ۳ ناصرالدين شاه( 2 رضاشاه( ۱

 کدام بنا در دوره قاجار ساخته شده است؟  -6

  مسجد شیخ لطف اله ( ۴ مسجد کبود تبريز ( ۳ مسجد زواره ( 2 جموعه ابراهیم خان م( ۱

 شهر صد دروازه در کدام دوران ساخته شد و نام امروزی آن چیست؟ -7

 سلماس  -سلوکیان( ۴ دامغان -ساسانیان( ۳ دامغان  -سلوکیان( 2 سلماس  -اشکانیان( ۱

ای به عالی ترین درجه خود رسید بطوریکه جزء در عهد اختراع ماشین بخااار سرعت در ارتباطات و حمل و نقل در چه دوره    -8

 هیچ دوره ای با آن برابری نکرد؟

 آل بويه ( ۴ سلوکیان ( ۳ ساسانیان ( 2 هخامنشیان ( ۱

 ساختند؟حکومتی کشور شهر را به مانند شکل حیوانات می ای از تاریخدر چه دوره -9

 اشکانیان( ۴ سلوکیان ( ۳ صفويان ( 2 ساسانیان ( ۱

 کدام اصل از اصول مکتب اصفهان در شهرسازی نیست؟  -10

 اصل تقارن ( ۴ اصل ايجاز ( ۳ اصل تمرکز ( 2 اصل عدم تمرکز ( ۱

 شود؟ این میدان در زمان قاجار برای بازسازیش نقشه تصویری آبرنگ سه جانبه تهیه می -11

 امین السلطان ( ۴ حسن آباد ( ۳ سبزه میدان ( 2 توپخانه ( ۱

 

 بهترین و مهمترین خیابان شهر بعد از به سلطنت رسیدن پهلوی و در روزگار نخست آن کدام خیابان است؟  -12

 خیابان چراغ برق ( ۴ خیابان مريضخانه ( ۳ خیابان ناصريه( 2 خیابان ولیعصر ( ۱

 پدر مباحث علمی و تخیلی در شهرسازی چه کسی است؟  -13

 ( هربرت جورج ولز ۴ ( اتین کابه ۳ فوريه ( 2 اوژن هنارد( ۱

 طبقه مولد، نیوالنارک، هیژیا به ترتیب مربوط به کدامیک از اندیشمندان است؟ 14

 سن سیمون  -اوئن  -فوريه( 2 کابه، جان راسکین -سن سیمون  (۱
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 پارکر، ريچاردسون  -فوريه (۴ ريچاردسون  -اوئن -( سن سیمون ۳

 ؟دکدامیک از شهرسازان زیر لقب بدون الگو دا داشتن -15

  زيبل ( ۴ گودن ( ۳ کروپتیکس( 2 راسکین ( ۱

 ایده خیابان آینده که به صورت طبقاتی است برای کدام یک از شهرسازان زیر است؟  -16

  هوسان ( ۴ اوژن منارد( ۳ باومايستر ( 2 بوکانان ( ۱

 کند؟ ریشه تقسیم میدار و بیریشهبودن شهرهای بزرگ دارد و شهرها را به دو دسته کدامیک از شهرسازان زیر اعتقاد بر عقیم -17

  اشپلنگر  ( ۴ استروملین ( ۳ مارسل پوئت ( 2 لئونارد دوهل  ( ۱

 کدامیک از آرمانشهرهای پیشنهادی دارای جایگاه متوسط و میانی در کشور است؟  -18

  ايکاريا (۴ باغشهر ( ۳ شهر صنعتی( 2 نیوالنارک ( ۱

 شدن آن در شهر صنعتی گارینه قابل مشاهده است؟ شدن و تشکیلاز مطرحهای سیام قبل موضوع کدامیک از کنفرانس -19

  همه موارد  (۴ شهر کاربردی ( ۳ ها نحوه استقرار منطقی ساختمان( 2 مسکن حداقل ( ۱

 نخستین نظریه حمل و نقل عمومی و همگانی شهری متعلق به چه کسی است؟  -20

  بوکانان  (۴ کابه ( ۳ باومايستر ( 2 اوژن هنارد( ۱

 نمایشگاه کلمبیا آغازگر چه جنبشی در شهرسازی و معماری است؟ -21

  جنبش شهر زيبا (۴ متابولیزم ( ۳ نئوکالسیک ( 2 شیکاگو( ۱

 در کدام سده نگهداری از میراث فرهنگی پا به عرصه جهانی گذاشت؟-22

  ۱7سده   (۴ 2۰سده  ( ۳ ۱9سده  ( 2 ۱۸سده  ( ۱

 ت هویت شهر نیست؟ های اساسی شناخکدامیک جز مولفه -23

  طبیعی (۴ انسانی ( ۳ زبان ( 2 کالبدی ( ۱

 مندی کدام است؟مهمترین شرط هویت -24

  شفافیت (۴ خوانايی( ۳ بازشناسی( 2 تشخص ( ۱

 شناسانه معنی است؟از نظر لینچ کدامیک از موارد زیر از اجزای شکلی و ریخت -25

  ساختار-هويت  (۴ ختارسا-سازگاری( ۳ شفافیت-ساختار( 2 هويت -سازگاری( ۱

 ترین شکل بیان معنی کدام گزینه است؟ به زعم لینچ ساده  -26

  سازگاری (۴ هويت ( ۳ شفافیت( 2 ساختار( ۱

 های معماری اسالمی را تجربه کرده است؟ کدام بنای معماری تمامی سبک -27

  شیراز مسجد عتیق (۴ مسجد فهرج يزد ( ۳ مسجد امام اصفهان ( 2 مسجد جامع اصفهان ( ۱

 های فرسوده کدام گزینه است؟ مهمترین سیاست امروزه کشور در قبال بافت -28

  نوزايی شهری  (۴ بهسازی شهری ( ۳ بازآفرينی ( 2 توانمندسازی ( ۱

 کند؟  جورج سانتایانا زیباشناسی را به چند دسته تقسیم می  -29

 حسی، فرمی، نهادين( 2 ای، نهادينحسی، نشانه (۱

 ای صوری، فرمی، نشانه (۴ ای، نهادينانهصوری، نش( ۳

 کند؟کیلومتر نفوذ می 10دره از مبدا کوهستان تا عمق بافت شهر به حدود -کدام رود -30

 تنگ حصاری  -رود دره ( 2 دربند  -رود دره  (۱

 فرحزاد  -رود دره  (۴ گالبدره ( ۳
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 ريزی و طراحی شهری های برنامهها و سنت ها، شیوهروش

 صنعتی را به خود گرفت؟ -دوره تهران چهره یک جامعه اداریدر کدام  -31

 شاهمظفرالدين( ۴ پهلوی دوم ( ۳ پهلوی اول ( 2 ناصرالدين شاه( ۱

 ساختار میدان توپخانه در کدام دوره دچار فروپاشی شد؟  -32

 ( محمدعلی شاه ۴ ( پهلوی دوم ۳ ( پهلوی اول 2 ( ناصرالدين شاه۱

 مشجر تهران است و لقب آن خیابان زیبارویان است؟این خیابان اولین خیابان  -33

 خیابان ناصريه( ۴ خیابان سپه ( ۳ چراغ گاز ( 2 نقارخانه( ۱

 شود؟در کدام خیابان با شلیک توپ پایان روز و آغاز روز و همچنین در ماه رمضان وقت افطار و سحر مشخص می -34

 بان خیامخیا( ۴ زار خیابان الله( ۳ مريضخانه ( 2 باب همايون ( ۱

 اولین نظمیه به شیوه اروپایی در کدام خیابان ساخته شده است؟  -35

 آباد جلیل( ۴ زار الله( ۳ ناصريه ( 2 دوشان تپه ( ۱

 های زیر است؟ ترین محورهای شهری کدام یک از گزینهاولین باغ راه ایران و از قدیمی -36

 زار الله( ۴ بزرگراه چمران ( ۳ چهارباغ  (2 چنارستان( ۱

   اولین مدارس تهران در کدام دوره ساخته شدند؟-37

 زنديه ( ۴ مغوالن ( ۳ قاجاريه( 2 صفويان ( ۱

 هسته پیدایش کاخ نیاوران مربوط به زمامداری کدام پادشاه است؟  -38

 پهلوی اول ( ۴ شاهمظفرالدين (۳ شاهفتحعلی( 2 ناصرالدين شاه( ۱

 ازان زیر است؟ باغشهر سه بخشی نظریه کدام یک از شهرس -39

 ( الدوسکی ۴ ( ولف ۳ ( هاوارد 2 ( آنوين ۱

 شکل روبرو مربوط به کدام ایده در شهرسازی است؟ -40

 

 

 ( شهر کیهانی 2 های اقماری شهرک  (۱

 محور استقرار  (۴ های شهری ( سلول ۳

 
 
 

 ، تفریح، مسکن، کار( اضافه شد؟ بندی شهر کاربردی )راهدر کدام کنفرانس سیام مرکز شهر بعنوان عنصر پنجم به تقسیم -41

 ششم ( ۴ هشتم ( ۳ دهم ( 2 پنجم ( ۱

 ایده تقسیم عادالنه زمین در کدامیک از پیشنهادهای زیر محور اساسی برای اجرای طرح بود؟  -42

 هاوارد   -باغشهر( ۴ کابه -ايکاريا( ۳ ماتا  -شهر خطی  ( 2 فوريه -فاالنستر ( ۱

 گذاری شده بود؟ تایج زیانبار مالکیت زمین پیشنهاد شده بود توسط چه کسی بنیاننظریه مالیات یگانه که برای دفع ن -43

 هنری جورج ( ۴ بوفل ( ۳ ريکاردو ( 2 زيمل ( ۱

 طرح شهر درخشان لوکوربوزیه در کدام کنفرانس سیام مطرح شد؟-44

 کنفرانس دوم  (۴ کنفرانس دهم  ( ۳ کنفرانس سوم ( 2 کنفرانس چهارم ( ۱

  ها توسط چه کسی مطرح شد؟ان برای دادن مقیاس انسانی به برجایده معجزه درخت-45
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 ( راسکین ۴ ( لوکوربوزيه ۳ ( رايت 2 ( گروپیوس ۱

 یک از شهرهای زیر است؟ تصویر روبرو تصویر کدام -46

 
 

 

 ( شهر معاصر 2 شهر درخشان  (۱

 باغشهر  (۴ ( نقشه همجواری ۳

 

 

 راح برای طراحی شهر است؟ ها کلیدواژه و ایده کدام طمعماری پرکننده -47

 زيته( ۴ آيک فن( ۳ باومايستر ( 2 متابولیزم ( ۱

 تصویر ذیل مربوط به کدام تئوری است؟  -48

 

 ( شهر خطی  2 محور استقرار  (۱

 ای شهر جاده (۴ ( کوی مسکونی کیفاهوک ۳

 

 

 کند؟  ها را در مرکز شهر تنظیم میهای زیر سرعت رشد سایر کاربریکدامیک از کاربری -49

 تفريحی  ( ۴ مسکونی( ۳ اداری  (2 تجاری ( ۱

 نخستین کتاب آکادمیک طراحی شهری توسط چه کسی نوشته شد؟ -50

 اشپرای رگن ( ۴ جیکوبز ( ۳ اپلیارد( 2 لینچ ( ۱

 کدام کتاب لوالی بین شهرسازی و پیش شهرسازی است؟  -51

 باغشهرهای مزدا ( ۴ مل ريزی شهری در عبرنامه( ۳ شهرها در تحول ( 2 هنر ساختن شهر ( ۱

 شهری در ایران مربوط به چه سالی است؟ ریزیمبداء برنامه -52

۱ )۱۳27 2 )۱۳۵۳ ۳ )۱۳۵۱ ۴ )۱۳۴۳ 

 های جامع در ایران همزمان با کدام برنامه عمرانی بود؟ تهیه طرح -53

 ( پنجم ۴ ( دوم ۳ ( چهارم 2 ( سوم ۱

 نهای زیر فعالیت دارد؟در زیر مجموعه کدامیک از ارگا 5کمسیون ماده  -54

 ( وزارت کشور ۴ ( وزارت مسکن ۳ ( شورايعالی شهرسازی و معماری ايران2 ( سازمان برنامه ۱

 این جمله از کیست؟ -55

ها و  اعتبار هر تمدن بزرگی در شهرهای آن نهفته است ومیزان عظمت شهر را باید در کیفیت فضاهای همگانی آن نظیر پارک

 میادین جستجو نمود. 

 پوژن ( ۴ جان راسکین ( ۳ مامفورد ( 2 گروپیوس  (۱

 شود؟ اصطالحاً رهبر شهرسازی شهر فیالدلفیا به چه کسی نسبت داده می -56

 ( بارنت ۴ ( برالته ۳ ( الکساندر 2 ( بیکن ۱

ر کدام و محور سازی و انحنباط و نظم شدید و قاطع در هنر معماری بیشتر از همه د  سازی خشک ایجاد نظم هندسی و قرینه  -57

 شود؟د.ره دیده می
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 مصريان( ۴ رومیان ( ۳ يونانیان ( 2 هخامنشیان ( ۱

 شود؟  کند و بعنوان یک واحد معماری مطرح میدر کدام دوره شهر جنبه هنری پیدا می -58

 يونان( ۴ انقالب صنعتی ( ۳ رنسانس( 2 باروک ( ۱

های آن قابلیت اجرا  نقش بسیار محافظه کارانه بوده و طرحشود. این  شهری در این نقش تبدیل به طراحی ظاهری میطراحی  -59

 جزئی در .... شهر بوجود خواهد آورد. داشته و نتایج ماموس ولی 

 ( نقش انفعالی ۴ ( نقش سیاسی۳ ( نقش سیستمی 2 ( نقش خنثی۱

 گیری و شمارش فضا توسط کدام نظریه پرداز برای مطالعه فضا مطرح گردید؟روش اندازه -60

 فولی ( ۴ کالن ( ۳ ثیل ( 2 پرين هال( ۱

 ريزی و طراحی شهری مبانی و اصول برنامه 

 پیشگام مطالعات مربوط به رابطه انسان و محیط چه کسی است؟  -61

 راپاپورت ( ۴ يان گل ( ۳ اپلیارد( 2 لینچ ( ۱

 های شهری است؟های زیر تفسیم بندی بسیار متداول برای نظامکدامیک از گزینه -62

  نی، نظام اقتصادی، نظام نهادی نظام انسا (۱

 نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام زيست محیطی ( 2

 نظام انسانی، نظام عملکردی، نظام کالبدی   (۳

 نظام زيست محیطی، انسانی، اقتصادی( ۴

 شهری به کدامیک از موارد زیر است؟توجه اصلی طراحی -63

 شکل شهری ( 2 فعالیتهای شهری  (۱

 اقتصاد شهری  ساختمانها فضای میان( ۳

 شهر نورا که طرح آن نادراردالن است توسط کدامیک از نگرش زیر به شهرسازی طراحی شده است؟ -64

 گرا ذهن( ۴ جزءگرا ( ۳ گرا کثرت( 2 بنیادگرا( ۱

 شهری در کشورهای جهان سوم است؟ شهری روش غالب طراحیکدام روش طراحی -65

 روش تدريجی ( ۴ گرا ( روش ذهن۳ روش جزءگرا ( 2 گرا روش جامع( ۱

 آورد این عناصر کدام گزینه است؟ عنصر اصلی مربوط به محیط زیست انسان شکل شهر را پیدا می  3از نظر دکتر بحرینی  -66

 وسايل دسترسی -فشردگی -کاربری( 2 دسترسی -تراکم کاربری  (۱

 وسايل دسترسی -یتمراکز فعال -تراکم  (۴ وسايل دسترسی -مراکز فعالیت  -کاربری( ۳

 ترین مرحله فرآیند طراحی شهری است. از منظر دکتر بحرینی این مرحله مهمترین و اساسی -67

 ( راهبردسازی ۴ ( ارائه اهداف عملیاتی۳ اندازسازی ( چشم2 ( شناخت ۱

 است؟ ترین راه برای تجزیه و تحلیل اقتصادی منطقه ایکدام روش مناسب  -68

 پايه اقتصادی( ۴ داده و ستانده ( PQLI ۳( 2 تغییر سهم ( ۱

 شود و مناسب برای شهرها و مراکز کوچک است. ها برای مطالعات اقتصادی انجام می بیش از سایر روشاین روش  -69

 ( داده و ستانده ۴ ( تغییر سهم ۳ ( الری 2 ( پايه اقتصادی۱

آیند کدامیک از عوامل دخیل  بزرگ صنعتی بوجود می  در پدیده وارونگی و رکود که معموالً در هنگام زمستان در شهرهای  -70

 هستند؟ 

 باد  -تراکم -توپوگرافی ( 2 تراکم ساختمانی -توپوگرافی -دما (۱
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 توپوگرافی  -باد  -دما (۴ تراکم ساختمانی  -باد  -دما( ۳

 گیرید. سازگاری بین کاربری و محل استقرار آن مورد ارزیابی قرار می در این ماتریس -71

 وابستگی( ۴ سازگاری( ۳ مطلوبیت ( 2  ت ظرفی( ۱

 گویند؟ گیری شهرهای سنتی چه میاصطالحاً به جهت -72

 نهار ( ۴ گوشواره ( ۳ رون ( 2 کمريوش ( ۱

 ترین مهد کشف شده در ایران کدام بناست؟ قدیمی  -73

 فهرج  ( مسجد۴ ( مسجد عتیق ۳ مسجد نايین( 2 مسجد جامع اصفحان ( ۱

 در ایران در چه سالی تصویب شد؟ اولین قانون شهرسازی -74

۱ )۱۳۰9 2 )۱۳۱۶ ۳ )۱۳۱2 ۴ )۱۳۱۸ 

 میکند؟  ایفا نهاد کدام ساز، و ساخت بر کنترل اعمال در را  نقش صلیترینا -75

 مهندسی  نظام سازمان( ۱

 شهرداريها ( 2

 شهرسازی  و  مسکن وزارت ( ۳

 شهری  نوسازی و  عمران  شرکت( ۴

 ء شد؟ طرح دست گشوده در کدام کشو اجرا -76

 ( دانمارک ۴ ( سوئد ۳ ( لهستان 2  روسیه     ( ۱

 کتاب طراحی شهری احیا شده نوشته چه کسی است؟ -77

 ( امیلی تلن ۴ ( کلر کوپر ۳ ( بالسمن 2 يان گل     ( ۱

 اصطالح باله در پیاده رو را چه کسی مطرح کرد؟  -78

 ( جیکوبز ۴ ( وايت ۳ ( يان گل 2 الکساندر     ( ۱

 کند؟اد زیر اصطالح مثلث بندی را بعنوان یک تسهیل کننده برای ایجاد ارتباط در فضای بیرونی مطرح میکدامیک از افر -79

 ( کلر کوپر ۴ ( يان گل ۳ ( وايت 2 جیکوبز     ( ۱

 اصول و روشهای مطالعات طراحی فضای همگانی در چه بازه زمانی پایه گذاری شد؟ -80

۱ )۱۸۵۰- ۱9۵۰   2 )۱9۶۰-۱9۸۰   ۳ )۱9۸۰-2۰۰۰   ۴ )۱97۰-2۰۱۰ 

 این جمله از کیست؟ -81

بینید،  کنید بهتر است گوش کنید، درنگ کنید و درباره آنچه میلطفا از نزدیک به شهرهای واقعی نگاه کنید. زمانیکه نگاه می» 

 «. بیندیشید

 ( وايت ۴ ( الکساندر ۳ ( جیکوبز 2 يان گل  ( ۱

 کرد؟ ه مدرن تمثیل می کدامیک از افراد زیر ساختمانهای مدرن را به شب -82

 ( يان گل ۴ ( ونتوری ۳ ( جیکوبز 2 الکساندر  ( ۱

حال و هوای این الگو اطمینان بخش است، این الگو معتقد است زمان چون فضا قابل برگشت است. این الگو حتی پیش از   -83

 پیدایش رشه شهرسازی دیدی شهرسازانه یافت. 

 نگ گرا ( فره۴ ( ترقی گرا ۳ ( فن گرا 2 طبیعت گرا  ( ۱

 دانست؟ ای خویش میی حرفهکامیلو زیته کدام مورد را دغدغه اصلی و وظیفه -84

 های پیوسته و ناپیوسته خارج از بافت قديم شهر  بخشی توسعه( نظم۱

 ( پذيرش حضور خودرو در شهر و طراحی الگوهای مناسب آن 2
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 ی بیشتر و کسب اعتبار فرهنگیايجاد جلوه( پاکسازی بافت پیرامون کلیساها و بناهای يادمانی موجود برای ۳

 ( کشف راهکارهای کالبدی برای حفظ تعامل اجتماعی۴

ریزی )شهرسازی( مدرن را کسب کرد، چه نام  ، لقب پدر برنامه1925شخصی که در کنگره شهرسازی نیویورک در سال  -85

 داشت؟ 

 ( لوکوربوزيه ۴ ( سن سیمون ۳ ( اشتوبن 2 ( گدس ۱

 باشد؟ها مییک از اشخاص بیان شده در گزینهعلق به کدامعبارت زیر مت -86

»بیشتر ساکنان شهر دوست دارند تا به صورت عدد، در انبوهی جمعیت پنهان شوند. زندگی در شهر به معنای آزاد شدن از هرگونه  

 قید و بند تحمیلی از سوی اجتماع است«. 

 لو زيته ( کامی۴ ( سنت الیا۳ ( فرانک لويد رايت 2 ( اتو واگنر۱

 شود؟ نقش شبکه ارتباطی اصلی در الگوی واحد همسایگی که توسط کالرنس پری ارائه شده، چگونه بیان می -87

 بايد واحد همسايگی را قطع نمايد و تنها بايستی حدود آن را مشخص نمايد. های اصلی نمی( شريان۱

 دهد. قرار می( شبکه ارتباطی با الگوی شطرنجی کل واحد همسايگی را تحت پوشش  2

 باسیت با پیروی از توپوگرافی زمین در واحد همسايگی طراحی و اجرا شود. ( شبکه ارتباطی می۳

 باشد. ( شرط الزم و کافی در طراحی شبکه ارتباطی در واحد همسايگی، لزوم دستیابی به ترافیک آرام و روان می۴

 ست؟ین  حیصح  1928در ارتباط با طرح راد برن به سال   نهیکدام گز-88

 شهر بزرگ بود.  کي در حومه  یخوابگاه -یمستقل و خودکفا نبوده، بلکه شهر اقمار یباغشهر، شهر دهي راد برن برخالف ا (۱

 و سواره بود.  ادهیپ کیتراف يیجدا هي است و بر پا یبزرگ مسکون یشهر هایبلوک شهي شهر، اند ني ا هي اساس نظر (2

 قرار داشت.  یگي دبستان بود که در محل اتصال سه واحد همسا کي محل شهرک،  یبرا  یاصل یمرکز فرهنگ (۳

 از تقاطع ناهمسطح استفاده شده بود.  ادهیحرکت پ یوستگیپ جادي ا یشهر، برا ني در ا (۴

شود را از توسعه کدام شهر  نفر رسیدن باغشهر دیگری ساخته می 32000هاوارد ایده توسعه باغشهر که بعد از به مرز  -89

 ه است؟ الگوبرداری کرد

 امريکا -( شیکاگو۴ ( نوشهرهای يونانی۳ استرالیا  -( آداليد2 انگلیس -( لندن۱

افراط در ارتفاع رفتن از دیدگاه اخالقی مجاز نیست. این تباهی کالنشهرها و ملت ماست. سر به  "این جمله از کیست؟  -90

توانیم  خورند، پذیرفته شود، نمییه غوطه میکند. هرگاه حقوق مدنی همسایگی که در این ساآسمان بردن سایه ایجاد می

 ".شناسیم داشته باشیمآسمانخراشی بسانی که امروز می

 ( مامفورد ۴ ( رايت ۳ ( ريچاردسون 2 ( هاوارد ۱
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 ریزی و طراحی شهری رنامههای مطرح در ب ها و اندیشهنظریه پاسخ 

 « صحیح است.4گزينه » -۱

قبل از تهران شهر شیراز از دوره حکومت زنديه پايتخت بود و قبل از آن شهر مشهد بعنوان پايتخت افشاريه پايتختتت ايتتران بتتود و منبع:  

 بعد ار آن اصفهان.

 ای صفويه به ترتیب(ه)پايتخت ۱تبريز ←2قزوين ←۳اصفحان)صفويه( ←مشهد)افشاريه( ←شیراز)زنديه(

 « صحیح است.۴گزينه » -2

 ۱۳۰منبع: شارتا شهر صفحه 

 « صحیح است.۴گزينه » -۳

 ۱9۰منبع: شارتا شهر صفحه 

 « صحیح است.۱گزينه » -۴

 .۱2۶منبع: شار تا شهر صفحه 

 « صحیح است.۳گزينه » -۵

 .۱۳۰منبع: شار تا شهر صفحه 

 « صحیح است.۱گزينه » -۶

 درآمد کتابپیش "و"فحه منبع: شار تا شهر ص

 « صحیح است.2گزينه » -7

 .۱7منبع: شار تا شهر صفحه 

 « صحیح است.۳گزينه » -۸

 .۱7منبع: شار تا شهر صفحه 

 « صحیح است.۱گزينه » -9

 .۳2منبع: شار تا شهر صفحه 

 « صحیح است.۴گزينه » -۱۰

 .۱۰۶منبع: شار تا شهر صفحه 

 « صحیح است.2گزينه » -۱۱

 . پاورقی۱۳2ا شهر صفحه منبع: شار ت

 « صحیح است. ۳گزينه » -۱2

 .۱۵9منبع: شار تا شهر صفحه 

 « صحیح است.۴گزينه » -۱۳

 .۱۵2منبع: واقعیات و تخیالت صفحه 

 « صحیح است.۳گزينه » -۱۴

 .۱۳۶و  ۸7منبع: واقعیات و تخیالت صفحه 

 « صحیح است. 2گزينه » -۱۵

 .2۰۰منبع: واقعیات و تخیالت صفحه 

 « صحیح است.۳ينه »گز -۱۶
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 .۳۱۳منبع: واقعیات و تخیالت صفحه 

 « صحیح است.۴گزينه » -۱7

 .۴22منبع: واقعیات و تخیالت صفحه 

 « صحیح است.2گزينه » -۱۸

 .2۱2صفحه  ۱منبع: سیر انديشه 

 « صحیح است.۴گزينه » -۱9

 .2۱۴صفحه  ۱منبع: سیر انديشه 

 « صحیح است.۱گزينه » -2۰

 .222صفحه  ۱منبع: سیر انديشه 

 « صحیح است.۴گزينه » -2۱

 .۱7۶صفحه  ۱منبع: سیر انديشه 

 « صحیح است.2گزينه » -22

 .۴2صفحه  ۱منبع: سیر انديشه 

 « صحیح است. 2گزينه » -2۳ 

 .۱۶منبع: هويت شهر صفحه 

 « صحیح است.۱گزينه » -2۴

 .2۳منبع: هويت شهر صفحه 

 « صحیح است. ۴گزينه » -2۵

 .۳۸ منبع: هويت شهر صفحه

 « صحیح است. ۳گزينه » -2۶

 .۳۸منبع: هويت شهر صفحه 

 « صحیح است. ۱گزينه » -27

 منبع: مسجد جامع اصفهان، اطالعات عمومی.

 « صحیح است. 2گزينه » -2۸

 منبع: اطالعات عمومی

 « صحیح است. 2گزينه » -29

 .۵۸منبع: هويت شهر صفحه 

 « صحیح است.۴گزينه » -۳۰

 .۸2منبع: هويت شهر صفحه 

 روش ها، شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری 

 « صحیح است.2گزينه » -۳۱

 .۱۰۰منبع: هويت شهر صفحه 

 « صحیح است.۳گزينه » -۳2

 .۱۵۵منبع: هويت شهر صفحه 

 « صحیح است.۱گزينه » -۳۳

 .۱2۱منبع: هويت شهر صفحه 
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 « صحیح است.2گزينه » -۳۴

 .۱۳۱منبع: هويت شهر صفحه 

 « صحیح است.۴» گزينه -۳۵

 .۱۳7منبع: هويت شهر صفحه 

 « صحیح است.۳گزينه » -۳۶

 .۱۵۰منبع: هويت شهر صفحه 

 « صحیح است.۱گزينه » -۳7

 .2۱۳منبع: هويت شهر صفحه 

 « صحیح است.2گزينه » -۳۸

 .2۴7منبع: هويت شهر صفحه 

 « صحیح است.۳گزينه » -۳9

  .۱2۸منبع: شهرسازی معاصر استروفسکی صفحه 

 « صحیح است.۱گزينه » -۴۰

 .۱29منبع: شهرسازی معاصر استروفسکی صفحه 

 « صحیح است.۳گزينه » -۴۱

 .۳۰۴صفحه   ۱منبع: سیرانديشه 

 « صحیح است. 2گزينه » -۴2

 .۱7منبع: شهرسازی معاصر استروفسکی صفحه 

 « صحیح است.۴گزينه » -۴۳

 .۵منبع: شهرسازی معاصر استروفسکی صفحه 

 است. « صحیح2گزينه » -۴۴

 .7۴منبع: شهرسازی معاصر استروفسکی صفحه 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۵

 .92منبع: شهرسازی معاصر استروفسکی صفحه 

 « صحیح است.2گزينه » -۴۶

 .۸۳منبع: شهرسازی معاصر استروفسکی صفحه 

 « صحیح است.۴گزينه » -۴7

 .۱۳۶صفحه  ۱منبع: سیرانديشه 

 « صحیح است.۱گزينه » -۴۸

 .۱۴7سازی معاصر استروفسکی صفحه منبع: شهر

 « صحیح است.2گزينه » -۴9

 . ۳۵منبع: آفرينش مراکز سرزنده شهری صفحه 

 « صحیح است.۴گزينه » -۵۰

 .۱2منبع: کندوکاو صفحه 

 « صحیح است.۴گزينه » -۵۱

 .279منبع: واقعیات و تخیالت صفحه 

 « صحیح است.۴گزينه » -۵2
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 اسیس وزارت آبادانی و مسکنهمزمان با ت -منبع: اطالعات عمومی

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۳ 

 .۱97منبع: شار تا شهر صفحه 

 « صحیح است.2گزينه » -۵۴

 منبع: اطالعات عمومی

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۵

 .۸۰منبع: آفرينش مراکز سرزنده شهری صفحه 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۶

 .2۵۵منبع: آفرينش مراکز سرزنده شهری صفحه 

 « صحیح است. ۳زينه »گ -۵7

 .۱۵منبع: فرآيند طراحی شهری صفحه 

 « صحیح است. 2گزينه » -۵۸

 .۱9منبع: فرآيند طراحی شهری صفحه 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵9

 .۵۰منبع: فرآيند طراحی شهری صفحه 

 « صحیح است.2گزينه » -۶۰

 .۶۱منبع: فرآيند طراحی شهری صفحه 

 شهری مبانی و اصول برنامه ریزی و طراحی  

 « صحیح است.۴گزينه » -۶۱

 .۶2منبع: فرآيند طراحی شهری صفحه 

 « صحیح است.۱گزينه » -۶2

 .۶۳منبع: فرآيند طراحی شهری صفحه 

 « صحیح است.2گزينه » -۶۳

 .7۰منبع: فرآيند طراحی شهری صفحه 

 « صحیح است.۴گزينه » -64

 .72منبع: فرآيند طراحی شهری صفحه 

 « صحیح است.۳گزينه » -65

 .7۳منبع: فرآيند طراحی شهری صفحه 

 « صحیح است.۴گزينه » -66

 .۱۰۶منبع: فرآيند طراحی شهری صفحه 

 « صحیح است.۱گزينه » -67

 .۱۱۵منبع: فرآيند طراحی شهری صفحه 

 « صحیح است.۳گزينه » -68

 .۱۴9منبع: فرآيند طراحی شهری صفحه 

 « صحیح است.۱گزينه » -69

 .۱۵۱صفحه منبع: فرآيند طراحی شهری 
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 « صحیح است.۴گزينه » -70

 .۱۵۸منبع: فرآيند طراحی شهری صفحه 

 « صحیح است.2گزينه » -71

 .۱9۴منبع: فرآيند طراحی شهری صفحه 

 « صحیح است. 2گزينه » -72

 منبع: اطالعات عمومی

 « صحیح است.۴گزينه » -73

 منبع: اطالعات عمومی

 « صحیح است.۳گزينه » -74

 .۱۳۱2و خیابانها مصوب سال قانون توسعه معابر 

 .۱۶۳منبع: شار تا شهر صفحه 

 « صحیح است. 2گزينه » -7۵

 .سبز شهرداريها ۵اطالعات عمومی و جلد منبع: 

 « صحیح است.۴گزينه » -7۶

 « صحیح است.۴گزينه » -77

 .۴۵صفحه  چگونه فضاهای همگانی را مطالعه کنیم منبع: 

 « صحیح است.۴گزينه » -7۸

 .۳2صفحه  اهای همگانی را مطالعه کنیم چگونه فضمنبع: 

 « صحیح است.2گزينه » -79

 .7۵  صفحهچگونه فضاهای همگانی را مطالعه کنیم  منبع: 

 « صحیح است.2گزينه » -۸۰

 .9۸صفحه  چگونه فضاهای همگانی را مطالعه کنیم منبع: 

 « صحیح است.2گزينه » -۸۱

 .2۸  صفحه چگونه فضاهای همگانی را مطالعه کنیممنبع: 

 « صحیح است.۱گزينه » -۸2

 .۴۴صفحه  چگونه فضاهای همگانی را مطالعه کنیم منبع: 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۳

 .منبع: جزوه سیر انديشه خانه شهرسازان

 « صحیح است.۴گزينه » -۸۴

 .منبع: جزوه سیر انديشه خانه شهرسازان

 « صحیح است. 2گزينه » -۸۵

 .۱ان و سیر انديشه  منبع: جزوه سیر انديشه خانه شهرساز

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۶

 .۱منبع: جزوه سیر انديشه خانه شهرسازان و سیر انديشه  

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸7

 .جزوه سیر انديشه خانه شهرسازانمنبع: 
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 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۸

 .جزوه سیر انديشه خانه شهرسازانمنبع: 

 « صحیح است. 2گزينه » -۸9

 .یات تا تخیالت خانه شهرسازانجزوه واقعمنبع: 

 « صحیح است.۳گزينه » -9۰

 .جزوه سیر انديشه خانه شهرسازانمنبع: 
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 ريزی و طراحی شهریهای مطرح در برنامهها و انديشهنظريه

های پاسخدهندگی وریت فضایی در کدام مرحله از طراحی و دخیل نمودن کیفیتطراحی توده ساختمانی و توجه به محص -1

 گیرد؟ محیط مدنظر قرار می

 ( نفوذ پذيری ۴ ( تناسبات بصری ۳ ( انعطاف پذيری 2  ( خوانايی۱

 نقطه شروع مباحث رسمی و مستدل پایداری در شهرسازی کدام گزارش است؟  -2

 ( ژوهانسبورگ  ۴ ( استانبول۳  ( بارسلونا2 ( برانت لند ۱

 از نظر بیل هیلیر چه عاملی بیشترین تأثیر را بر نحوه حرکت مردم در فضای شهری دارد؟  -3

 (خوانايی کالبدی 2 ها(سازگاری کاربری ۱

 دهی فضايی ( سازمان۴  (خوانای بصری ۳

 پذیری درازمدت یک ساختمان به چه عواملی بستگی دارد؟ انعطاف  -4

 دسترسی -ارتفاع-گیری( جهت2  دسترسی -گیریجهت-( عمق۱

 ارتفاع ساختمان-دسترسی-(نور تهويه طبیعی۴ گوناگونی -بودن لوازممتحرک-( تغییرپذيری ۳

 کند؟ طراحی لبه فضا به ارتقا بیشتر کدام کیفیت پاسخدهندگی محیط کمک می -5

 ( رنگ تعلق  ۴ ( گوناگونی۳ ( خوانايی2 پذيری ( انعطاف۱

 است که ......   خیابان مشاع خیابانی -6

 متر تغییر مسیر دهد.   ۶۰تا   ۵۰خودرو در ساعت بوده و خیابان آن هر   2۵۰(حجم عبور و مرور آن بیشتر از ۱

 متر با خیابان اصلی فاصله داشته باشد.   ۴۰۰خودرو در ساعت بوده و نبايد بیش از  2۵۰(حجم عبور و مرور آن کمتر از 2

 متر با خیابان اصلی فاصله ندارد.  ۵۰۰ودرو در ساعت است و بیش از  خ 2۵۰(حجم عبور و مرور آن کمتر از ۳

 متر با خیابان اصلی فاصله داشته باشد.   ۵۰۰خودرو است و نبايد بیش از  2۵۰(حجم عبور و مرور آن بیشتر از ۴

 کنند؟می ای از کدام کیفیت پشتیبانیهای زمینهبرای ایجاد یک طرح پاسخده معموال شاخص -7

 پذيری  انعطاف-( خوانايی۴ گوناگونی-( خوانايی۳ پذيری انعطاف-( گوناگونی2 ايی( خوان۱

 یابد؟اگر به یک ساختمان همگانی نوع باالیی از رنگ تعلق تحمیل شود کدام کیفیت طراحی کاهش می  -8

 پذيری  ( انعطاف۴ ( تناسبات بصری ۳ ( گوناگونی2 ( خوانايی۱

 ؟ کدام سند محصول اجالس زمین است -9

 ( براتلند ۴ ( گزارش آينده مشترک ما۳ 2۱( دستور کار  2 ( بیانیه اسکان بشر ۱

 ، گفته چه کسی است؟"گاه با شهرهای بزرگ کنار نیایدنوشهرسازی ممکن است هیچ "-10

 ( کلباد ۴ ( گلدبرگر ۳ ( هايدن 2 ( پالتر زيبرگ ۱

 کنندگان از فضا کدام است؟ یه و تحلیل استفادهآوری اطالعات در روش تجزترین و معتبرترین شیوه جمعمطمئن -11

 ( منابع ثانويه ۴ ( پرسشنامه ۳ ( مشاهده 2 ( مصاحبه ۱

 المللی کلمبیا مربوط به کدام نهضت بود و در کدام شهر ایجاد شد؟نمایشگاه بین -12

 واشنگتن  -( پارکسازی ۴ ورث لچ-شهر( باغ۳ شیکاگو-( زيباسازی2 نیويورک -( تجدد ۱
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 پرداز است؟های کدام نظریه اپذیرابودن شهرهای ما محصول اندیشهکتاب ن-13

 ( دوانی  ۴ ( بیوکن ۳ ( میچرلیخ 2 ( دوکسیاديس۱

 های کلیدی توسعه پایدار است؟یک از موارد زیر جزو ویژگیکدام-14

 تعادل و عدالت اقتصادی -(توازن 2 (توازن منابع اجتماعی و سرمايه اجتماعی۱

 نسلس و بین نسلی( ( عدالت )میان۴ محیطیتعادل زيست (به حداکثررساندن و ۳

 تعلق معموال بازتاب چیست؟ الگوی رنگ -15

 ( درآمد افراد  ۴ ( گونه ساختمانی۳ ( تکنولوژی موجود 2 ( الگوی تصرف ۱

 ها با رویکرد پایداری کدام است؟ سازیها و برنامه مهمترین نقاط اتکا برنامه -16

 راهبردی و راهبرد توسعه (میان2 شانداز و پاي (تدوين چشم۱

 ( میان راهبردی و پايش محیط۴ شناسی و سنجش وضعیت(محیط۳

 کند؟ تر میطراحی در متن فضا حصول به کدام کیفیت را آسان -17

 ( تناسبات بصری  ۴ پذيری ( انعطاف۳ ( خوانايی2 ( گوناگونی۱

 دنظر قرار گیرد چقدر است؟ پذیر که در طراحی باید محداقل عرض ساختمان انعطلف -18

 متر    ۸( ۴ متر  ۱۳( ۳ متر   9( 2  متر  ۱2( ۱

درکدام دیدگاه کیفیت طراحی به مثابه کیفیت است که ذاتی محیط کالبدی است و به شکل مستقل از ناظر وجود دارد توجه   -19

 شود؟ می

 (عملکردگرا ۴ (پديدارگرا ۳ گرا (نام2 گرا (ذات۱

 ای در شهرسازی مورد توجه قرار گرفت؟ک محیط به عنوان مبحث میان رشته از کدام دهه موضوع ادرا -20

 ۸۰(دهه  ۴ 7۰(دهه  ۳ ۵۰(اواخر دهه 2 ۶۰(اوايل دهه  ۱

 از نظر لینچ مهمترین خصوصیت یک نشانه کدام عامل است؟  -21

 (دارای معنی بودن 2 (در کريدور ديد بودن ۱

 (خوانايی داشتن۴ (منحصر به فرد بودن ۳

 محیطی مدرن با انتشار کدام کتاب رقم خورده است؟ جنبش زیستآغاز  -22

 (براتلند ۴ (بهار خاموش ۳ (محدودهای رشد 2  (تراژدی مشترکات ۱

 ترین است؟ های شهری کدام گام برای دستیابی به پایداری مهمدر برنامه -23

 (اقدام به آموزش عمومی و تحقیقات دانشگاهی 2 (استفاده از منابع بومی ۱

 ( مشارکت فعال مردم ۴ به تجارب داخلی و خارجی مشترک  (اتکا۳

 کدام است؟ -هنر-دانش-مهمترین وظیفه طراحی شهری از نظر اکثریت اندیشمندان حرفه -24

 (ايجاد شفافیت بصری و خوانايی در فضاهای شهری 2 های همگانی بیرونی (ارتقا کیفیت محیطی مکان۱

 فضايی عرصه همگانی-( ساماندهی کالبدی۴ آوردن حس مکان برای تمامی مردم (فراهم۳

 گردند، کدامند؟ ( تهیه می D.D.Sهای )های اصلی که در پروژهسه مورد از برنامه -25

 سیاست و برنامه -(راهبرد2 راهبرد و اقدام -انداز (چشم۱

 های راهبردی، ساختاری و اقدام ( برنامه ۴ راهبرد و کاربری زمین -انداز (چشم۳
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ی آینده نباید قربانی مطالبات کنونی شوند از مفاهیم کدام رویکرد به توسعه و رشد شهرهاست و در کدام جمله نیازها  -26

 کمیسیون یا منشور بیان شده است؟ 

 (فرامدرن،نوشهرگرايی 2 (پايداری، براتلند ۱

 2( عدالت، اسکان بشر  ۴ (مدرن، منشور آتن ۳

 شود؟نامیده می آن بخشی از فضا توسعه انسان قابل ادراک است چه -27

 ( منظر فضا ۴ ( سازمان فضايی۳ ( سازمان ادراکی 2 ( بعد شهودی ۱

 دانست؟ ترین راهکار حل مسئله مسکن شهری را چه میفردریش انگلس اساسی  -28

 نمودن کلیه اراضی شهری ( ملی2 ( انقالب کارگری ۱

 فیت زندگی در زمین های انسانی و کی( مديريت سکونتگاه۴ ( تلفیق زندگی شهری و روستايی۳

 های ارزان قیمت (ساخت خانه۴ ( ۳ ( 2 (  ۱

 است؟ 21های دستور کار کدام موارد از ساخت مایه-29

 (کیفیت زندگی در زمین و رشد اقتصادی جوامع 2 (مديريت مواد شیمیايی و ضايعات و برابری اجتماعی ۱

 های انسانی و کیفیت زندگی در زمین سکونتگاه( مديريت ۴ های انسانی (رشد اقتصادی جوامع و مديريت سکونتگاه۳

 برند. جوامع طراحی رشد هوشمند بیشترین بهره را در محیط خود با ......... می  -30

 ها ها و حفظ تاالب(رشد فیزيکی و جنگل 2 نهادن به مواهب طبیعی(حفاظت و ارج۱

 های حاصلخیز کشاورزی های فوقانی خاکه( حفظ الي ۴ گرايی (کاهش تراکم مسکونی در ارتفاع و توسعه پراکنده۳

 ريزی و طراحی شهری های برنامهها و سنت ها، شیوهروش

الرنس هالپرین در طراحی میدان پرتلند برای ایجاد فضای شهری پاسخده بر کدامیک از کیفیات پاسخدهندگی محیط تاکید   -31

 کرده است؟ 

 چشايی -( غنای حسی۴ شنوايی -ای حسی( غن۳ بساوائی -( غنای حسی2 حس بويايی-( غنای حسی۱

 پذیرد. کدام مورد جزء این موارد نیست؟رنگ تعلق از سه عامل اصلی تائیر می -32

 ( تکنولوژی  ۴ ( طراحی لبه پنجره و ورودی ۳ ( گونه ساختمانی2 ( نحوه تصرف ۱

ه اهمیت کارکردی و یا تشریفاتی آن از  های یک ساختمان بر پایبرنامه فضایی به مفهوم تعیین اندازه مناسب برای اتاق -33

 دستاوردهای چه کسی است؟ 

 ( رايت  ۴ ( لوس ۳ ( مکینتاش2 ( واگنر ۱

 گیرد؟ اندازسازی ارگون چند گام را در بر میمدل چشم -34

 ( شش  ۴ ( پنج ۳ ( چهار 2 ( سه ۱

 ؟ به دنبال توسعه کدام شهرها، برای ایجاد تعدل با شهرهای بزرگ بود 21دستورکار  -35

 ( کوچک  ۴ ( میانی۳ ( صنعتی 2 ( روستايی۱

 پاردایم غالب قرن بیستم در طراحی شهری چه بود؟  -36

 گرايی  ( نهضت فرهنگ۴ ( نهضت زيباسازی۳ ( پوزيتیويسم تاريخی2 ( باغشهرها ۱

 های مرتبط با ..........است؟ شعار حداقل بهترین است شعار بنیامین کدام یک از بیانیه -37

 ( آينده مشترک ما  ۴ ( اقتصاد پايدار ۳ ( برلین 2 2۱کار  ( دستور ۱
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 چیست؟  Urban villageویژگی خاص  -38

 (تأثیر بیشتر بر خوداتکايی2  (معماری کالسیک ۱

 های حکومتیگذاریگیری از سیاست( بهره۴ (مبتنی بر حمل و نقل همگانی۳

 ریزی شد؟ مانی و کدام دنشگاه پایهبرای اولین بار دوره آموزشی طراحی شهری، در چه مقطع ز -39

 پنسیلوانیا  -۱9۶۰(2 ام آی تی  -۱9۵۶(۱

 هاروارد  -۱9۶۰( ۴ پنسیلوانیا  -۱9۵۰(۳

 کدام یک از مفاهیم زیر با مفهوم نوشدن ترادف داشته و یک رویکرد عمومی است؟ -40

 ( تفکر مدرن  ۴ ( مدرن ۳ ( مدرنیسم 2 ( مدرنیته۱

 دام سری از واژگان زیر مترادف است؟واژه با همستان عموما با ک -41

 ( محله شهری، ناحیه  ۴ ( شهر، محله ۳ ( شهر، ناحیه شهر 2  ( آبادی، شهر ۱

 جمله زیر متعلق به کدام اندیشمند است؟ -42

 »هدف از طراحی شهری این است که نه فقط ترکیب درست عمل کند، بلکه خال  خوشایند داشته باشد.« 

 ( بنتلی۴ ( لینچ ۳  گیبرد ( فردريک2 ( گوردون کالن  ۱

 چیست؟  PODمنظور از توسعه به شکل  -43

 Zoning(تبديل شهر به مناطق عملکردی متفاوت از ۱

 Zoning(.تبديل شهر به مناطق عملکردی مانند پديده 2

 گرا گرا به برونهای شهری درون(تبديل بلوک۳

 گرا های درونگرا به بلوکهای شهری برون(تبديل بلوک۴

 دهد؟ ها را بشدت مورد نقد قرار میبستهای شهرسازی زیر استفاده از بنکدامیک از مکاتب یا نظریه-44

 (نیواوربانیزم 2 (مجموعه واحدهای خوديار۱

 (نظريه باغشهر ۴ (فضاهای غیرقابل دفاع ۳

 مکانی متعلق به کدام اندیشمند است؟ کتاب مکان و بی-45

 گل (يان۴ دوارد رلف (ا۳ (ايروين آلتمن 2 (اروارد هال ۱

 کند؟ های خود بسیار دفاع مینواز در پروژهکدام معمار از ایده معماری مهمان-46

 (هرمان هرتسبرگر ۴ (لوکوربوزيه ۳ (آلواروآلتو 2 (برالگه ۱

 های زیر عناصر مدل مکان در نظریه دیویدکانتر است؟ کدام یک از گزینه-47

 فعالیت -فرم -(تصوير ذهنی 2 فعالیت -محیط فیزيکی-(معنا۱

 عملکرد -معنا-(فرم ۴ فعالیت -فضا-(معنا۳

 تصویر روبرو مربوط به کدام نظریه شهرسازی است؟ -48

۱)new urbanism  

2)urban village 

۳)TOD 

۴)TND 

 



 مروری بر رتبه های برتر خانه شهرسازان ایران            

 

21 

 

 

 

 

 

 دهد، کدامیک جزء نظریات مدنظر لینچ نیست؟ لینچ سه نظریه هنجاری در مورد فرم شهر ارائه می کوین-49

 (ارگانیک۴ (تدريجی ۳ (ماشینی2 انی (کیه۱

 ارزیابانه متعلق به چه کسی است؟ -ایده منظر ذهنی -50

 (جکانسر ۴ (کولیچ ۳ (لوزانو 2 (چارلز والدهايم ۱

 برای ایجاد و برقراری کیفیت گوناگونی کدام توجیه ضروروی نیست؟ -51

 تصادی ( توجیه اق۴ ( توجیه اجتماعی ۳ ( توجیه زسیت محیطی 2 ( توجیه عملکردی ۱

 شود؟ های شهری معموال توسط متخصصین چقدر در نظر گرفته میشعاع نفوذ عناصر جاذب جمعیت در پروژه -52

 متر   9۰( ۴ متر  ۱۰۰( ۳ متر  ۱2۰( 2  متر  ۱۵۰( ۱

 ای کیست؟ ریزی شهری منطقهنویسنده کتاب اصول و برنامه  -53

 (کیبل ۴ (آرکی بوجی ۳ الفین(مک 2 (شوکان ۱

 شاهد ظهور کدام نگرش به شهرداری هستیم؟  60دهه در اواسط   -54

 (نگرش پايداری ۴ (نگرش سیستمی ۳  (نگرش جامع 2 (نگرش فازی ۱

 شود؟ ترین شهر اروپایی محسوب میترین و زندهکدام شهر متراکم -55

 (لندن ۴ (بارسلونا۳ (پاريس2 (استکهلم ۱

 دلیل ماهیت تحلیلی آن »کالبد شکافی شهرنشینی« نام گرفت؟ های در شهرسازی به اصطالحا کدامیک از افراد زیر فعالیت -56

 (هالپرين ۴ (اشپرای رگن ۳ (چرمايف 2 (الکساندر ۱

 وی اولین معمار معناگرا است و معتقد است معماری به همان اندازه که فضای خوب دارد باید فضای بد هم داشته باشد.  -57

 (توماس شارپ ۴ (ادموند بیکن ۳ آيک (فان2 (ونتوری ۱

های  ریزی هستند. کدام گزینه جزء گونههای برنامهریزی به زعم او زمینه ساز نظریهگونه برنامه 5از نظر فرانکو آرکیبوجی  -58

 مدنظر آرکیبوجی نیست؟

 زيست محیطی  -(عملیاتی۴ عملیاتی  -(توسعه  ۳ اجتماعی  -(اقتصادی2 اقتصادی  -(کالبدی۱

خشی از مدرنیزاسیون در واقع پروژه ای دولتی است برای شکل بخشیدن به آینده و  ریزی بعنوان بوی معتقد است برنامه -59

 ریزی هم هنر و هم علم است.برنامه

 (فالودی ۴ (آنوين ۳ (آرکی بوجی 2  (ساندرکاک ۱

 کدامیک از موارد زیر کانون توجه ...........صنعتی است؟  -60

 علم و فناوری -نظام شغلی  -(اقتصاد2  مصرف روابط بین الملل  -(اقتصاد۱

 مصرف گرايی -اقتصاد -(جهانی شدن ۴ جهانی سازی -مصرف گرايی -(نظام شغلی ۳

 ريزی و طراحی شهری مبانی و اصول برنامه 
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 رفتن »تعهد شهروندی« است؟ وی معتقد بود بخش بزرگی از نابسامانی شهرهای کنونی به علت از دست -61

 خ (میچرلی۴ (چرمايف ۳ (ادواردرلف 2 (الکساندر ۱

 در کدام دوران طراحی شهری شاهد مسلط شدن پارادایم مکان بر فضا هستیم.  -62

(دوران نوجوانی طراحی  ۱

 شهری 

 (دوران کودکی طراحی شهری ۴ (دوران جوانی طراحی شهری ۳ (دوران بلوغ طراحی شهری 2

 مبحث توسعه پایدار رسما از چه سالی مطرح و وارد حوزه شهرسازی شد؟ -63

۱)۱97۸  2)۱9۸7 ۳)۱992 ۴)۱99۶ 

 های همگانی است؟ های مشاهدات میدانی مطالعات مکانکدام گروه از شیوه -64

  رديابی، عکسبرداری، پیگرد، مصاحبه، يادداشت روزانه، تعقیب  (۱

 کردن   (عکسبرداری،شمردن، پیگرد، تصوير ذهنی، تبديل به منتشر2

 کردن، رديابی، عکسبرداری شهروی آزمايشی، شمردن، مصاحبه، تبديل به نق(پیاده۳

 روی آزمايشیکردن، رديابی، پیگرد، عکسبرداری و پیاده(شمردن، تبديل به نقشه۴

 توانند تاثیرگذار باشند؟ های توسعه پایدار میدار برنامهدر کدام مورد شهرسازان به عنوان پرچم -65

 انی(هدايت سازم۴ (مديريتی نظارتی۳ (توسعه اقتصادی2 (بینش سیاسی ۱

-های برنامهساز ظهور کدام اندیشمند در نظریهریزی زمینه تاکید بر حضور کنشگر در بستر و زمینه انضمامی در فرآیند برنامه  -66

 ریزی گردید؟

 (وکالتی ۴ (سیستمی ۳ (ارتباطی2 (استراتژيک ۱

 عبارت طراحی شهری نخستین بار توسط چه کسی در عرصه عمومی مطرح شد؟  -67

 (خوزه لويی سرت ۴ (چارلز والدهايم ۳ رگن رای(اشپ2 (لینچ ۱

 دوران نوجوانی طراحی شهری به تعبیر از دکتر گلکار کدام بعد طراحی شهری در کانون توجه است؟ -68

 (حوزه پايداری ۴ (حوزه عملکردی ۳ (حوزه آرايشی 2 (حوزه ادراکی ۱

 شد؟  ریزی جامع عقالنی برای نخستین بار توسط چه کسی مطرحمدل برنامه -69

 (میرسون و بنفیلد۴ (کیبل ۳ (فالودی 2 (ساندکاک ۱

 کدامیک از افراد زیر از نمایندگان برجسته نئوپراگماتیسم است؟ -70

 ( جان فارستر۴  (رورتسی ۳ (پتسی هیلی 2 (ايفتاشل۱

 گویند. ریزی شهری میاصطالحا به این دوران عصر طالیی برنامه -71

 ۱97۰ای دهه  (از ابتدای جنگ جهانی دوم تا انته۱

 ۱97۰(از انتهای جنگ جهانی دوم تا ابتدای دهه  2

 ۱97۰-۱9۸۰(دهه  ۳

 ۱9۶۰-۱9۸۰(دهه  ۴

 نوع نقد به نگرش سنتی قبل از خود است که عبارتست از:  3ریزی ناشی از ها به برنامهظهور نگرش سیستم -72

 ناپذيری(فیزيکی، زيباشناختی و انعطاف۱

 ی(عملکردی، اجتماعی، فیزيک2

 ناپذيری، هزينه زياد(زيباشناختی، انعطاف۳
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 هاناپذيری و عدم توجه به پیچیدگی(فیزيکی، انعطاف۴

 دهد؟کدام پله از نردبان مشارکت ازشتاین درجه قدرت شهروند را نشان می-73

 (درمان ۴ (مشاوره ۳ (همراهی 2 (شراکت ۱

ی ضعیف جامعه، آشکارسازی ماهیت ارتباطات پیچیده و روشنگری  هاریزان حمایت از گروهاز نظر وی، وظیفه اصلی برنامه -74

 نگرد. ریزی را به مثابه یک فرآیند ارتباطی و بر پایه یک اخالق ارتباطی می اطالعات نادرست است. وی برنامه 

 (کیبل ۴ (کارل پوپر ۳ (جان فارستر2 (پتسی هیلی ۱

 نام استفاده کرده است؟ ی یک شهر مطلوب از کلیدواژه کیفیت بییک از اندیشمندان زیر برای معرفی کیفیات سرزندگکدام -75

 (اپلیارد۴ جیکوبز (جین۳ (الکساندر 2 (هالپرين ۱

گیری متعلق به چه کسی است، الزم بذکر است مدل وی از دو قسمت حل گرایی و تصمیمترین مدل فرآیند مسئلهشدهشناخته  -76

 گیری تشکیل شده است؟مسئله و تصمیم

 (کلیف ماتین ۴ (پل نیومن ۳ (هربرت سايمون 2 میت (پل اش ۱

 مداری متعلق به چه کسی است؟ سنجی، تحلیل پیادههای مکان در تحلیل -77

 (جان فروين ۴ (جولین منسون ۳ (رندال توماس 2 (کارل کروف ۱

 دهد؟ زیبا را به انسان میداند که فرصت زندگی در یک محیط ریزی شهری را به عنوان یک هنر میکدامیک از افراد زیر برنامه-78

 (لوکوربوزيه ۴ (گدس ۳ (آنوين 2 (گیبرد۱

 (ناپدیدشدن خیابان در شهرسازی اعتقاد داشت؟2(طرح باید قانون باشد 1اصل   2کدامیک از افراد زیر به -79

 (دوکسیاديس۴ (اوژن هنارد۳ (لوکوربوزيه 2 (گارنیه۱

 دام است؟عناصر اصلی کانزن برای مطالعات مورفولوژیک شهر ک -80

 های شهری الگوی بلوک -توده و فضا-شبکه ارتباطی-(کاربری اراضی ۱

 ها سازه ساختمان-نظام توده و فضا-شبکه ارتباطی-(کاربری اراضی 2

 الگوی قطعات تفکیکی-هاسازه ساختمان-شبکه ارتباطی-(کاربری اراضی ۳

 ساختار شهر -های شهریقطعات بلوک-شبکه ارتباطی-(کاربری اراضی ۴

 منظور از واژه پالیمپسست چیست؟ -81

 (پروسه تغییر بافت در طول زمان مخصوصا در طبقه همکف ۱

 های شهری جديد و قديم (ترکیب بلوک 2

 (الگوی تفکیک نواحی ۳

 دانه(نفوذپذيری شبکه ريزدانه در تقابل با بافت درشت۴

 یک از شهرسازان است؟ های زیر مربوط به کدامکلیدواژه-82

 زیباشناسی تعداد -دیدهای متوالی-های نخستینکاربری-اتهنر مناسب

 هالپرين-کالن-اپلیارد-(بنتلی۱

 آيک فن-کالن -آلدوروسی-(بنتلی2

 آيک فن-کالن -جیکوبز -(کالن۳

 زيته-هالپرين-آلدوروسی-(کالن۴

 طراحی خلیج توکیو بر اساس کدام مکتب یا سبک شهرسازی طراحی شده است؟  -83
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 (متابولیزم ۴ (ساختارگرايی۳ م (آرکیگرا2 (مدرنیسم ۱

 داند و بدنبال تنظیم موزون حرکت در شهرهاست؟ های اندام اجتماع میها را ششکدامیک از افراد زیر خیابان-84

 گل (يان۴ (ثیل ۳ رگن (اشپرای2 (هالپرين ۱

 ریزی کدام دوره است؟تقلیل گرایی، کارکرد گرایی و عقل گرایی ویژگی برنامه -85

 (پسا صنعتی ۴ (پسا ساختارگرايی۳ (پست مدرنیسم 2 (مدرنیسم ۱

 ریزی تقسیم کرد؟ برنامه -ریزی و نظریهریزی را به دو بخش نظریه در برنامهچه کسی نظریات برنامه -86

 (فالودی ۴ (آرکی بوجی ۳ (آلمن دينگر2 (ابوخاطر ۱

 ریزی فریدمن است؟برنامهآرمانشهرگرایی، آنارشیسم و ماترلیاسیسم تاریخی جزء کدامیک از سنت های  -87

 (تحلیل سیاست۴ (بسیج اجتماعی ۳ (يادگیری اجتماعی2 (اصالح اجتماعی ۱

 گویند؟ دهد چه میهای بزرگ از نظر بصری، نما را ضعیف جلوه میبه نسبت نامطلوب سطوح باربر پنجره -88

 (ارتباط و همپیوندی 2 (تعادل کارکردی ۱

 (يگانگی منظر ۴ (استحکام بصری ۳

 رزش فضای متباین در چیست؟ا -89

 (درک فضا2 (کاهش يکنواختی ۱

 (افزايش حس محصوريت ۴  (ايجاد وحدت ۳

 ریزی« را دارد؟ریزی اصطالحاً لقب » پاد برنامهکدام مدل از برنامه -90

 (پراگماتیزم ۴ (مساوات خواه ۳ (اندک فزايی 2 (گام به گام ۱
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 ریزی و طراحی شهری های مطرح در برنامهها و اندیشهنظریه پاسخ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱

 . ۵های پاسخده ص منبع:محیط

 « صحیح است. ۱گزينه »  -2

 ۱7منبع: آيین شهرسازی پايدار ص 

 « صحیح است. 1گزينه » -۳

 .۳۳۸فضاهای عمومی ص  -های عمومیمنبع: مکان

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۴

 . ۱۶2های پاسخده ص منبع: محیط

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۵

 . ۱9۸های پاسخده ص منبع: محیط

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۶

 . 2۱۰های پاسخده ص منبع: محیط

 « صحیح است. ۱گزينه »  -7

 . 2۳۴های پاسخده ص منبع: محیط

 « صحیح است. 2گزينه »  -۸

 . ۳۰۰های پاسخده ص منبع: محیط

 « صحیح است. 2گزينه »  -9

 . ۱۸منبع:آيین شهرسازی پايدار ص 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۱۰

 . 2۳۶منبع: شهر و محیط زيست ص 

 « صحیح است. 2گزينه » -۱۱

 . 2۱۸منبع:مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری پاکزاد ص  

 « صحیح است. 2گزينه » -۱2

 . 58 ص  ۱ها در شهرسازی منبع: سیرانديشه

 « صحیح است. 2گزينه » -۱۳

 . 227ص  2ها در شهرسازی منبع: سیرانديشه

 « صحیح است. ۴گزينه » -۱۴

 . ۱2منبع: آيین شهرسازی پايدار ص 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱۵

 . ۳۰۱منبع:محیط پاسخده ص 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱۶

 . ۵۱-۶2منبع: آيین شهرسازی پايدار ص
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 « صحیح است. ۳گزينه » -۱7

 . ۱7۱ده ص های پاسخمنبع: محیط

 « صحیح است. 2گزينه » -۱۸

 . ۱۸۰های پاسخده ص منبع: محیط

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱9

 . 9۴منبع: آفرينش مکان پايدار ص

 « صحیح است. ۱گزينه » -2۰

 . ۱۶7های عمومی ص منبع: فضاهای عمومی، مکان 

 « صحیح است. ۳گزينه » -2۱

 . ۱7۵های عمومی ص منبع: فضاهای عمومی، مکان 

 « صحیح است. ۳نه »گزي  -22

 . ۱۴۱منبع: آفرينش مکان پايدار ص 

 « صحیح است. ۴گزينه » -2۳

 . ۵۶-۵۸منبع: آيین شهرسازی پايدار ص 

 « صحیح است. ۱گزينه » -2۴

 . ۵۳منبع:آفرينش مکان پايدار گلکار ص 

 « صحیح است. ۴گزينه » -2۵

 . 9۶منبع: سوال کنکور دکتری  

 « صحیح است. ۱گزينه » -2۶

 . ۱۸رسازی پايدار ص منبع: آيین شه

 « صحیح است.   ۴گزينه » -27

 . ۳۱منبع: مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری بحرينی ص 

 « صحیح است. ۱گزينه » -2۸

 . ۱9۱منبع:واقعیات و تخیالت در شهرسازی ص 

 « صحیح است. ۴گزينه » -29

 . ۱2منبع: آيین شهرسازی پايدار ص 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۰

 . ۶۳های عمومی ص مکان منبع:فضاهای عمومی 

 روش ها، شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری 

 « صحیح است. 2گزينه » -۳۱

 . 277های پاسخده ص منبع: محیط

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳2

 . 29۶های پاسخده ص منبع: محیط

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۳

 . ۱۰ص   ۱ها در شهرسازی منبع: سیرانديشه

 یح است. « صح2گزينه » -۳۴
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   210 منبع:آفرينش مکان پايدار گلکار ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۵

 .15 منبع: آيین شهرسازی پايدار ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۶

 96. و کتاب آفرينش مکان پايدار ص ۳۶منبع:مقاله از تولد تا بلوغ طراحی شهری صفه شماره  

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳7

 .۱۶ر ص منبع: آيین شهرسازی پايدا

 « صحیح است. 2گزينه » -۳۸

 .2۳۶و  2۳2و  229فضاهای عمومی ص  -های عمومیمنبع: مکان

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳9

 .۱9۱منبع: آفرينش مکان پايدار ص 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۰

 . ۳ص   ۱ها در شهرسازی منبع:سیرانديشه

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۱

 . ۳2و   2۵،  2۴  ،2۳منبع: آيین شهرسازی پايدار ص 

 « صحیح است. 2گزينه » -۴2

 . ۱2های عمومی ص منبع: فضاهای عمومی، مکان 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۳

 . ۱۴7های عمومی ص منبع: فضاهای عمومی، مکان 

 « صحیح است. 2گزينه » -۴۴

 . ۱۵۰های عمومی ص منبع: فضاهای عمومی، مکان 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۵

 . ۱۸9های عمومی ص کان منبع: فضاهای عمومی، م

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۶

 . ۱92های عمومی ص منبع: فضاهای عمومی، مکان 

 « صحیح است. 2گزينه » -۴7

 . ۱9۴های عمومی ص منبع: فضاهای عمومی، مکان 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۸

 . 2۳2های عمومی ص منبع: فضاهای عمومی، مکان 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴9

 . ۶9مکان پايدار صمنبع: آفرينش 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۰

 . 79منبع: آفرينش مکان پايدار ص

 « صحیح است. 2گزينه » -۵۱

 . 7۵های پاسخده ص منبع: محیط

 « صحیح است. 2گزينه » -۵2

 . ۸۰های پاسخده ص منبع: محیط
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 « صحیح است. ۴گزينه » -۵2

 . 97ريزی شهری ص های برنامهمنبع: نظريه

 است.   « صحیح۳گزينه » -۵۴

 . 9۸ريزی شهری ص های برنامهمنبع: نظريه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۵

 . ۳۵۵های عمومی ص منبع: فضاهای عمومی، مکان 

 « صحیح است. 2گزينه » -۵۶

 . ۳۰۰ص   2ها در شهرسازی منبع: سیرانديشه

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵7

 . ۳7۱ص   2ها در شهرسازی منبع: سیرانديشه

 است. « صحیح  ۴گزينه » -۵۸

 .  ۱ريزی ص منبع: دگرکونی انديشه در نظريه برنامه

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵9

 .  2ريزی ص منبع: دگرکونی انديشه در نظريه برنامه

 « صحیح است. 2گزينه » -۶۰

 .  ۵ريزی ص منبع: دگرکونی انديشه در نظريه برنامه

 

 مبانی و اصول برنامه ریزی و طراحی شهری 

 ست. « صحیح ا۴گزينه » -۶۱

 . 227ص   2ها در شهرسازی منبع: سیرانديشه

 « صحیح است. ۱گزينه » -۶2

 . ۳7منبع: آفرينش مکان پايدار ص 

 « صحیح است. 2گزينه » -۶۳

 . ۴۱منبع: آفرينش مکان پايدار ص 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۶۴

 . 2۴منبع: چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم ص 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۶۵

 . ۴۳و   ۴2ن شهرسازی پايدار ص منبع: آيی

 « صحیح است. 2گزينه » -۶۶

 . 2۰2-2۰۵ريزی ص ها در نظريه برنامهمنبع: دگرگونی انديشه

 « صحیح است. ۴گزينه » -۶7

 . 22منبع: آفرينش مکان پايدار ص 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۶۸

 . ۳۶منبع: آفرينش مکان پايدار ص 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۶9

 .  ۶۰ريزی ص انديشه در نظريه برنامهمنبع: دگرکونی 

 « صحیح است. ۳گزينه » -7۰
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 .  ۶۸ريزی ص منبع: دگرکونی انديشه در نظريه برنامه

 « صحیح است. ۳گزينه » -7۱

 . ۶۱ريزی شهری ص های برنامهمنبع: نظريه

 « صحیح است. ۴گزينه » -72

 . 9۳ريزی شهری ص های برنامهمنبع: نظريه

 . « صحیح است۱گزينه » -7۳

 . ۱2۵ريزی شهری ص های برنامهمنبع: نظريه

 « صحیح است. 2گزينه » -7۴

 . ۱۶9ريزی شهری ص های برنامهمنبع: نظريه

 « صحیح است. 2گزينه » -7۵

 . 9۵منبع: آفرينش مکان پايدار ص

 « صحیح است. 2گزينه » -7۶

 . 2۴7منبع: آفرينش مکان پايدار ص

 « صحیح است. ۴گزينه » -77

 . ۳۳۸پايدار ص  منبع: آفرينش مکان

 « صحیح است. 2گزينه » -7۸

 . 29ريزی شهری ص های برنامهمنبع: نظريه

 « صحیح است. 2گزينه » -79

 . ۴۶ريزی شهری ص های برنامهمنبع: نظريه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۰

 . ۱۱۸های عمومی ص منبع: فضاهای عمومی، مکان 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۱

 . ۱22های عمومی ص منبع: فضاهای عمومی، مکان 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸2

   2ها در شهرسازی منبع: سیرانديشه

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۳

 . ۶2ص   2ها در شهرسازی منبع: سیرانديشه

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۴

 . 27۱ص   2ها در شهرسازی منبع: سیرانديشه

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۵

 .  ۱۵ريزی ص امهمنبع: دگرکونی انديشه در نظريه برن

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۶

 .  ۴۶ريزی ص منبع: دگرکونی انديشه در نظريه برنامه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸7

 .  ۵۶ريزی ص منبع: دگرکونی انديشه در نظريه برنامه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۸

 . ۱۰۸منبع:قواعد و معیارهای طراحی شهری ص 
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 « صحیح است. ۱گزينه » -۸9

 . ۶2ص   ۱های طراحی شهری و فضاهای مسکونی جلد اصول و روشمنبع: 

 « صحیح است. 2گزينه » -9۰

 .  ۱۶۰ريزی ص منبع: دگرکونی انديشه در نظريه برنامه
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 ريزی و طراحی شهری های مطرح در برنامهانديشه

 شهرهای زیر بر مبنای الگوی باغشهر هاوارد طراحی نشده است؟  کدام یک از-1

 ( لچ ورث)انگلیس( 2 ( تاپیوال)فنالند( ۱

 ( اوری)فرانسه( ۴ ( ولوين)انگلیس(۳

 های زیر است؟تغییر نقاط مشکل زای شهری و ایجاد تعادل میان مراکز جمعیتی از اهداف اصلی کدام یک از طرح -2

 زمین  ( آماده سازی2 ( طرح جامع ۱

 ( طرح تفصیلی ۴ ای ( طرح ناحیه۳

 رویکرد مقابله با تفرق سیاستی و برنامه ریزی کدام گزینه است؟ -3

 ريزی فضايی استراتژيک( برنامه2 ( مديريت شهری يکپارچه ۱

 ( گذار از حکومت به حکمروايی۴ ( منطقه گرايی۳

 رایج ترین مدل مدیریت شهری در ایران به چه صورت است؟  -4

 شورا -( شهردار2  کمیسیونی (1

 مديرشهر  -( شورا ۴ شورا -( مديرشهر ۳

 ها چیست؟وجه مشترک همه برنامه-5

 ( هدف 2 ( چشم انداز ۱

 ( ضوابط و مقررات ۴ ( طرح کالبدی ۳

دقیقه ای و متوسط صرف وقت برای رسیدن   40بر اساس نظر کدام متخصص، در شناخت مادرشهرها دو معیار شعاع حوزه ای  -6

 دقیقه بیان شده است؟  30محل کار در حدود  به

 ( کالرنس پری 2 ( هنس بلومنفلد ۱

 ( کالرنس اشتاين۴ ( اوی فريدمن ۳

از دیدگاه مارکسیستی، کدام یک از عوامل زیر به عنوان مهم ترین عامل تحول تدریجی زندگی روستایی به زندگی شهرنشینی  -7

 محسوب میشود؟ 

 ( بهداشت 2 ( جمعیت ۱

 ( فرهنگ ۴ ( تولید ۳

 شیب مجاز در محل قرار گیری تصفیه خانه چقدر است؟ -8

 درصد  ۱۳تا   ۴( 2 درصد  ۱۵تا  ۱۰( ۱

 درصد  ۸تا   2( ۴ درصد  ۱۵تا   ۸( ۳

 ، تفریحات در کدام گروه زیر قابل دسته بندی هستند؟(Breton)با تاکید بر نظر برتون  -9

 زان ( مقیاس، زمان بندی و می2 ( نوع، زمان بندی و مکان ۱

 ( مقیاس، مکان و زمان بندی ۴ ( مکان، مخاطب و زمان بندی ۳

 )بی کن( در کدام شهر محل گردهم آیی و تعامل زنان بوده است؟ -10
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 مرکزی -( گرمسار2 سمنان-( شاهرود ۱

 اصفهان  -( نايین۴ يزد -( بافق۳

طرح های جامع و تفصیلی پیشین، میتوان به از مهم ترین تفاوت های محتوایی و اسنادی طرح های جامع و تفصیلی سوم با   -11

 کدام گزینه اشاره کرد؟  

 ( مطرح شدن چشم اندازدرتدوين برنامه2 موضعی -( مطرح شدن طرح های موضوعی۱

 feedback( مطرح شدن مفهوم بازخورد يا ۴ ( مطرح شدن مفهوم بافت ناکارآمد شهری ۳

نهادی ال.جی. شارپ برای توزیع کارکردهای شهرداری بین دو سطح  های زیر جزو اصول عمومی پیش کدام یک از گزینه -12

 کالنشهری و محلی محسوب نمیشود؟

 ( اصل مقیاس مالی 2 ( اصل تعادل مالی يا اثرات جانبی۱

 ( اصل باز توزيع ۴ ها( اصل خودکفايی سکونتگاه۳

 ر ایفای نقش میکنند؟در روند تبدیل سطح اشغال به تراکم ساختمانی کدام یک از پارامترهای زی  -13

 طبقات  -2 جمعیت  -۱

 سطح قطعه زمین  -۴ سرانه -۳

 نخستین کشوری که برنامه ریزی نظام یافته اقتصادی را به کار گرفت و انگاره اقتصاد با برنامه را به وجود آورد کدام است؟ -14

 ( آمريکا2 ( شوروی سابق ۱

 ( فرانسه ۴ ( انگلستان ۳

ک تپه شیبدار واقع شده باشد، کدام یک از الگوهای زیر جهت تعیین الگوی شبکه فاضالب مناسب  زمانی که شهر بر روی ی -15

 است؟ 

 ( تقاطعی 2 ( شعاعی ۱

 ( ناحیه ای ۴ ( عمودی ۳

 اساس مکان یابی شهرهای جدید برکدام گزینه استوار نیست؟  -16

 های سرمايه گذاری  ( برآورد زمینه2 های اشتغال ( برآورد زمینه۱

 ( امکانات تامین آب ۴ ديکی به کالنشهرها ( نز۳

انداز، کارایی و ...، کدام یک  در فلسفه اقتصاد نئوکالسیک از میان انگیزه های اقتصادی مطرح شده از قبیل عدالت، تولید، پس-17

 ؟ شودبه اولویت اصلی شناخته می

 ( تولید 2 ( عدالت ۱

 ( کارايی ۴ ( پس انداز ۳

های دولتی ، صادرات و واردات کدام یک بیانگر توسعه و رشد از میان متغیرهای سرمایه گذاری، هزینهدر نظریه پایه اقتصادی  -18

 است؟  منطقه

 ( واردات 2 ( سرمايه گذاری ۱

 های دولتی ( هزينه۴ ( صادرات ۳

بقانی در کشورهای جهان ، مهم ترین دلیل تضاد ط"چرا مردم فقیر، فقیر باقی میمانند؟"بر اساس نظر لیپتون در سرآغاز کتاب  -19

 را چه چیزی عنوان میکند؟

 ( تضاد منافع بیگانه و ملی2 ( تضاد کار و سرمايه۱
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 ( تضاد نظام سرمايه داری و نظام کمونیستی۴ ( تضاد طبقات روستايی و شهری ۳

 تفاوت اصلی برنامه ریزی فیزیکی و برنامه ریزی فضایی در پرداختن به کدام عامل است؟  -20

 ( جمعیت و اشتغال 2 ت و فرهنگ( جمعی۱

 ( محیط زيست و جمعیت ۴ ( اشتغال و فرهنگ ۳

در نظریه دوگانگی و تقسیم کشورها به دو دسته توسعه یافته و توسعه نیافته، به جای رشد متوازن بر چه مفهومی تاکید شده   -21

 است؟ 

 ( تقويت شهرهای میانی2 ( صنعتی شدن سريع ۱

 سعه محورهای شهری ( تو۴ ( رشد سريع روستاها۳

 های زیر، فشردگی جمعیت را فضاهای با کاربری مسکونی اندازه گیری میکند؟کدام یک از شاخص -22

 ( راکم خالص مسکونی 2 ( تراکم ناخالص مسکونی ۱

 ( تراکم سکونتی ۴ ( تراکم ساختمانی۳

-گیری در مورد نواحی توسعه یافته شهر ) بافتهنگام بررسی و تعیین میزان فضای مورد نیاز و محاسبه ظرفیت پذیرش و جای -23

 های پر(،  استفاده از کدام ابزار زیر مناسب تر است؟ 

 ( تراکم خالص مسکونی 2 ( تراکم ناخالص مسکونی ۱

 ( تراکم سکونتی ۴ ( تراکم ساختمانی۳

ای خالی(،  استفاده از کدام  ههنگام بررسی نیازهای فضایی و ظرفیت پذیرش جمعیت در مناطق توسعه نیافته شهر ) بافت -24

 ابزار زیر مناسب تر است؟

 ( تراکم خالص مسکونی 2 ( تراکم ناخالص مسکونی ۱

 ( تراکم سکونتی ۴ ( تراکم ساختمانی۳

 شبکه ارتباطی لس آنجلس بر مبنای گدام الگوی گسترش شهری اجرا شده است؟  -25

 ( شهر اقماری 2 ( شهر خطی ۱

 یا( شهر ستاره۴ ( شهر گسترده ۳

 ای در ایران بر مبنای کدام یک از تفکرات زیر شکل گرفت؟ریزی منطقه پیشینه برنامه -26

 ( در طی انقالب مشروطه 2 ريزی توسعه ملی ( در تکوين برنامه۱

 ( با اصالحات ارضی ۴ ( با تشکیل شورای اسالمی شهر ۳

 د؟کدام گروه از شهرهای زیر در محدوده تمدن کاریزی ایران قرار دارن-27

 همدان  -( کرمانشاه2 گرگان-( درگز۱

 ايالم -( همدان۴ کاشان -( کرمان۳

 حد فاصل مظهر قنات تا محلی که آب مورد استفاده قرار میگیرد چه نامیده میشود؟  -28

 ( هرنج 2 ( آبراهه ۱

 ( کوار ۴ ( تره کار۳

در ارتباط با تعریف چه مفهومی عنوان شده   "ر آوردتالش برای سازماندهی اقداماتی که در آینده نتایج مورد انتظار را به با"-29

 است؟ 

 ( هدف 2 ( توسعه ۱
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 ( راهبرد ۴ ( برنامه ريزی ۳

 ای الگویی برای کدام دسته از شهرها محسوب میشود؟ شهر ستاره  -30

 ( متوسط تا بزرگ 2 ( کوچک تا متوسط ۱

 ( کوچک تا بزرگ ۴ های روستايیها و مجموعه ( دهکده۳

 ريزی و طراحی شهری های برنامهو سنت  هاها، شیوهروش

 اولین بار واژه قطب رشد توسط چه کسی استفاده شد؟ -31

 ( میردال 2 ( هیرشمن ۱

 ( پرو ۴ ( زيپف ۳

 ای در چیست؟ تفاوت شهر اقماری و شهر ستاره -32

 ا مادر شهر است هم تراز ب و شهر مستقل کي  یشهر ستاره ا  یشهر کوچک در اطراف مادر شهر است. ول  یشهر اقمار( ۱

 حضور دارد   نیپهنه سرزم در به صورت مستقل  ی شهر ستاره ا یقرار گرفته ول یشهر مرکز کي در اطراف  یشهر اقمار( 2

  یمرکز شهر کي  یاست. شهر ستاره ا  شده لیشهر کوچکتر و منفصل در اطراف آن تشک ی و تعداد  یشهر مرکز کي از   یشهر اقمار( ۳

 دارد  در جهات مختلفمتصل  یبازو ی است که تعداد

متصل   یبازو  یاست که تعداد یشهر مرکز کی ي منطقه است. شهر ستارها کي منفصل و پراکنده در  ی سکونت یمجتمع ها  یشهر اقمار( ۴

 در جهات مختلف داد 

 کدام گزینه در ارتباط با طرح رادبرن صحیح نیست؟  -33

  کیتراف يیجدا ی بر مبناینوبزرگ مسک یبلوک ها ی دهي و اساس آن، ا است یمسکون ینواح یبرا یزي نظام برنامه ر کي طرح،  ني ا( ۱

 سواره است.  و ادهیپ

 نقطه محله در نظر گرفته شده است.  ني بزرگ به عنوان برتر یارک در مرکز بلوک ها( پ2

 شده است یمحدود کننده خوددار  لي از کاربرد شبکه راه بن بست به دال( ۳

  دي د یعبور یها طیمحو  ابانهایخ یبه انتها یکم اریبه اندازه بس یمسکون  یشده و واحدها یزي نامه رطرح، بر ني در ا یمحوطه ساز( ۴

 دارند. 

 های گسترش شهری زیر بر مبنای تقویت فردگرایی مطرح شده است؟ کدام یک از طرح -34

 ( شهر اقماری 2 ( شهر خطی ۱

 ای( شهر ستاره۴ ( شهر گسترده ۳

 راپوشی به چه صورت دسته بندی میشود؟ انواع برنامه از نظر ف-35

 ( جامع و غیرجامع 2 کوتاه مدت -میان مدت -( دراز مدت۱

 ای حوزه -موضعی-( موضوعی ۴ روستايی -شهری -ایناحیه-ای منطقه-( ملی۳

 ای خوزستان توسط چه گروهی و در کدام برنامه اتفاق افتاد؟ ی طرح و توسعه منطقه ایده  -36

 برنامه دوم عمرانی-( مديران دره تنسی 2 مرانی برنامه دوم ع-( هاروارد۱

 برنامه چهارم عمرانی -( مديران دره تنسی ۴ برنامه چهارم عمرانی -( هاروارد۳

 کدام گزینه در مورد طرح بتل صحیح است؟-37

 ( اين برنامه همزمان با برنامه پنجم تهیه شد 2 منطقه تقسیم کرد  ۱۳( اين برنامه کشور را به  ۱
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 ( اين برنامه همزمان با برنامه سوم تهیه شد ۴ منطقه تقسیم کرد  ۱۰مه کشور را به  ( اين برنا۳

 چیست؟  BODمنظور از  -38

 ( مقدار مواد معلق در فاضالب 2 ( مقدار کل ترکیبات کربن دار ۱

 ( تعیین اکسیژن محلول ۴ ( آزمون اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیايی۳

 تعریف زیر بیانگر چه مفهومی است؟  -39

 "هر فرآیند دارای سلسله مراتب در یک ارگانیسم که بتواند نظم و ترادف اجرایی را کنترل کند."

 ( برنامه 2 ( طرح ۱

 ( نظارت ۴ ( پروژه ۳

ها و منابع  های زیر به منظور تخصیص منابع و ایجاد طرح و برنامه برای نوسازی و بهسازی فعالیتریزیکدام یک از برنامه -40

 دد؟موجود اعمال میگر

 ( ابداعی 2 ( اصالحی ۱

 ( اقتصادی ۴ ( وکالتی۳

به اندازه گیری کدام یک از   که میانگین بهروزی و دسترسی به تسهیالت شهری را میسنجد، CDIشاخص توسعه شهری  -41

 پارامترهای زیر میپردازد؟ 

 ری منطقه ای نابراب-شکاف شهری و روستايی -( انباشتگی شهری2 امید به زندگی -بهداشت -( سطح درآمدی ۱

 آموزش و تولید شهر -بهداشت-پسماند-( زيرساخت۴ پراکنده رويی -( مسکن، فقر شهری، بهداشت ۳

 های مکانی ناشی از چه پدیده ای است؟از منظر هایدر، جنگ -42

 ( تغییر سهم آب در شهرها 2 ( فرآيند صنعتی زدايی اقتصادی در شهرها ۱

 رهنگی و قومی در شهرها( تعارضات ف۴ ( رقابت شديد بین شهرها۳

 کدام گزینه در ارتباط با کارهای هوسمان در رابطه با تغییرنقشه پاریس صحیح نیست؟  -43

 های آلوده شهر صورت گرفت. ( اقدامات هوسمان به منظور ارتقای بهداشت شهر از طريق از بین بردن کوچه پس کوچه۱

 سیمای قرون وسطايی شهری انجام شد. ( تعريض و ايجاد خیابان های وسیع به منظور احیای 2

 ( طرح احداث کمربند اطراف پاريس و احداث خیابان شانزه لیزه از اقدامات اوست. ۳

 ها در جهت ايجاد خوانايی در شهر صورت گرفت. ( ايجاد قصرها و سربازخانه۴

شهری است که بر اساس مصرف    های بصریهای زیر، در جستجوی کم و کیف زیبایی بهتری از شکلکدام یک از گزینه-44

 اراضی قرار دارد؟ 

 ( طراحی منظر 2 ( برنامه ريزی شهری ۱

 ( معماری ۴ ( طراحی شهری ۳

 کدام یک از شاخص های زیر جزو شاخص های کمی مسکن محسوب نمی شود؟ -45

 ( کمبود واحد مسکونی 2 ( تراکم نفر در واحد مسکونی ۱

 ( کمبود واحد مسکونی ۴ ( عمر واحد مسکونی۳

 مدل برنامه ریزی الوری که برای یک کالن شهر ارائه شده است، شامل کدام یک از موارد زیر نمی شود؟ -46

 ( مسکن 2 ( جمعیت ۱

 ( ابزار ارتباط ۴ ( اشتغال ۳
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 اولین تئوری مکان های مرکزی و سلسله مراتب سکونتگاه ها توسط چه کسی ارائه شد؟-47

 ( آدولف لش 2 ( والتر کريستالر ۱

 ( فرانسوا زکاريز ۴ ن تونن( وا۳

 برای اطمینان از صحت استنتاج آماری چه میزان است؟  KMOدر استفاده از روش تحلیل عاملی، حداقل میزان شاخص -48

 ۰.۵( بیش از  2 ۰.۶( بیش از  ۱

 ۰.۸( بیش از  ۴ ۰.7( کمتر از  ۳

 های زیر است؟ مقیاس لیکرت، از نوع کدام یک از مقیاس-49

 ی( ترتیب2 (اسمی ۱

 ( نسبی ۴ ( فاصله ای ۳

 در منحنی لورنز زمانی که ضریب جینی صفر باشد، توزیع درآمد واقعی افراد جامعه چگونه خواهد بود؟ -50

 ( نابرابر خواهد بود 2 ( کامال برابر خواهد بود ۱

 ( نمیتوان نظر قطعی داد ۴ ( درصدی از جامعه مطلوب خواهد بود۳

 میزان نابرابری و توزیع امکانات در بین مناطق مختلف استفاده می شود؟ کدام ضریب، برای به دست آوردن -51

 ( پیرسون 2 ( آنتروپی ۱

 ( کشش پذيری ۴ ( جینی۳

 ای جامعه آماری در جدول چند نفر است؟(، تعداد شاغلین بخش غیرپایهL.Qبراساس الگوی ضریب مکانی)  -52

 L.Q شاغل)نفر(  بخش 

 0.9 100 مسکن 

 1.2 200 حمل و نقل

 1.3 100 بیمه

 0.83 100 معدن 

 1 100 صنعت

 1 200 باغداری 

 

۱ )2۰۰ 2 )۳۰۰ 

۳ )۴۰۰ ۴ )۵۰۰ 

 استفاده از روش بقای عمر کوهرت برای برآورد جمعیت، برای برنامه ریزی کدام یک از کاربری ها زیر سودمند خواهد بود؟ -53

 ( صنايع2 ( مدارس ۱

 ( شبکه های ارتباطی۴ ( مراکز تجاری ۳

 ، کدام مورد است ؟ نقد اصلی بر روش برآورد جمعیت براساس مدل منحنی نمایی،    -45

 ها و استخراج نتایج دشواری زیاد محاسبات و استفاده از داده( 2 توجهی به ساختار و مشخصات درونی جمعیت بی( ۱

-نهایت و برونفرض تداوم روند گذشته و ادامه آن تا زمان بی( ۳

 ای کم اعتبار هیابی

نیاز گسترده به اطالعات تفصیلی از ساختارهای سنی و جنسی  ( ۴

 های مختلف زمانیجمعیت از دوره

 کدام گزینه جزو مدل های جبرانی) مدلهایی که در مبادله بین شاخص ها مهم است( در تصمیم گیری محسوب می شود؟-55
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 ( لکسیکوگراف 2 ( تاپسیس۱

 سیون ( متد پرموتا۴ ( ماکسی مین ۳

 از تلفیق کدام دو روش تحلیلی بهره میبرد؟ Fanpروش -56

 تحلیل شبکه ای-( روش تحلیل عاملی 2 روش کوهرت  -( روش سلسله مراتبی۱

 ahpروش  – anp( روش  ۴ روش گاباری  –( روش شبکه ای ۳

 پاسخ میدهد؟ anpبه کدام ناکارآمدی روش  fanpروش -57

 ( سنجش میزان اهمیت معیارها 2 ا( درنظر گرفتن وابستگی بین معیاره ۱

 ( تبديل موضوع به يک شبکه۴ ( قضاوت ذهنی بین معیارها ۳

 راهبرد اقتضایی در چه صورتی اتخاذ می شود ؟ swotدر ماتریس -58

 فرصت                     –( ضعف 2 تهديد                    –( قوت ۱

 تهديد  –( ضعف ۴ فرصت                   –( قوت ۳

 ( چه تغییری می کند ؟65( تا )+4-0براساس مدل ترکیبی پیش بینی جمعیت ، ضریب بقا از گروه های سنی )  -59

 ( روند نزولی دارد                 2 ( روند صعودی دارد              ۱

 ( کامال متغیر و وابسته به شرايط اجتماعی و سیاسی ۴ ( ثابت است                  ۳

نفر بر هکتار است ، از سوی دیگر تراکم جمعیتی در یکی از شهرهای کانادا    600جمعیتی در یکی از شهر های چین  تراکم -60

 نفر در هکتار است ، کدام گذاره صحیح است؟  10برابر یا 

 ( کیفیت زيست وسکونت در شهر چینی بیشتر است2 ( کیفیت زيست و سکونت در شهر کانادايی بیشتر است۱

 ( نمیتوان نظر قطعی داد ۴ ر کانادا  بهتر از چین توزيع می شود( خدمات د۳

 

 ريزی و طراحی شهری مبانی و اصول برنامه 

 دهد؟ریزی شهری را نشان می کدام گزینه به درستی اندیشمندان نئوپراگماتیسم در حوزه برنامه  -61

 ، جین هیلیر( رابرت بیوگارد، چالرز هوک2 ( رابرت بیوگارد، جان فريدمن، دانلد شان۱

 ( رابرت بیوگارد، جان فريدمن، هارپر و اشتاين۴ ( چارلز هوک، جان فورستر، هارپر و اشتاين ۳

 ریزی مطرح شده است؟ توسط کدام یک از متفکرین حوزه برنامه Transactive Planningنظریه  -62

 ( ساندرز کاک ۴ ( پتسی هیلی ۳ ( پیتر کالتورپ 2 ( جان فريدمن ۱

 توان جستجو کرد؟ریزی را در کارهای کدام اندیشمند میهای اومانیسم نوین در برنامهتسی هیلی و همکاران ریشهاز نظر پ -63

 ( جان فريدمن و دانلد شون 2 ( آندرياس فالودی ۱

 ( فیلیپ آلمندينگر، اورن ايفتاشل ۴ ( لوئیز کیبل ۳

 باشد؟یریزی مربوط مگزاره زیر به کدام یک از متفکرین حوزه برنامه -64

ی بد شده است. معموالً  شود؛ عقالنیت تبدیل به یک واژهریزی نیز وارد پساخردگرایی می، آشکارا برنامه»در این دوران پسامدرنیته 

-گرایی که به دنبال منافع خود هست توصیف میساالری بیش از حد و تخصصگرایی نا به جا، فن ریزی خردگرا را با علمبرنامه

 های گمراه کننده نبوده است« ی تعصبات فرهنگی یا جانبداریی به جز یک ادعای احمقانهشود و این چیز

۱ )Peter J.Hall 2 )Oren Yiftachel ۳ )Simin Davoudi ۴ )Ernest Alexander 
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 گونه شناسی برنامه ریزی جورج چدویک، در کدام پارادایم فلسفی طبقه بندی اشت؟  -65

 ( انتقادی۴ گرا ( اثبات۳ گماتیسمی ( پرا2 تفسیری  -( برساختی ۱

 ریزی است؟ ریزی و چگونگی برنامهها، به ترتیب درباره چیستی برنامهکدام نظریه -66

 ريزی فیزيکی، نگرش سیستمی ( برنامه2 ( فرآيند عقالنی، برنامه ريزی فیزيکی                                  ۱

 ( نگرش سیستمی، فرآيند عقالنی ۴                                 ( فرآيند عقالنی، نگرش سیستمی       ۳

-ریز را ارائه مشاوره تخصصی دولت میریزی تأثیرگذار بوده، نقش برنامهی تفکر و عمل برنامهکدام سنت است که بر شیوه   -67

 داند؟  

 ( يادگیری اجتماعی۴ ( راهبرد سنجی۳ ( تحلیل سیاست2 ( بسیج اجتماعی ۱

 گیرد؟ گرا قرار میی پسااثباتشناسی فلسفه علم در زمرهریزی زیر از لحاظ روشی برنامههاام یک از نظریهکد -68

 ريزی سیستمی ( برنامه2 ريزی خردگرا ( برنامه۱

 ريزی ارتباطی( برنامه۴ ريزی سیستمی و خردگرا ( برنامه۳

 ریزی ارائه شده است؟ های برنامهپارادایم طرح«، در قالب کدام یک از –تحلیل  –شناسی »شناخت روش -69

 ( بخشی ۴ ( راهبردی ۳ ( سیستمی 2 ( سنتی۱

 توانند کیفیت زندگی اجتماعی و اقتصادی را تعیین کنند؟  ها و فضاها میاز منظر کدام نگرش، فرم فیزیکی ساختمان -70

 ( فرآيندگرايی 2          ( جبرگرايی                                                        ۱

 پذيری ( انعطاف۴ گرايی     ( عقالنیت۳

 ریزی شهری، پارادایم به معنای کوهنی کلمه وجود ندارد؟ های برنامهی نظریهبه زعم کدام یک از اندشمندان زیر در حوزه -71

 ( فیلیپ آلمندينگر۴ ( ناجیل تايلور۳ کونل ( شین مک2 ( ايفتاشل۱

گونه  -72 برنامهشناسدر  نظریه  دیگر  ی  برای  و چارچوب«  »قالب  عنوان  به  باید  را  نظریات  از  طبقه  کدام  فالودی  آندریاس  یزی 

 نظریات در نظر گرفت؟ 

 ( فرآيندی ۴ تجويزی –( تبیینی ۳ ( جوهری 2 ( پسامدرنیسم ۱

 نظریه حق به شهر برای اولین بار توسط چه کسی بکار گرفته شد؟  -73

 ل بِرِنر ( نی2 ( هربرت مارکوزه ۱

 ( ديويد هاروی ۴ ( هانری لوفور ۳

 گزاره ی زیر به کدام یک از صاحبنظران حوزه ی برنامه ریزی اشاره دارد؟  -7۴

»او را می توان یکی از نخستین منتقدین جدی نظریه ی برنامه ریزی عقالنی جامع دانست. او در مقاله ی خود »علم راست و ریس  

ریزی عقالن برنامه  ابتدا  پادکردن«  ای  را گونه  توان آن  را، که می  بجای آن مدل خود  کند و  می  نقد  را  ریزی   -ی جامع  برنامه 

 دانست ارائه می دهد« 

 ( چارلز لیندبلوم ۴ ( سوزان فاينشتاين                     ۳ ( شین مک کونل                       2 ( پل ديويدوف                         ۱

 رکسیستی، مهم ترین عامل تحول تدریجی زندگی روستایی به مرحله شهرنشینی، تغییر روند کدام مورد است؟ دیدگاه ما از -75

 

 ( جمعیت 2 ( تولید ۱

 ( فرهنگ ۴ ( بهداشت ۳

 



 مروری بر رتبه های برتر خانه شهرسازان ایران            

 

41 

 های زیر اشاره دارد؟ تصویر مقابل به کدام یک از گزینه -76

 کالرنس اشتاين و هنری رايت   –( ناحیه برای زندگی ۱

 درمانی   -رارگیری واحد بهداشتی( سلسله مراتب ق2

 آوی فريدمن  –مداری محالت ريزی پیاده( برنامه۳

 ( سلسله مراتب قرارگیری مسجد از لحاظ فاصله و موقعیت ۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 »عدالت و یکپارچگی« در شهرهای اولیه اسالمی کدام اقدامات شهرسازانه را به دنبال داشت؟  -77

 ک کاربری و زون بندی آن ( تفکی2  ( توسعه محالت جديد شهری ۱

 های مزاحم به خارج شهر ( انتقال کاربری ۴ ( سلسله مراتب در فضاهای شهری ۳

-به کارگیری واژه »میقات« برای مکان مُحرم شدن حاجیان بازتاب دهنده چه موضوعی در معماری و شهرسازی اسالمی می  -78

 باشد؟ 

 ( ارتباط بین زمان و مکان 2 ( وحدت و يکپارچگی ۱

 ( ارتباط بین عالم مادی و معنوی ۴ پوشی وحدت و ساده (۳

 حداقل پهنای خیابان در شهرهای کهن ایرانی اسالمی که برگرفته از یکی از احادیث نبوی است، چند متر است؟  -79

 متر  ۶( بیش از  ۴                      ۵/۳  – 2۰/۳( ۳                     ۳/ 2۰  – 2۰/2( 2                    ۱/ ۳۰  – 2۰/۱( ۱

 پرداز طرح گردیده است؟ ریزی غیراقلیدسی« از سوی کدام نظریهانگاره » الگوی برنامه -۸۰

 ( ريچارد سنت۴ ( جین جیکوب  ۳ ( اسکات کمپل 2 ( جان فريدمن ۱

 از چه دیدگاهی »لودویک فون برتالنفی« مشهور شد؟   -۸۱

 ت. ( نظريه قطب رشد اقتصاد منطقه ای را مطرح کرده اس۱

 ( پايه گذار اصالت محیط زيست طبیعی در شهرسازی است. 2

 ( پايه گذار تعادل در نظامات شهری بر پايه داده های محیطی است. ۳

 ( بنیانگذار اصلی مکتب ارگانیستی و واضع نظريه عمومی سیستم ها است. ۴

 داند؟گذاری میل خام( در سیاستهای علمی )ولو به شکریزی را کاربرد روشپردازان برنامهکدام یک از نظریه  -82

 ( آندرياس فالودی ۴ ( آرتور شوپنهاور ۳ ( کارل مانهايم 2 ( لوئیس کیبل ۱

تعداد واحدهای تفکیکی هر بلوک شهری در شهرهای کهن ایرانی اسالمی که برگرفته از یکی از احادیث نبوی است، چند   -۸۳

 واحد می باشد؟

۱ )۴۰ 2 )۳۰ 

۳ )2۰ ۴ )۱۰ 
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 کند؟ ریزی اشاره میزینه به درستی به مشکالت مربوط به پژوهش برنامهکدام گ -84

 چند بعدی بودن  –عدم توافق  –( تقسیرگرايی ۱

 سر و کار داشتن با قلمرو عمومی   –ای بودن میان رشته –( تناقض 2

 شکاف آمیزگری  –شکاف سیاسی  –شناسی ( شکاف شناخت۳

 آوا گرايانهشکاف هم  –های اجتماعی قابل ادراک یت شکاف بین واقع –( شکاف بین نظريه و عمل ۴

ایرانی    -85 نام پل خواجو شناخته می  –سازه  با  امروزه  از دوران صفویه در اصفهان که  شود، برای چه اسالمی به یادگار مانده 

 هدفی ساخته شده بود؟ 

 برقراری ارتباط بین دو ناحیه شهر  (۱

 نشینشاه ( ايجاد يک فضای تفريحی همراه با طراحی2

 ( کنترل منابع آب مصرفی و نفع جامعه ۳

 ( ايجاد وحدت و يکپارچگی در جامعه از طريق ارتباط محالت در ستیز حیدری و نعمتی ۴

 گزاره زیر از کیست ؟ -86

برنامه»واژه برنامهی زیادی دارد، برای عدهریزی معانی سردرگم کنندهی  برای برخای  به  ریزی حکمِ سوسیالیسم را دارد،  ی دیگر 

ی کسب و کار  های کنترل چرخهای، روشی منطقه های توسعهبندی و طراحی شهری است، برای برخی  به معنای طرحمعنای طرح 

 یا مدیریتِ علمی در صنعت است و ... «

۱ )Vladimir Lenin 2 )Philip Allmendinger 

۳ )Antonio Gramsci ۴ )Franco Archibugi 

 ریزی« به چه معناست و اولین بار توسط چه کسی استفاده شد؟برنامهاصطالح »فرهنگ  -87

 . شود  و اولین بار توسط ناجیل تايلور مورد استفاه قرار گرفتريزی را شامل می( طیفی از مسائل مربوط به اخالق در برنامه۱

 ار توسط جان فريدمن مورد توجه قرار گرفت. ريزی که اولین بها نسبت به برنامههای نهادی و نگرشها و آرايش( طیفی از تفاوت 2

مند است و اولین بار آنتونیو گرامشی از آن استفاه ريز ارگانیک از آن بهره( طیفی از اقدامات و اصول از پیش مشخص است که برنامه۳

 کرده است. 

شود و اولین بار توسط فريدمن و بر  ريز میدهی به رفتار برنامهريزی در هر دوره وجود دارد و سبب شکل های برنامه( طیفی از ارزش ۴

 اساس نظريات پارسونز مطرح شد. 

 بندی کرد؟ توان به چند شکل طبقهحریم صوتی یا شنیداری یک خانواده مسلمان را می -۸۸

                 تومواضح و مک( ۴ ( درجه يک و درجه دو               ۳ ( محل و طراحی               2 ( خصوصی و عمومی              ۱

 کند؟ گزاره زیر کدام یک از اندیشمندان را توصیف می -89

نظریه از  جامعه »وی  »ظهور  نام  به  خود  کتاب  در  و  است  اطالعاتی  جامعه  منتقد  پساپردازان  می-ی  و  صنعتی«  دانش  که  نویسد 

ی صنعتی بودند به منبع راهبردی  صر دگردیسی جامعه ای از انرژی، منابع و تکنولوژی ماشینی که عنا اطالعات، درست به مثابه آمیزه

 اند« صنعتی تبدیل شده -ی پساو عامل دگرگونی جامعه

 ( کلوين دی کالرک 2 ( مانوئل کاستلز۱

 ( ساندر کاک ۴ ( دانیل بل ۳

 گزاره زیر توصیف هنر از دیدگاه کدام یک از اعضای مکتب فرانکفورت است؟  -90
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شناسی دانست. او همواره از دو امکان یا  ی فلسفی هنر را بیانگر دو گرایش متضاد در زیباییهازمینههای وی را در  توان نوشته»می

این دو کارکرد متضاد هنر در توجیه نظم موجود  دو کارکرد که هنر و زیبایی در زندگی مدرن پدید آورده از  اند یاد کرد. یکی 

 است و دیگری در ضدیت با آن است«. 

 ( هربرت مارکوزه 2 ( والتر بنیامین۱

 ( ماکس هورکهايمر ۴ ( تئودور آدورنو۳
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 ریزی و طراحی شهری های مطرح در برنامهها و اندیشهنظریه پاسخ 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱

 . ۴۱-۳9ريزی شهری، دکتر شیعه، صفحه های بر مبانی برناممنبع: کتاب مقدمه

 « صحیح است. 2گزينه »  -2

 . 9۰ريزی شهری، صفحه  ای بر مبانی برنامهمنبع: کتاب مقدمه

 « صحیح است. 2گزينه »  -۳

 . ۱۳۴منبع: مديريت و حکمروايی شهری برک پور، صفحه 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۴

 . ۱۵۴منبع: مديريت و حکمروايی شهری برک پور، صفحه 

 « صحیح است. 2گزينه »  -۵

 . ۳۴منبع: کتاب طرحها و برنامه ها دکتر بهزادفر، صفحه 

 « صحیح است. ۱گزينه »   -۶

 . 2۴ريزی شهری، دکتر شیعه، صفحه ای بر مبانی برنامهمنبع: کتاب مقدمه

 « صحیح است. ۳گزينه »  -7

 . ۱2ريزی شهری، دکتر شیعه، صفحه ای بر مبانی برنامهمنبع: کتاب مقدمه

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۸

 . ۱۵7منبع: کتاب زيرساخت های شهری دکتر بهزادفر، صفحه  

 « صحیح است. ۱گزينه »  -9

 . ۱۶۵منبع: کتاب طرحها و برنامه ها دکتر بهزادفر، صفحه 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۱۰

 . ۵۵منبع: کتاب زيرساخت های شهری دکتر بهزادفر، صفحه  

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱۱

 . 2۳9کتاب طرحها و برنامه ها دکتر بهزادفر، صفحه  منبع:

 « صحیح است. ۳گزينه » -۱2

 . 22۵منبع: مديريت و حکمروايی شهری برک پور، صفحه 

 « صحیح است. 2گزينه » -۱۳

 . 2۳-22منبع: کتاب تراکم در شهرسازی، عزيزی، صفحه  

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱۴

 ای، صرافی، فصل اول.  منبع: کتاب مبانی برنامه ريزی توسعه منطقه

 « صحیح است. ۴گزينه » -۱۵

 . ۳۰9منبع: کتاب زيرساخت های شهری دکتر بهزادفر، صفحه  

 « صحیح است. ۳گزينه » -۱۶

 . 7۰منبع: کتاب زيرساخت های شهری دکتر بهزادفر، صفحه  
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 « صحیح است. ۴گزينه » -۱7

 منبع: کتاب مبانی برنامه ريزی توسعه منطقه ای، صرافی، فصل اول. 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۱۸

 منبع: کتاب مبانی برنامه ريزی توسعه منطقه ای، صرافی، فصل سوم. 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۱9

 منبع: کتاب مبانی برنامه ريزی توسعه منطقه ای، صرافی، فصل سوم. 

 « صحیح است. 2گزينه » -2۰

 منبع: کتاب اصول و مبانی برنامه ريزی منطقه ای، اشکوری. 

 « صحیح است. ۱نه »گزي  -2۱

 ای، زياری. ريزی منطقههای برنامهها و مدل ها، نظريهمنبع: کتاب مکتب

 « صحیح است. 2گزينه » -22

 . 2۳منبع: کتاب تراکم در شهرسازی، عزيزی، صفحه  

 « صحیح است. 2گزينه » -2۳

 . 2۴منبع: کتاب تراکم در شهرسازی، عزيزی، صفحه  

 « صحیح است. ۱گزينه » -2۴

 . 2۴ب تراکم در شهرسازی، عزيزی، صفحه  منبع: کتا

 « صحیح است. ۳گزينه » -2۵

 . 7۰ريزی شهری، دکتر شیعه، صفحه ای بر مبانی برنامهمنبع: کتاب مقدمه

 « صحیح است. ۱گزينه » -2۶

 . 7۱منبع: کتاب مبانی برنامه ريزی توسعه منطقه ای، صرافی، صفحه 

 « صحیح است. ۳گزينه » -27

 . ۳۴-۳۳ی شهری دکتر بهزادفر، صفحه  منبع: کتاب زيرساخت ها

 « صحیح است. 2گزينه » -2۸

 . ۴۳-۴۱منبع: کتاب زيرساخت های شهری دکتر بهزادفر، صفحه  

 « صحیح است. ۳گزينه » -29

 . ۱۵۳منبع: کتاب مبانی برنامه ريزی توسعه منطقه ای، صرافی، صفحه 

 « صحیح است. 2گزينه » -۳۰

 . ۶۵ريزی شهری، دکتر شیعه، صفحه ای بر مبانی برنامهمنبع: کتاب مقدمه

 

 روش ها، شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۱

 . ۱۱2منبع: کتاب مبانی برنامه ريزی توسعه منطقه ای، صرافی، صفحه 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳2

 . ۶۸-۶۵ريزی شهری، دکتر شیعه، صفحه ای بر مبانی برنامهمنبع: کتاب مقدمه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۳

 . ۵۱-۴۸ريزی شهری، دکتر شیعه، صفحه ای بر مبانی برنامهمنبع: کتاب مقدمه
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 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۴

 . 7۱ريزی شهری دکتر شیعه، صفحه ای بر مبانی برنامهمنبع: کتاب مقدمه

 « صحیح است. 2گزينه » -۳۵

 . 2۸-27منبع: کتاب طرحها و برنامه ها دکتر بهزادفر، صفحه 

 « صحیح است. 2گزينه » -۳۶

 . 7۳منبع: کتاب مبانی برنامه ريزی توسعه منطقه ای، صرافی، صفحه 

 « صحیح است. 2گزينه » -۳7

 . 7۵منبع: کتاب مبانی برنامه ريزی توسعه منطقه ای، صرافی، صفحه 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۸

 . 29۰ب زيرساخت های شهری دکتر بهزادفر، صفحه  منبع: کتا

 « صحیح است. 2گزينه » -۳9

 منبع: کتاب اصول و مبانی برنامه ريزی منطقه ای، اشکوری. 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۰

 منبع: کتاب اصول و مبانی برنامه ريزی منطقه ای، اشکوری. 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۱

 . 2۰پور، صفحه منبع: مديريت و حکمروايی شهری برک 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴2

 . ۵۱منبع: مديريت و حکمروايی شهری برک پور، صفحه 

 « صحیح است. 2گزينه » -۴۳

 . 29ريزی شهری، دکتر شیعه، صفحه ای بر مبانی برنامهمنبع: کتاب مقدمه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۴

 . ۸، صفحه ريزی شهری، دکتر شیعهای بر مبانی برنامهمنبع: کتاب مقدمه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۵

 . ۱۱۵منبع: کتاب کاربرد مدل در جغرافیای شهری،حکمت نیا، صفحه 

 « صحیح است. 2گزينه » -۴۶

 . ۱۵9منبع: کتاب کاربرد مدل در جغرافیای شهری،حکمت نیا، صفحه 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴7

 . ۱۸۳منبع: کتاب کاربرد مدل در جغرافیای شهری،حکمت نیا، صفحه 

 « صحیح است. 2گزينه » -۴۸

 2۵2منبع: کتاب کاربرد مدل در جغرافیای شهری،حکمت نیا، صفحه 

 « صحیح است. 2گزينه » -۴9

 در طیف لیکرت، کیفیت ارزيابی از مقادير بسیار نامطلوب تا بسیار مطلوب در پنج دسته تقسیم بندی می شود. 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۰

 . 29۰جغرافیای شهری،حکمت نیا، صفحه منبع: کتاب کاربرد مدل در 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۱

 . 2۰۸منبع: کتاب کاربرد مدل در جغرافیای شهری،حکمت نیا، صفحه 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵2
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 . ۶2منبع: کتاب کاربرد مدل در جغرافیای شهری،حکمت نیا، صفحه 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۳

د جمعیت  بندی  دسته  با  کوهرت  شهری  ماتريس  های  کاربری  بینی  پیش  برای  مطلوب  ابزارهای  از  يکی  مختلف،  سنی  های  گروه  ر 

 متناسب با شرايط جنسیتی و سنی افراد جامعه است. 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۴

 .. ۴2منبع: کتاب مدل های کاربردی در تحلیل مسائل شهری و منطقه ای، طبیبیان، صفحه 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۵

 . ۳۶۴کاربرد مدل در جغرافیای شهری،حکمت نیا، صفحه  منبع: کتاب

 « صحیح است. 2گزينه » -56

 در شهرسازی، اسفنديار زبردست  fanpمنبع: مقاله کاربرد 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵7

 در شهرسازی، اسفنديار زبردست.  fanpمنبع: مقاله کاربرد 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۸

 . 319یای شهری،حکمت نیا، صفحه منبع: کتاب کاربرد مدل در جغراف

 « صحیح است. 2گزينه »  -59

 . ۴۸منبع: کتاب کاربرد مدل در جغرافیای شهری،حکمت نیا، صفحه 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۶۰

 منبع : برگرفته از کتاب تراکم در شهرسازی، محمد مهدی عزيزی. 

 

 مبانی و اصول برنامه ریزی و طراحی شهری 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۶۱

ريزی عبارت است از : چارلز هوک، جان فارستر، هارپر و اشتاين. )رفیعیان وجهانزاد، ی برنامهسه چهره و سه شکلِ پراگماتیسم در حوزه

۱۳9۴ :۱۸۶ ) 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۶2

 مطرح شده است.   بستانی و يا انتقالی اولین بار توسط جان فريدمن-ريزی دوسويه، بده يا برنامه Transactive Planningمدل 

 « صحیح است 2گزينه » -۶۳

( و دانلد شون پیوند خورده است. به زعم هیلی و همکاران، اين ديدگاه در پی سازمان اجتماعی ۱97۳اومانیسم نوين با کار جان فريدمن )

 ( ۶7:  ۱۳9۴مبتنی بر تعامل افراد است. )رفیعیان و جهانزاد، 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۶۴

 . ۱۳۰ی های سنتی و جديد، صفحهريزی: ديدگاهی برنامه(؛ نظريه۱۳9۵پرويز و همکاران )منبع : اجاللی، 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۶۵

ريزی سیستمی و بالطبع برايان مک الفلین و جرج چدويک پوزيتويسم يا ی علم، نظريه برنامهشناسی فلسفه بر اساس مکتاب روش

 باشند. گرا میاثبات

 . 2۳ی ريزی، صفحه (؛ دگرگونی انديشه در نظريه برنامه۱۳9۴ان، مجتبی و همکاران )برگرفته از : رفیعی

 « صحیح است. ۴گزينه » -۶۶

( به روشنی از يکديگر قابل تمیز نیستند. يکی  ۱9۶۰يابد که همیشه )همچنین در دهه  ، دو نظريه متفاوت ظهور می۱9۶۰در اواسط دهه 

ريزی است که به  در فوق بدان اشاره شد. اين نظريه در واقع يک نظريه در باره »هدف« برنامه ريزی است کهها« به برنامهنگرش »سیستم
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-ها نگريسته میها، شهرها، مناطق و غیره( است. اين نظريه امروز به عنوان سیستم روابط بین بخشدنبال تهیه طرح  برای محیط )شهرک 

ريزی به  ريزی و به ويژه، برنامهی »فرآيند« برنامهست که در واقع يک نظريه دربارهريزی اشود. ديگری، نگرش »فرآيند عقالنی« به برنامه

 ( ۸۸: ۱۳9۴مثابه يک فرآيند تصمیم سازی عقالنی است. )تايلور، 

 « صحیح است. 2گزينه » -۶7

داند. اين  ولت میی تخصصی به دريز را  ارائه مشاورهداشت وضع موجود است و نقش برنامهسنت تحلیل سیاست که هدف آن نگه

ها و رفاه و انتخاب  ی امور عمومی، مهندسی و تحلیل سیستمهای گوناگونی چون ادارهکالسیک دارد، زمینه-سنت که ريشه در اقتصاد نو

 ( 2۰:  ۱۳9۰اجتماعی را با هم درآمیخته است. )دانشپور، 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۶۸

ای از  ريزی ارتباطی با تأثیر از نظريه کنش ارتباطی يورگن هابرماس به عنوان گونههشناسی فلسفه علم مدل برنامبر اساس مکاتب روش

 گیرد. گرا قرار میی پسااثبات عقالنیت انتقادی در زمره

 . ۴۰  – ۳۴ی ريزی، صفحه (؛ دگرگونی انديشه در نظريه برنامه۱۳9۴برگرفته از : رفیعیان، مجتبی و همکاران )

 « صحیح است. ۱گزينه » -۶9

گذارد. اين تأکید و  ريزی سنتی رويکردی کالبدی و طراحی محور بود که عمدتاً بر ساختار شهرها و محیط کالبدی آنها تأکید میرنامهب

های زيباشناختی و کیفیتِ محیطِ کالبدی از جمله موضوعاتِ  الواقع معطوف به شکل و کارکرد است. توجه به ابعاد و سويه توجه، فی

شناسی، پاتريک گدس است. روش مشهور او عبارت بود از  ريزی سنتی از حیث روش ريزی سنتی است. پدر برنامهمورد توجه برنامه

 ( 9۵: ۱۳9۴طرح«. )رفیعیان و جهانزاد،  -تحلیل  –»شناخت 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -7۰. 

ريزیِ آن زمان، کامالً از يک نقش  انديشه برنامهتواند بر زندگی اجتماعی و اقتصادی تأثیر بگذارد، دراين نگرش که فرم فیزيکیِ محیط می 

-گیرد. به طوری که بر اساس آن، اين چنین فرض میمحوری برخوردار است. گاهی اوقات چنین نگرشی يک شکل افراطی به خود می

ز اين تز عموماً تحت  تواند کیفیت اجتماعی و اقتصادی را »تعیین« نمايد. ا ها و فضاها میشود که فرم و چارچوب فیزيکیِ ساختمان

 (. 2۴: ۱۳9۴برند. )تايلور، عنوان »جبرگرايی فیزيکی، معماری يا محیطی« نام می

 . « صحیح است۳گزينه » -7۱

کند، اما استدالل نهايی او اين است که اين ريزی شهری اشاره میی برنامهناجیل تايلور به سه تغییر، گذار يا گسستِ مهم در نظريه

کن شدن يک ديدگاه و  بینی و ريشه وانیم در معنایِ کوهنی کلمه، تغییرِ پارادايم بدانیم، چرا که به باور او با تغییر جهانت تغییرات را نمی

 (. ۵7: ۱۳9۴ريزی مواجه نیستیم. )رفیعیان و همکاران،  ی برنامهجايگزين شدن آن توسط ديدگاهی ديگر در نظريه

 « صحیح است. ۴گزينه » -72

ی فرآيندی اصل است. وی اين موضوع را به زبان خود در  ی جوهری فرع و نظريه ريزی، نظريهپردازِ برنامه ای نظريهاز نظر فالودی بر

ی جوهری بدانند و نه برعکس«.  ی فرآيندی را همچون قالب و چارچوب برای نظريهريزان بايد نظريهنويسد : »برنامهکتابش اينگونه می

 ( ۱۰۶:  ۱۳9۵)اجاللی و همکاران،  

 « صحیح است. ۳گزينه » -7۳

:  ۱۳9۴اين اصطالح را را ابتدا آنری لوفور بکار برد و پس از او ديويد هاروی و پیتر مارکوزه از آن استفاده کردند. )رفیعیان و جهانزاد، 

2۳۴ ) 

 ( چارلز لیندبلوم ۴               ( سوزان فاينشتاين      ۳( شین مک کونل                       2( پل ديويدوف                         ۱

 « صحیح است. ۴گزينه » -7۴

 ۱۶۰ی ريزی، صفحه (؛ دگرگونی انديشه در نظريه برنامه۱۳9۴منبع : رفیعیان، مجتبی و همکاران ) 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۵
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زار برای گردشِ کاالها و تحققِ سود؛ و  شهری، يک »مکان تولید« يک محل برای بازتولیدِ نیروی کار، يک با از منظر نومارکسیستی سیستم

 (. 2۳: ۱۳9۴يک مرکزِ کنترل برای اين روابط پیچیده است. )رفیعیان و همکارن، 

ريزی،  (؛ دگرگونی انديشه در نظريه برنامه۱۳9۴برای فهم بهتر به فرآيند انباشت سرمايه رجوع کنید : رفیعیان، مجتبی و همکاران )

 . 229ی صفحه

 حیح است. « ص۴گزينه » -7۶

سلسله مراتب قرارگیری مسجد از لحاظ فاصله، موقعیت، و منطقه تحت پوشش آن. همانگونه که »مؤسسه عربی توسعه شهری« معتقد  

باشد که موافق با تعالیم اسالمی نیز هست. )مرتضی،  است، اين سلسله مراتب، پاسخگوی بعد مکانی مورد نیاز بین خانه و مسجد می

۱۳9۵ :۱۳۳ /.) 

 « صحیح است. 2» زينهگ -77

های شهری مسلمانان نیز بود. در  عدالت اجتماعی و يکپارچگی به عنوان يکی از مبانی تعبیر امت اسالم، تعیین کننده الگوی کاربری زمین

اين  توانست استفاده يکسانی از فضاهای عمومی وامکانات تجاری و مذهبی نمايد. در واقع، محیط سنتی، هر يک از اعضای جامعه می

 پیامبر )ص( بود که جوهره سنتی توزيع کاربری زمین را بنیان گذاری نمود. همانگونه که قبالً بیان گرديد، پیامبر بعد از ورود به مدينه

ابتدا با ساختن مسجدی در مرکز، شهر مدينه را بنیان نهادند. ايشان سپس، سوق )بازار( را در نزديکی مسجد بنا نموده و فرمودند: »اين 

بندی نمودند. اين سنتِ بنا نهادن مسجد و بازار در مرکز و احاطه کردن آنها با  قِ شماست«. پس از آن، نواحی مسکونی را تقسیم سو

 (. ۱۱۴: ۱۳9۵نواحی مسکونی، در اغلب شهرهای سنتی مسلمانان دنبال شد. )مرتضی،  

 « صحیح است. 2گزينه » -7۸

از دعوت موسی به میقات ياد کرد که مدتی است برای حضور يافتن او، در مکان خاص. نمونه  توان ی مکان با زمان می در ارتباط با رابطه

هايی  ی خاص نیتِ احرام بايد در مکانديگر، اطالق واژه میقات )زمان( به مکان مُحرم شدن حاجیان است. چنانچه حاجیان در لحظه 

 ( ۵۰:  ۱۳9۵زاده،  خاص باشند تا امکان مُحرم شدنشان فراهم گردد. )نقی

 « صحیح است. ۳گزينه » -79

  – ۵/۳فرمايند : »چنانچه در میان خودتان در مورد پهنای خیابان دچار اختالف شديد آنرا با پهنای حداقل هفت ذرع ) پیامبر )ص( می

 ( ۱2۳:  ۱۳9۵متر( بسازيد«. )مرتضی،   2۰/۳

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۰

 ی مديريت شهری پور، فصلنامهقلیدسی، ترجمه ناصر برکريزی غیرا(؛ به سوی برنامه۱۳79فريدمن، جان ) 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۱

 توسط لودويک فون برتالنفی مطرح شد.  ۱9۵۴ها در سال تئوری عمومی سیستم 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸2

ريزی،  ی برسد. از نظر او »برنامهتواند به رشد و تعالداند، يک روش علمی که از رهِ آن انسان میريزی را يک علم میفالودی برنامه

ها )بر اساسِ وضعِ  گیرند تا اعتبار سیاستای که انجام میهای آگاهانهگیری است اين روش يعنی تالشعلمی در تصمیم استفاده از روش

ريزاندر  نیست که برنامه( افزايش يابند. اما به اين معنا –شهر، منطقه، شرکت يا هر نهادی  –ی محیط بینی شدهی پیشموجود و آينده

 ( ۱۳۵:  ۱۳9۴کنند«. )رفیعیان و همکاران، قلمروِ سیاست دخالت می

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۳

ای در دستیابی به اصول اسالمی تعامل اجتماعی و روابط قوی همسايگی دارد. شکل  شکل شهری محیط زندگی مسلمانان، سهم عمده

را تحقق کامل سنت دانست.  توان آن، نه تنها در حمايت از اين اصول موفق بود، بلکه میمتراکم مناطق مسکونی شهرهای سنتی اسالم

زمانی که از پیامبر )ص( در مورد محدوده همسايگی سوال نمودند، ايشان فرمودند : »تا چهلمین خانه از منازل شما، هنوز همسايه شما به  

باشد، که در بسیاری از شهرهای سنتی ی تعداد واحدهای هر بلوک میآيد«. بر اين اساس، عدد چهل نمايانگر محدوده حساب می 

 ( ۱2۱: ۱۳9۵خورد. )مرتضی، مسلمانان به چشم می
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 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۴

 . 2۳-22ی ريزی شهری، صفحهريزی با تأکید ويژه بر برنامههای برنامه(؛ درآمدی بر نظريه۱۳9۰منبع : عبدی دانشپور، زهره )

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۵

 . ۱۰2ی (؛ اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم، صفحه۱۳9۵منبع : مرتضی، هشام ) 

 « صحیح است . ۴گزينه » -۸۶

 .  ۱۴۰ –  ۱۳9ی ريزی، صفحه (، دگرگونی انديشه در نظريه برنامه۱۳9۴منبع : رفیعیان، مجتبی و همکاران ) 

 « صحیح است . 2گزينه » -  ۸7

 . ۳2۱ی های سنتی و جديد، صفحهريزی: ديدگاه(؛ نظريه برنامه۱۳9۵ران )منبع : اجاللی، پرويز و همکا

 « صحیح است. 2گزينه » -۸۸

 (. ۱۵۰: ۱۳9۵بندی نمود: محل و طراحی. )مرتضی، توان طبقهبه طور کلی حريم خصوصی صوتی يک خانواده مسلمان را به دو شکل می

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸9

 2۸۰ی  مقدم، صفحهريزی، ترجمه الهام بهمن تیموری و عارف اقوامی ظريه برنامه(؛ ن۱۳۸9آلمندينگر، فیلیپ )

 « صحیح است. 2گزينه » -9۰

 . ۳۴۰ی ايرانی، صفحه –(؛ تبیین معماری و شهرسازی مبتنی بر هويت اسالمی ۱۳97کار، عبدالحمید و همکاران )منبع : نقره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

 

 

 

 

 

 آزمون چهارم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مروری بر رتبه های برتر خانه شهرسازان ایران            

 

53 

 ريزی و طراحی شهریهای مطرح در برنامهها و انديشهنظريه

از دیدگاه مارکسیستی، کدام یک از عوامل زیر به عنوان مهم ترین عامل تحول تدریجی زندگی روستایی به زندگی شهرنشینی  -1

 محسوب میشود؟ 

 (بهداشت 2 (جمعیت ۱

 (فرهنگ ۴ (تولید ۳

 ناشی از چه پدیده ای است؟ های مکانی از منظر هایدر، جنگ -2

 (تغییر سهم آب در شهرها 2 ( فرآيند صنعتی زدايی اقتصادی در شهرها ۱

 (تعارضات فرهنگی و قومی در شهرها۴ (رقابت شديد بین شهرها۳

 رویکرد مقابله با تفرق سیاستی و برنامه ریزی کدام گزینه است؟ -3

 تژيکريزی فضايی استرا(برنامه2 ( مديريت شهری يکپارچه ۱

 ( گذار از حکومت به حکمروايی۴ (منطقه گرايی۳

 تفاوت اصلی برنامه ریزی فیزیکی و برنامه ریزی فضایی در پرداختن به کدام عامل است؟  -4

 (جمعیت و اشتغال 2 (جمعیت و فرهنگ ۱

 (محیط زيست و جمعیت ۴ (اشتغال و فرهنگ۳

در ارتباط با تعریف چه مفهومی عنوان شده   "رد انتظار را به بار آوردتالش برای سازماندهی اقداماتی که در آینده نتایج مو"-5

 است؟ 

 (هدف 2 ( توسعه ۱

 (راهبرد ۴ (برنامه ريزی ۳

 انواع برنامه از نظر فراپوشی به چه صورت دسته بندی میشود؟  -6

 ( جامع و غیرجامع 2 کوتاه مدت -میان مدت -( دراز مدت۱

 ای حوزه-موضعی -(موضوعی ۴ ی روستاي -شهری -ایناحیه-ای منطقه-( ملی۳

زمانی که شهر بر روی یک تپه شیبدار واقع شده باشد، کدام یک از الگوهای زیر جهت تعیین الگوی شبکه فاضالب مناسب   -7

 است؟ 

 ( تقاطعی 2 ( شعاعی ۱

 ( ناحیه ای ۴ ( عمودی ۳

 باشد؟های زیر نمیریزی فضایی کدام یک از گزینههدف از برنامه -8

 (پیش بینی وضعیت آينده استقرار مطلوب انسان در طبیعت 2 ابع سرزمین ( شناخت من۱

 ( تامین مسکن ۴ يابی انسان و فعالیت در سرزمین ( توزيع بهینه و سازمان۳

 بندی عملکردی است؟ کدام یک از تعاریف زیر، دربرگیرنده تعریف منطقه  -9

سازی برای منطقه موثرند و  هم همگن تشکیل شده و در متغیرهايی که در نقشای که نواحی مختلف آن از چند جنبة خاص و ويژه و م( منطقه ۱

 شود مشترک است. منطقه بر اساس آن تعريف  می

 ای که نواحی مختلف تشکیل دهندة آن با يکديگر ارتباط و کنش و واکنش فراوان دارند و با نواحی خارج از منطقه کمتر ارتباط دارند. ( منطقه 2

 گیرد.ای انجام میريزی ناحیها عملکرد اقتصادی مشخص در قالب يک منطقه است که در آن برنامه( مکان همگن ب۳
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 ( فضای جغرافیايی که بر اساس ضوابط و معیارهای سیاسی و اداری به صورت مصنوع تقسیم بندی شده است. ۴

 در بر گیرنده چه مفهومی است؟  (INDICATIVE)ریزی ارشادی ماهیت برنامه -10

 ( جنبه ايجاد تغییر و دگرگونی دارد 2 جنبه اصالحی و نوسازی وضع موجود را دارد  (۱

 دهد ( خطوط ويژه و الزم االجرا را نشان می۴ ( شامل خطوط و رهنمودهای کلی و عمومی است ۳

 داند ؟ تفکرات حاکم بر کدام مکتب، شکل گیری شهر را به صورت دوایر متحدالمرکز می -11

 ( مکتب فرانکفورت 2 ( مکتب شیکاگو۱

 ( مکتب برلین ۴ آنجلس ( مکتب لس۳

، کدامیک از گزینه  "تولید فضا به سه بعد که بطور دیالکتیکی به یکدیگر وابسته و مرتبط اند تقسیم می شود"از نظر لوفور  -12

 های زیر این سه بعد را نشان می دهد؟ 

 ( کنش فضايی، بازنمايی فضا و فضاهای بازنمايی۱

 هنگی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی( بعد فر2

 ( بعد سیاسی، بعد اجتماعی، بعد اقتصادی۳

 ( کنش سیاسی، کنش ارتباطی، بازنمايی فضا ۴

 کدام گزینه در مورد طرح بتل صحیح است؟-13

 (اين برنامه همزمان با برنامه پنجم تهیه شد 2 منطقه تقسیم کرد  ۱۳( اين برنامه کشور را به  ۱

 ( اين برنامه همزمان با برنامه سوم تهیه شد ۴ منطقه تقسیم کرد  ۱۰ا به  ( اين برنامه کشور ر۳

 ها چیست؟وجه مشترک همه برنامه -14

 (هدف 2 (چشم انداز ۱

 ( ضوابط و مقررات ۴ ( طرح کالبدی ۳

 توان مشکل مسکن شهرهایی نظیر شهر تهران را حل کرد؟چگونه می -15

 ( دادن وام ساخت مسکن 2 بزرگ رويه به شهرهای گیری از مهاجرت بیپیش (۱

 های اقماری ايجاد شهرک (۴ ( ساخت واحدهای سازمانی ۳

 طرح آمایش سرزمین بر کدامیک متمرکز است؟ -16

 ريزی کالبدی ( برنامه2 ريزی فضايی( برنامه۱

 فرهنگی -ريزی اجتماعی( برنامه۴ ريزی اقتصادی( برنامه۳

 پرداز شهری طرح گردیده است؟ از سوی کدام نظریه "ریزیالگوی نااقلیدسی دربرنامه"انگاره  -17

 ( ريچارد سنت۴ ( جین جیکوب  ۳ ( اسکات کمپل 2 ( جان فريدمن ۱

 مرکزی بر مبنای موارد زیر استوار است به جز: نظریه مکان -18

 (نواحی محدود 2 فیزيکی -انداز فرهنگی(يکسانی چشم ۱

 کننده (رفتار منطقی مصرف۴ تمام جهات  ها، مرکزی در ( قابلیت دسترسی يکسان مکان۳

 نخستین کنفرانس جمعیت جهان در چه سالی و در کجا برگزار شد؟ -21

 ، مکزيکوسیتی۱99۴ (۴ ، استکهلم ۱972 (۳ ، بخارست ۱97۴( 2 ، قاهره ۱9۸۴( ۱

 آخرین مرحله کدام است؟   CDSدر فرآیند تهیه  -22

 ها ارزيابی و انتخاب گزينه (۴ طراحی استراتژيک برتر  (۳ ها ( اجرا و ايجاد ساز و کار2 ( نظارت و بازنگری ۱
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 توان قرار داد؟ ای( میموضوعی )حوزه -های موضعی، موضوعی یا موضعیهای زیر را در کدام دسته از طرحهر یک از طرح -23

 های تهران دره -الف( ساماندهی و ارتقاء کیفیات محیطی رود

 های ورزشی در شهر تهران هها و پهنب( ایجاد و ساماندهی مکان

 شرق تهران گردشگری شمال -ج( ساماندهی پهنه تفرج

 ( موضعی/ موضوعی/ موضعی 2 ای(/ موضوعی/ موضعی موضوعی )حوزه  -( موضعی۱

 ای(/ موضوعی موضوعی)حوزه -( موضعی/ موضعی ۴ (  موضوعی/ موضوعی/ موضعی ۳

 رتبه متعلق به کیست؟های بلندمتراکم و ساختماناصطالح پدر شهرهای پر -24

 ( دوکسیاديس۴ ( همر هويت ۳ ( گلودن 2 ( لوکوربوزيه ۱

 حداکثر شیب متعادل به منظور گسترش بافت شهری چقدر است؟  -25

 درصد  ۱۸  -۱۵( ۴ درصد  ۱۵  -۱۰( ۳ درصد  ۸-  ۴( 2 درصد  ۴ -۰( ۱

 یست؟ چ AHPو  ANPگیری چند معیاره مانند های تصمیمبر سایر مدل FANPمزیت روش  -26

 های مختلف ايجاد ساختار رفت و برگشتی بین خوشه (2 ها استفاده از روش تحلیل عاملی در وزن دهی شاخص (۱

 وارد کردن منطق فازی در تحلیل سلسله مراتبی  (۴ کاهش سطح ناسازگاری ( ۳

 است؟  دهنده چه شاخصیدر مدل اقتصاد سنجی آیزارد، محور عمودی و افقی به ترتیب هرکدام نشان  -27

 تغییرات اشتغال در سطح شهر  -(  تغییرات اشتغال در سطح ملی۱

 تغییرات اشتغال در سطح ملی  -( تغییرات اشتغال در سطح شهر 2

 تغییرات جمعیت در سطح شهر  -( تغییرات جمعیت در سطح ملی۳

 تغییرات جمعیت در سطح ملی   -( تغییرات جمعیت در سطح شهر۴

 شنامه، مقدار قابل قبول برای آلفای کرونباخ حداقل چه میزان باید باشد؟ برای تشخیص پایایی پرس -28

۱) ۴ /۰ 2) 7 /۰ 

۳ )۵ /۰ ۴) 9 /۰ 

 افتد؟اتفاق می  URBAN SPRAWLدر مدل آنتروپی شانون برای تحلیل رشد شهر، چه زمانی رشد بی قواره شهری یا  -29

 میل کند  ۰ه زمانی که آنتروپی ب (2 میل کند   Lnزمانی که آنتروپی به  (۱

 میل کند زمانی که آنتروپی به بینهايت (۴ میل کند  ۱زمانی که آنتروپی به ( ۳

 کدام یک از خصوصیات زیر از نظر آلن برتو، خصوصیات ساختار فضایی یک شهر را بیان نمیکند؟  -30 

 توزيع فضايی جمعیت در نواحی ساخته شده (2 تراکم )مصرف زمین(  (۱

 الگوی سفرهای درون شهری  (۴ نالگوی کاربری زمی( ۳

  ريزی و طراحی شهری های برنامهها و سنت ها، شیوهروش 

هایی که به زراعت اختصاص دارند از  های شهری که به صورت خودگردان تجزیه گردیده و توسط زمینای از سلولمجموعه -31

 یکدیگر جدا شده اند، مصداق کدام نظریه است؟ 

 شهر درخشان  (2 ولف  (۱

 شهر پهندشتی  (۴ گلودن ( ۳

 باشند. بجز: تمامی شهرهای زیر دارای سیستم شطرنجی می -32
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 ايالم  (2 تهران  (۱

 شهرکرد  (۴ مشهد ( ۳

 گردد؟ های مکانی و هویتی شهر محسوب میتوپوگرافی شهر کدام شاخصه از مولفه -33

 ساختار جغرافیايی (2 زمین شناسی اقتصادی (۱

 ئونیکتک (۴ جان طبیعت بی( ۳

 ریزی شهری کدام است؟ ترین روش تحلیل اقتصادی در برنامهترین و متداولقدیم -34

 روش برآورد تولید و درآمد  (2 روش تحلیل پايه اقتصادی شهر  (۱

 روش تحلیل ساخت اقتصاد شهر  (۴ های داده ستاندهمدل ( ۳

 چیست؟  EIAهدف از  -35

 از توسعه فشرده شهرها  جلوگیری (2 جلوگیری از آثار منفی توسعه  (۱

 شاخص توسعه انسانی (۴ ارزيابی اجتماعی محالت شهری ( ۳

 کدام گزینه در ارتباط با دیدگاه پدیدار شناختی با هرمنوتیک صحیح است؟  -36

 (  پديدارشناسی با تجربه گرايی و دانش کلی و نظری مطابقت دارد ۱

 دهد ه رجوع به واقعیت را هدف قرار می( پديدار شناسی مبتنی بر روش قیاسی و تجربی است ک 2

 ( از نظر پديدار شناسی تنها منبع معتبر شناخت، تجربه مستقیم و دقیق )شهود( و شرح اين شهود است ۳

 ( از نظر پديدار شناسی هرنوع آگاهی و نظريه که قابل آزمون و ردپذيری نباشد علمی نخواهد بود. ۴

 اهبرد عدم تمرکز متمرکز قرار میگیرند؟کدام یک از موارد زیر هر دو در ر -37

 نیواربنیسم و پدسترين پاکت (2 شهر فشرده و پدسترين پاکت  (۱

 سیاست تقسیم شهری و شهر فشرده (۴ نیواربنیسم و سیاست تقسیم شهری( ۳

رتبط با شهر نامیده  تری از هویت مکانی را تعریف کرده و با توجه به انسان شهرنشین آن را هویت مهای خاص چه کسی جنبه -38

 است؟ 

 پروشانسکی  (2 مارکواللی  (۱

 جورج سانتايانا  (۴ لینچ ( ۳

 شود؟تحلیلی به کدام یک از اشخاص زیر مربوط می  "خرد گرایی" -39

 پوپر  (2 فالودی  (۱

 چدويک  (۴ کارناپ  (۳

 پذیر کدام است؟ نقطه شروع انجام طراحی برای یک عرصه همگانی نفوذ -40

 های شهر است. ی مستقیم نسبت به ساير بلوکی مداخلهت بلوک حوزه( درک موقعی۱

 زند. های شهری اطراف آن پیوند میهايی که عرصه عملیاتی طرح را به اولین بلوک( شناخت شريان2

 کند. یهای اصلی وصل می مستقیم را به شريانی مداخلههايی که عرصه عملیاتی طرح يا حوزهی شريانگیری فاصله( اندازه۳

ی پیرامون همچون نزديکترين حوزه به  طور حوزههايی که عرصه طراحی را به واحد شهر همچون کل واحد و همینرسی شريانبر( ۴

 زند. عرصه مداخله مستقیم پیوند می

 دهد؟ای طراحی کلی یا جامع شهر جای خود را به طراحی بخشی یا موردی میدر چه دوره -41

 ( انقالب صنعتی ۴ ( باروک ۳ س( رنسان2 ( قرون وسطی ۱
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 ای به نام »شهر در حاشیه« به چه مفهومی است؟گیری پدیدهشکل -42

 ی صنعتی، الگوی شهرهای اقماریشهرها، در دورهگیری شهرهای جديد به منظور اسکان سرريز جمعیت کال( شکل۱

 ی فراصنعتی، الگوی باغشهرها های پراکنده، در دورهگیری حومه( شکل2

 CBDی صنعتی، الگوی های صنعتی در اطراف شهر، در دوره گیری حومهشکل (۳

 ی فراصنعتی، الگوی شهرهای چند مرکزی های پراکنده و تخلیه از درون، در دورهگیری حومه( شکل۴

 دهد؟کدام قسمت اهمیت رفت و برگشتی فرآیند طراحی شهری را نشان می -43

 ( ارائه گزينه برتر ۴ رزيابی ( ا۳ گذاری ( هدف2 ( شناخت و تحلیل ۱

 دهی نمود؟ های گوناگون کیفیت طراحی شهری را به چه اساسی سازماناپلیارد مولفه -44

 ( نیازهای مختلف انسانی2 ( حاالت ادراکی مختلف انسان ۱

 مراتب نیازهای آبراهام مازلو ( نظريه سلسله ۴ های مکان ( مولفه ۳

 ین پاکت صحیح است؟ کدام گزینه در مورد الگوی پدستر -45

 ( اين الگو از طرف دوآنی و زيبرگ ارائه شد. ۱

 ( اين الگو از جمله الگوها در جهت تمرکز شهری است. 2

 ( است. TODگرا )( اين الگو همان الگوی حمل و نقل عمومی۳

 اند. اطهای مستقل کوچکتر است که توسط راه آهن با شهرهای اصلی منطقه خود در ارتب(  سیستمی از شهرک۴

 کدام طرح شهرسازی در حقیقت نوعی شهرسازی اجرایی محسوب می شود؟ -46

 ( طرح آماده سازی زمین ۴  ( طرح مجموعه شهری ۳ ( طرح تفصیلی 2 ( طرح جامع ۱

 کدام یک از اندیشمندان زیر از بانیان تجدید حیات گوتیک بود؟ -۴7

 ژان باپتیست گودن( 2                                   آگستوس ولبی نورث مور پوژن                          (۱

 هربرت جورج ولز  ( ۴ بنیامین وارد ريچاردسون                                     ( ۳

 ی چهارم سیام درمورد چه موضوعی بود و در چه سالی و در کدام شهر برگزار شد؟ کنگره  -48

 ، آلمان ۱929( مسکن حداقل،  2                                              ، فرانسه        ۱9۵۳( سکونتگاه، ۱    

 ، يونان۱9۳۳( شهر عملکردی، ۴، انگلستان                                                  ۱9۵۱( مرکز شهر،  ۳    

 دوره است؟میالدی، در کدام شهر و کدام  20ریشه مبانی معماری مدرن، سبک غالب در قرن  -۴9

 ( فلورانس، رنسانس2                  ۱9( شیکاگو، قرن ۱    

 ( شیکاگو، انقالب صنعتی۴                  ۱7( پاريس، قرن ۳    

 آوردهای کدام سبک و مکتب است؟ای و اهمیت دادن به سطح از دست از بین رفتن دیدگاه یک نقطه  -50

 ( فوتوريسم 2                                                 ( کانستراکتیويسم                 ۱    

 ( کوبیسم ۴( اکسپرسیونیسم                                                                   ۳    

 در کدام یک از موارد زیر فرم تابع سازه است؟ -51

 های صنعتی ( ساختمان2                             های مدرن                        ( تمامی ساختمان۱    

 ( معبد پانتئون۴( برج ايفل                                                                         ۳    

کدام فرد نظریات جدید علمی و فلسفی را وارد معماری نمود و به تدوین مبانی نظری معماری پیدایش کیهانی  -52

 رداخت ؟ پ



 

 

58 

 فیلیکی گاتاری ( 2 ژاک دريدا                                                                                     ( ۱

 ژيل دلوز ( ۴ چالز جنکز                                                                                    ( ۳

نسبت به هم   "های افزوده با هم اختالف جزئی دارنداس باهم موافق بوده ولی در جزئیات و ویژگیهایی که در اسپدیده" -۵۴

 دارای کدام ویژگی هستند؟

 اختالف    ( 2 تفاوت                                                                                     ( ۱

 همگونی ( ۴                                                          تضاد                              ( ۳

 میان ارکان نظام هدایت و کنترل طراحی شهری چیست؟  ترین شکل راه حل درترین و عینیکلی -55

 ی شهرضوابط طراحی( 2 شهری                                                               چارچوب طراحی( ۱

 شهری چشم انداز طراحی( ۴ شهری                                                              راهنمای طراحی( ۳

عنوان  آید تا کیفیت محل را بهوجود میشهری عنصر زیرساختی در بافت موجود شهری بهیک از انواع طراحیدرکدام -56

 کاتالیزور، ارتقاء و توسعه دهد؟

 شهری هماهنگ طراحی( 2 شهری محرک                                                                حیطرا( ۱

 شهری کامل طراحی( ۴ قطعه                                                          -شهری قطعه طراحی( ۳

 ا استفاده کرد؟ ر  "طراحی آبادی"ی معادل شهری واژهچه کسی برای طراحی -57

 ( لینچ 2 ( لنگ                                                                                    ۱

 ( دوآنی ۴ ( لوزانو                                                                                   ۳

 تعریف زیراز چه کسی است؟ -59

هایی که از نظر  بینی مقدار مناسبی از زمین برای هر کاربری در مکان مناسب و بر پهنه به مثابه فعالیتی برای تدارک و پیش »شهرسازی    

 باشد، تلقی شده است.«  فیزیکی برای هر کاربری مناسب می 

 ( مک النین۴ پین ( چی۳ ( کیبل 2 ( چدويک ۱

شهرک و هاار یااک  30هزار نفر که توسط  50رکزی شهربا جمعیتی حدود ی می »کالنشهر سلولی« که در آن یک ناحیهنظریه  -60

 گردد، از کیست؟هزار نفر احاطه می 65جمعیتی برابر 

 ( دوکیساديس۴ ( پائولو سولری۳ ( ويکتور گروئن2 ( ابنزرهوارد۱

 

 ريزی و طراحی شهری مبانی و اصول برنامه 

 

 داند؟ یدن به حد تراکم مجاز و مطلوب چه میحل شهرهای بزرگ را پس از رسکریستوفر نایت راه -61

 تراکم های پیوسته کم( گسترش 2 کنترل جمعیت  (۱

 تراکم ايجاد شهرهای جديد کم (۴ های ناپیوسته پرتراکم ( گسترش ۳

 کدامیک از افراد زیر موفق شدن ساخته شدن آرمانشهر خود را ببیند؟   -63

 ۳و  ۱گزينه  (۴ اتین کابه  (۳ (  شارل فوريه 2 ( رابرت اوئن ۱

 های نظری در کشورهای در حال توسعه است؟ترین چارچوبترین و قدیمیکدام نظریه یکی از متداول -64

 های جنبشینظريه (۴ های نئوکالسیکنظريه (۳ (  نظريه برابری )عدالت( 2 ( نظريه رفاه ۱
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 از غیر پایه در یک منطقه است؟های پایه های مجزا کردن فعالیتهای زیر از روشکدام یک از گزینه  -65

 ( روش گرانشی۴ ( ضريب مکانی۳ ( مدل الری2 ( مدل هنسن۱

 بینی مکان جمعیت. آن مدل کدام گزینه زیر است؟مدلی است مکانی برای پیش  -66

 مدل کريستالر ( ۴ مدل راندنیلی( ۳ مدل ريلی ( 2 مدل هنسن ( ۱

 ( چه بود؟ 2ان ملل متحد)هبیتاتموضوع دومین برنامه کمیسیون اسکان بشر سازم -67

 مسکنی فقر شهری و بی ( 2 های تأمین مالی ساخت و ساز مسکن سیاست( ۱

 تأمین امنیت حق سکونت برای اقشار کم درآمد ( ۴ بدمسکنی اقشار کم در آمد ( ۳

 گیرد؟ را در بر می پردازنظریه نظریه زیر تعریف کدام  -68

 « آید.متجانس داشته باشد، از نظر جغرافیایی یک منطقه به شمار می هر بخشی از سطح زمین که شرایط فیزیکی» 

 ( آرنو ويچی ۴ آلبرت واترستون  ( ۳ ( هربرتسون 2 ( جورگ ۱

 یک از نظریات زیر است؟ ایده طراحی شهر فشرده و دهکده شهری از مبانی نظری کدام -69

 سیستمها  نظريه (۴ شهر  -نظريه روستا (۳ ( شهر اکولوژيک 2 زا ( توسعه برون۱

 دهد؟ اندازسازی »ارگون« را به درستی نشان میهای زیر فرآیند مدل چشمیک از گزینهکدام -70 

 برنامه اجرايی -نیمرخ شهر -روند ( بیانیه۱

 برنامه اجرايی  -اندازبیانیه چشم -بیانیه روند -( نیمرخ شهر2

 نیمرخ شهر  -بیانیه روند -انداز( بیانیه چشم۳

 نیمرخ شهر  -برنامه اجرايی -بیانیه روند -اندازم( بیانیه چش۴

واقع  -71 حرکت  این  باززنده دیدگاه  مانند  تمرکزگرایی  از  عناصری  و  است  طبیعت  در  بافتگرایی  غنای سازی  و  شهری  های 

ا برای مطلوبیت و کند و چیزهایی رهای کنترل شده ترکیب میگرایی مانند هستهگیرد و با عناصری از تفرقها را در بر میفعالیت

 افزاید.عملی بودن به آن می

 شهر اکولوژيک (TOD ۴( ۳ ( نوشهرسازی 2 شهر  -( روستا۱

 های زیر معرف فرآیند بازسازی است؟یک از گزینهکدام -72

 بخشی و بهبود ( بازيافت، مراقبت، حمايت، توان 2 سازی( تخريب، پاکسازی و دوباره ۱

 سازیبخشی و دوبارهريب، احیا، توان ( تخ۴ ( نوسازی، احیا و تعمیر ۳

 شود؟ آورد، چه نامیده می مجموعه اقداماتی که با اندک تغییراتی در فعالیت، موجبات افزایش عمر اثر را فراهم می -73

 ( مرمت ۴ ( نوسازی ۳ ( بازسازی 2 ( بهسازی ۱

 ران از اصول کدام الگو است؟ سواهای نو سنتی، فضاهای عمومی و تسهیالت برای عابرین و دوچرخهانگاره -74

۱ )TND 2 )UV ۳ )TOD  ۴ )P.P 

 کتاب » شهرسازی در خدمت انسان « از کیست؟  -75

 ( ماکس وبر ۴ ( چارلز جنکز  ۳ ( تیبالدز 2 ( آندره گوتن ۱

 از کیست؟  "شهر باید حافظ منافع و ضامن خوشبختی ساکنین خود باشد"این جمله که  -76

 هاوارد  (۴ ( لوکوربوزيه ۳ نراتو واگ (2 زيته  کامیلو (۱

 بار توسط چه کسی مطرح شد؟اولین  .P .Pیا TODالگوی  -77
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 ( رابرت استرن۴ ( وينسنت اسکالی ۳ ( پالتر زيبرگ 2 ( داگالس کلبا۱

 اند؟پردازها ارایه گردیده تئوری مرکزیت مکانی و تئوری فضای اقتصادی به ترتیب، توسط کدام نظریه  -78

 فون تونن  -اگوست لوش  (۴ برايان بری   -فون تونن (۳ فرانسوا پرو  -( والتر کريستالر2 يان بری برا -( اگوست لوش ۱

 ؟ دهد. هدف از طراحی این شهر چه بوده استشهر رانکورن در انگلیس را نشان میتصویر زیر باغ -79

 

 

 

 

 

 م، باغ خصوصی ( تأکید بر شیوه زندگی انگلیسی، تراکم ک 2 کاهش خودرو و ازدحام مراکز شهری ( ۱

نقل ۳ و  حمل  و  شخصی  خودرو  از  استفاده  کنترل  و  تعديل   )

 عمومی 

  2و   ۱( گزينه ۴

 تصویر زیر بیانگر چیست؟ -80

 
 گرايی تاريخی( التقاط2 گرايی( توجه پست مدرن به التقاط۱

 ۳و   ۱( گزينه ۴ گرايی ( هرج و مرج ناشی از التقاط۳

های زیر برای قرارگیری در جداره یک از کاربریگیرد، کدامهای عمومی در لبه آنها شکل میبا توجه به آنکه زندگی در فضا  -81

 تری است؟خیابان، دارای نمای فعال 

 های اداری مهم ( کاربری2 های تجاری بزرگ کاربری (۱

 فرهنگی مهم  -های تفريحیکاربری (۴ های محلی ( کاربری۳

 مدور در کدام شهرها و متأثر از چه چیزهایی شکل گرفتند؟ اشکال هندسی منظم به صورت مربع و  -82

 عقايد مذهبی و تأمل در نظام کیهانی -(دوران قرون وسطی ۱

 هاآرمانشهرها و جنگ  -(شهرهای باروک2

 ها و بزرگراهها ابربلوک   -(شهرهای انقالب صنعتی۳

 عقايد مذهبی و تأمل در نظام کیهانی -(شهرهای عهد باستان۴

..................... مابین ارتفاع نماهای اطراف آن و فاصله تا  بنا ب  -83 ه گفته توسلی، در یک فضای شهری وجود نسبت 
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 شود.ی احساس محصوریت قرار گرفتن، میناظر از نماها، باعث در آستانه

۱ )۱:۱ 2 )۳:۱ ۳) ۴:۱ ۴) 2:۱ 

 شکل زیر بیانگر کدام نوع توسعه است؟ -84

 
۱ )TOD 2 )P.P ۳ )PUD ۴ )UV 

 باشد؟کدام یک می (CFCرده سنی مورد نظر در رویکرد شهر دوستدار کودک ) -85

 سال  ۱۸( افراد کمتر از ۴ سال  ۱2( افراد کمتر از ۳ سال   ۱۴ – ۱2( افراد بین 2 سال  ۱۱  – 7( افراد بین  ۱

 داری است؟شعار »حداقل بهترین است«، شعار بنیادین کدام یک از بیانیه های مرتبط با پای -86

 ( 2۰۰۰برلین ) ( 2 (                                 ۱992)  2۱دستور کار  ( ۱

 ( ۱9۸7آينده مشترک ما )( ۴ (                                   ۱977اقتصاد پايدار ) ( ۳

 اولین راه شناخت گذر زمان در یک فضای شهری چیست؟ -87

 تغییر روز و شب  (2 ( تغییر وقايع محیطی ۱

 تکرار روز و شب در محیط  (۴ تکرار منظم وقايع محیطی (۳

-از پرسشدر کدام پرسش    ،دیآ  یبه شمار م  یهمگان  یمطالعات زندگبنای  ، که سنگ اطالعات درباره رفتار مردم  یجمع آور  -88

 ؟ شودی مطرح م یهمگان یدر مطالعه زندگ ییبرداشت فضا های

 ی ( چه چیز ۴ ( کجا ۳ کسی ( چه2 تعدادی( چه۱

 دادند، چه نام داشت؟حد فاصل بین مظهر قنات تا محلی که آب را مورد استفاده قرار می -۸9

 میله  (۴ هرنج         (۳ سرپاه      ( 2 آبراهه ( ۱

 ی مطالعات زندگی همگانی با انتشار چه کتابی شکل گرفت؟ نطفه  -9۰

 ( مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امريکايی ۱

 هنری ( ساخت شهر بر اساس اصول2

 شهرهای فردا باغ (۳

 معماری شهر  (۴
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 ریزی و طراحی شهری های مطرح در برنامهها و اندیشهنظریه پاسخ 

 « صحیح است. ۳گزينه» -۱

 . ۱2ريزی شهری، دکتر شیعه، ص  ای بر مبانی برنامهمنبع: کتاب مقدمه

 ح است. « صحی ۳گزينه»  -2

 . ۵۱منبع: مديريت و حکمروايی شهری برک پور، ص  

 « صحیح است. 2گزينه»  -۳

 . ۱۳۴منبع: مديريت و حکمروايی شهری برک پور، ص  

 « صحیح است. 2گزينه»  -۴

 منبع: کتاب اصول و مبانی برنامه ريزی منطقه ای، اشکوری 

 « صحیح است. ۳گزينه»  -۵

 . ۱۵۳ای، صرافی، صمنبع: کتاب مبانی برنامه ريزی توسعه منطقه 

 « صحیح است. 2گزينه»  -۶

 . 2۸-27منبع: کتاب طرحها و برنامه ها دکتر بهزادفر، ص  

 « صحیح است. ۴گزينه»  -7

 . ۳۰9منبع: کتاب زيرساخت های شهری دکتر بهزادفر، ص 

 « صحیح است. ۴گزينه»  -۸

 . ۱9-۱۸منبع: منبع: کتاب اصول و مبانی برنامه ريزی منطقه ای، اشکوری، ص 

 « صحیح است. 2گزينه»  -9

 . ۴۳منبع: منبع: کتاب اصول و مبانی برنامه ريزی منطقه ای، اشکوری، ص 

 « صحیح است. ۳گزينه» -۱۰

 . ۵۴منبع: کتاب اصول و مبانی برنامه ريزی منطقه ای، اشکوری، ص  

 « صحیح است. ۱گزينه» -۱۱

 . ۱2۵منبع: کتاب تراکم در شهرسازی، عزيزی، ص 

 « صحیح است. ۱گزينه» -۱2

 . 2۳9ريزی، رفیعیان و جهانزاد، ص منبع: دگرگونی انديشه در نظريه برنامه

 « صحیح است. 2گزينه» -۱۳

 . 7۵منبع: کتاب مبانی برنامه ريزی توسعه منطقه ای، صرافی، ص 

 « صحیح است. 2گزينه» -۱۴

 . ۳۴منبع: کتاب طرحها و برنامه ها دکتر بهزادفر، ص  

 « صحیح است. ۱گزينه» -۱۵

 دی بر اقتصاد شهری، درکوش، بخش مسکن منبع: درآم

 « صحیح است. ۱گزينه» -۱۶

 . ۳۴ای، زياری،ص ريزی منطقههای برنامهمنبع: اصول و روش

 « صحیح است. ۱گزينه» -۱7

 . 229ريزی، فین اشتاين و کمپل، ص های برنامهمنبع: نظريه

 « صحیح است. 2گزينه» -۱۸



 

 

64 

 . ۱۰۸ای، زياری، ص ريزی منطقه های برنامهها و مدلها و نظريهمکتب منبع:

 « صحیح است. ۱گزينه» -2۱

 . ۱7۱منبع: کتاب تراکم در شهرسازی، عزيزی، ص 

 « صحیح است. ۱گزينه» -22

 . 2۱۴ريزی شهری،زياری، ص های برنامهمنبع: مبانی و تکیک

 « صحیح است. ۱گزينه» -2۳

 . ۸7-7۱-۶۵بهزادفر، ص   های شهرسازی، ها و برنامهمنبع: طرح

 « صحیح است. ۱زينه»گ -2۴

 . ۵۴ريزی شهری، دکتر شیعه، ص  ای بر مبانی برنامهمنبع: کتاب مقدمه

 « صحیح است. ۳گزينه» -2۵

 . 2۳۶ريزی شهری، دکتر شیعه، ص منبع: کارگاه برنامه

 « صحیح است. ۱گزينه» -2۶

 دکتر زبردست.  FANPمنبع: مقاله 

 « صحیح است. 2گزينه» -27

 . ۶۱ا با تاکید بر رشته شهرسازی، حکمت نیا و موسوی، ص منبع: کاربرد مدل در جغرافی

 « صحیح است. 2گزينه» -2۸

 منبع: جزوه کالسی دکتر زبردست 

 « صحیح است. ۱گزينه» -29

 . ۱2۸منبع: کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر رشته شهرسازی، حکمت نیا و موسوی، ص 

 « صحیح است. ۳گزينه» -۳۰

 ت. منبع: جزوه کالسی دکتر زبردس

 روش ها، شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری 

 « صحیح است. ۳گزينه» -۳۱

 . ۳۰ريزی شهرهای جديد، زياری، ص منبع: برنامه

 « صحیح است. ۳گزينه» -۳2

 . ۱7منبع: شبکه ارتباطی در طراحی شهری، قريب،ص 

 « صحیح است. 2گزينه» -۳۳

 . ۵7منبع: هويت شهر، بهزادفر، ص 

 صحیح است. « ۱گزينه» -۳۴

 ای، زياری. ريزی منطقههای برنامهمنبع: اصول و روش

 « صحیح است. ۱گزينه» -۳۵

 . ۵۳زاده، ص ريزی راهبردی، مهدیمنبع: برنامه

 « صحیح است. ۳گزينه» -۳۶

 . ۳۶زاده، ص ريزی راهبردی توسعه شهری، مهدیمنبع: برنامه

 « صحیح است. 2گزينه» -۳7

 . ۵۴ی، ص منبع: تراکم در شهرسازی، عزيز
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 « صحیح است. ۱گزينه» -۳۸

 . ۶۶منبع: هويت شهر، بهزادفر، ص 

 « صحیح است. 2گزينه» -۳9

 . ۳2زاده، ص ريزی راهبردی توسعه شهری، مهدیمنبع: برنامه

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۰

 استفاده از نظام شريانی موجود

ها پیرامونی آن به عرصه عملیاتی طرح، نقطه شروع  ز حوزهبررسی وضعیت موجود تمام نظام شريانی داخل عرصه طراحی و همینطور ا

ها روند طراحی پیش گیری درباره بهترين شیوه استفاده از آنانجام يک طرح نفوذپذير است. با تجزيه و تحلیل اين ارتباطات و تصمیم 

 کند. رود. مقوله نفوذپذيری در دو مقیاس اهمیت پیدا میمی

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۱

دهد و معیارها و قواعد خشک و سخت طراحی  دوره باروک، طراحی کلی يا جامع شهر جای خود را به طراحی بخشی يا موردی میدر 

دهد. بر خالف گذشته تمايل به فضاهای باز بوجود آمده و فضاهای متراکم و  تا حدود زيادی اهمیت و مطلوبیت خود را از دست می

 گیرد. شد پويای شهر، جای رشد ايستا را میفتد و باالخره ربسته از اهمیت می

 . ۸منبع:کوهساری، محمدجواد؛ جزوه درس تحلیل فضاهای معماری و شهری؛ کنکور کارشناسی ارشد؛ خانه شهرسازان ايران؛ ص  

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴2

ای در زمینه دسترسی و ترافیک نشین که از محل زندگی به محل کار خود در رفت و آمد هستند مشکالت عديده جمعیت عظیم حومه

های  برنامه  ۱9۶۰و   ۱9۵۰های  دهند. در دهه کنند و منافع حاصل از دسترسی مناسب و سهل به مرکز تجاری شهر را کاهش میايجاد می

است از    گیرد تا دسترسی از حومه شهر به مراکز شهری را تسهیل کند. در هر جا که ضروریها شکل میعظیم توسعه شبکه معابر و راه

گردد. همزمان با  ای و کشوری ارتباط تسريع و تسهیل میهای فرامنطقهبر و اتصال به بزرگراههای کمربندی، مسیرهای میانطريق جاده

شود شکل اين شبکه ارتباطی جديد که قبال متکی بر مرکز شهر، نقطه عطف بهترين و  اين تغییرات الگوی شبکه ارتباطی نیز متحول می

شوند. چنین های اصلی شبکه ارتباطی جديد واقع میين محل دسترسی بود عوض شده و نقاط مبهم دسترسی بر سر تقاطعترمناسب

آورد، لزوم  کند و امکان توسعه پراکنده و گسترده در سطح را فراهم میتحوالتی الگوی اصلی شبکه ارتباطی را در منطقه عوض می

به صورت متمرکز و اطراف شهر شکل گرفته بود   ۱9هد و در نتیجه فرم اصلی شهر که در قرن دارتباط نزديک با مرکز شهر را کاهش می

گیرد و مراکز تجاری و اداری در کنار  گردد. با چنین تحوالتی استقرار مسکن و مشاغل در حومه شهر شکل میدچار تحول و تغییر می

 شوند. شهرها متمرکز می

گزيند. روال شهرهای متمرکز و پديدار شدن شهرهای چندمرکزی پس از  م »شهر در حاشیه« را برمیای ناجوئل گارو در بیان چنین پديده

امری غیرقابل اجتناب خواهد بود. در بسیاری از موارد افول مرکز به شکست اقتصادی، سیاسی، اجتماعی   CDBافول دسترسی مناسب به

 امیده شد.  و نمادين آن منجر و اين فرآيند بنام تخلیه شهر از درون ن

 . ۵9و   ۵۸های عمومی فضاهای شهری؛ ص  منبع: کرمونا، متیو؛ مکان

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۳

دهد. به اين مفهوم که نتیجه ارزيابی مستلزم برگشت به مراحل  فرآيند ارزيابی ماهیت رفت و برگشتی فرآيند طراحی شهری را نشان می 

 قبلی است.

 . ۴۱۵راحی شهری؛ ص  منبع: بحرينی، سید حسین؛ فرآيند ط

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۴

 های ادراکی انسانی(: مدل اپلیارد )حالت

های گوناگون کیفیت طراحی شهری را بر اساس پاسخگويی به حاالت ادراکی مختلف  توان مولفهبر اساس مدل پیشنهادی اپلیارد، می

 کند: ر برابر محیط را به سه حالت زير تفکیک میهای ادراکی انسان د بندی نمود. او واکنشانسان سازماندهی و طبقه
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 گردد. عاطفی: در اين وضعیت محیط به مثابه محرکی جهت برانگیختن احساسات و تداعی معانی تلقی می-حالت واکنش

 شود. حالت عملیاتی: حالتی است که غالبا توسط افراد در زندگی روزمره بکار گرفته می

عاطفی خود در جستجوی کسب اطالعات از محیط   -های عملیاتی و واکنشید برای حمايت از فعالیت حالت استنباطی: در اين حالت افرا

 و نهايتا فهم معنی آن هستند. 

های ادراکی انسان در قالب سه مولفه عملیاتی،  های طراحی شهری بر اساس مدل اپلیارد بر حسب ارتباطشان با يکی از حالت کیفیت

 بندی هستند. ل طبقهعاطفی قاب-استنباطی و واکنشی

کوهساری، محمدجواد؛ جزوه درس تحلیل فضاهای معماری و شهری؛ کنکور کارشناسی ارشد؛ خانه شهرسازان   -۳منبع: سیر انديشه 

 . ۳۱ايران؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۵

 های کوچک که خوداتکا نیستند. اين الگو از طرف کالتروپ ارائه شد و سیستمی است از شهرک

 . ۶۸صزيزی، محمدمهدی؛ تراکم در شهرسازی؛ منبع: ع

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۶

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴7

 « صحیح است.  ۴گزينه » -۴۸

 . 7۵منبع: قباديان، وحید؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب، ص  

 « صحیح است.  2گزينه » -۴9

 . 2۰ص   منبع: قباديان، وحید؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب،

 « صحیح است.  ۴گزينه » -۵۰

 . ۶2شهرسازان، ص  منبع: يالپانیان، علی؛ مبانی نظری معماری خانه

 « صحیح است.  ۳گزينه » -۵۱

 . ۶۸شهرسازان، ص  منبع: يالپانیان، علی؛ مبانی نظری معماری خانه

کند. برج ايفل نمادی  از اصول سازه ای تبعیت می های مرتفع فرمدر شرايطی ممکن است فرم تابع سازه باشد، به عنوان مثال در ساختمان 

 گرايی است که هنوز در نام نهادن آن به عنوان اثر معماری يا مجسمه سازی وحدت اثر وجود ندارد. از سازه

 « صحیح است.  ۳گزينه » -۵2

 . 2۱۴منبع: قباديان، وحید؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب، ص  

 « صحیح است.  ۳گزينه » -۵۴

   .2۱۱شهری، ص منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی

 « صحیح است.  ۴گزينه » -۵۵

   .22۶شهری، ص منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی

 « صحیح است.  ۱گزينه » -۵۶

 . ۱7شهرسازان، ص منبع: يالپانیان، علی؛ تحلیل فضاهای معماری و شهری خانه

 « صحیح است.  ۳» گزينه -۵7

 . ۱منبع: گلکار، کوروش؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری، ص  

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵9

ی تقسیم زمین و مکان بهینه  ريزی کاربری اراضی را نحوه نظران کاربری اراضی شهری، برنامه( از پیشکسوتان و صاحبChapinچاپین )

 نمايد. یبرای مصارف و کاربردهای متنوع زندگی تعريف م

 . ۳صريزی کاربری اراضی شهری منبع: زياری، کرامت اله؛ برنامه
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 « صحیح است. 2گزينه » -۶۰

 . ۶7منبع: عزيزی، محمدمهدی؛ تراکم در شهرسازی؛ ص  

 مبانی و اصول برنامه ریزی و طراحی شهری 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۶۱

 حل وی برای اينگونه شهرها است. تراکم، راه های ناپیوسته پرتراکم يا همان ايجاد شهرهای جديد پرگسترش

 . ۱۰9؛ صمنبع: عزيزی، محمدمهدی؛ تراکم در شهرسازی؛ 

 ۶۸ص منبع: عزيزی، محمدمهدی؛ تراکم در شهرسازی؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۶۳
 « صحیح است. ۱گزينه » -۶۴

 .. ۸۴ای؛ ص ريزی منطقههای برنامهها و مدلها و نظريهمنبع: زياری؛ مکتب

 « صحیح است. ۳گزينه » -۶۵

 . ۶۸ص نیا، حسن و میرنجف موسوی؛ کاربرد مدل در جغرافیا؛ منبع: حکمت

 « صحیح است. 2گزينه » -۶۶

بینی فضاهای گذران اوقات  يابی مراکز خريد و پیشها، تشکیل مدل نقطه جدايی، مدل مکاناز ديگر اثرات مدل نیوتن بر ايجاد ساير مدل 

 فراغت است. 

 . ۱۳۶صنیا، حسن و میرنجف موسوی؛ کاربرد مدل در جغرافیا؛ منبع: حکمت

 « صحیح است.  ۴گزينه » -۶7

 . ۳۴2ص ريزی شهری؛ های برنامهاله؛ مبانی و تکنیکمنبع: زياری، کرامت 

 « صحیح است. ۱» گزينه -۶۸

 . 9۸ص ای؛ ريزی منطقهمنبع: معصومی اشکوری، سید حسن؛ اصول و مبانی برنامه

 صحیح است. « 2گزينه » -۶9

 ها جزء مبانی نظری شهر اکولوژيک هستند تا مردم، پیاده به سرکار يا محل خدمات حمل و نقل عمومی بروند. اين ايده

 . ۴۳۵ص ريزی شهری؛ های برنامهاله؛ مبانی و تکنیکمنبع: زياری، کرامت 

 « صحیح است. 2گزينه » -7۰

 . ۱9۵يزی شهری؛ ص رهای برنامهاله؛ مبانی و تکنیکمنبع: زياری، کرامت 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۱

های مصنوع بود که  شهر در محیط -حل اساسی اين جنبش، پیاده کردن طرح روستاآغاز شد و راه ۱992شهر در سال   -حرکت روستا

 محیطی است. شکلی از توسعه به اساس پايداری اقتصادی، اجتماعی و زيست

 . ۴۳۰ريزی شهری؛ ص ای برنامههاله؛ مبانی و تکنیکمنبع: زياری، کرامت 

 « صحیح است. ۱گزينه » -72

 . 22مرمت شهری، ص  منبع: حبیبی، سید محسن، مقصودی، ملیحه، 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۳

 . ۱۶مرمت شهری، ص  منبع: حبیبی، سید محسن، مقصودی، ملیحه، 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۴

 . ۸رسازی؛ خانه شهرسازان ايران؛ صهای جديد شهر و شهمنبع: آريان، وحید؛ جزوه تئوری

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۵
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 . ۶مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری، ص شیعه، اسماعیل؛منبع:

 . 2۸ريزی؛ صمنبع: فین اشتاين و کمپل؛ نظريه برنامه

 . است« صحیح  ۱گزينه » -7۶

 . ۳2شیعه، اسماعیل؛ مقدمه ای بر مبنای برنامه ريزی شهری؛ ص منبع: 

 « صحیح است. ۱گزينه » -77

 را برای اولین بار ارائه دادند. TODپیتر کلتورپ و داگالس کلبا الگوی  

 . 9های جديد شهر و شهرسازی؛ خانه شهرسازان ايران؛ صمنبع: آريان، وحید؛ جزوه تئوری

 « صحیح است. 2گزينه » -7۸

 . 9۱ريزی شهری؛ صای بر مبانی برنامهمنبع: شیعه، اسماعیل؛ مقدمه

 « صحیح است. ۳زينه »گ -79

 . ۸9های معاصر طراحی شهری؛ صمنبع: بحرينی، حسین؛ نظريه

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۰

 . ۳۴۴و  ۳2۴های معاصر طراحی شهری؛ صمنبع: بحرينی، حسین؛ نظريه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۱

شود  حالی که هر چه مقیاس عملکرد کاربری بیشتر می اند و بر زندگی خیابان تأثیر بارزی دارند؛ درهای محلی دارای نمايی فعالکاربری

 شوند. گراتر میدرون

 . ۳۴۸های عمومی فضاهای شهری؛ صمنبع: کرمونا، متیو؛ مکان

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸2

  در هرش شکل درباره ی ارزش با آثار  شده فراهم ها قرنطی   که گسترده  قاتیتحق برکت به امروزه .دارد  یطوالن خي تار شهرهای طراح

  نظم در تأمل و یمذهب دي عقا از متاثر باستان  عهد یشهرها در  رودم  و مربع  صورت به منظم یهندس  اشکال از  آثار ني ا در است دسترس

  بسته و محدود شکل در  ثروت و  قدرت تمرکز نقشه از ،وسطا قرون دوران ی ها شهر گرفته شکل  جي تدر به و یعیطب بیترک ات یهانیک

 در اسیمق با و طبقه چند یها بنا احداث از ،ها شهر ساختار  و  است مدرن و یصنعت انقالب میعظ و گسترده راتاث تا بارون  یشهرها

  یبرخ در سود و هي سرما و امکانات تمرکز صورت به یا منطقه   ینابرابر از ،ها بزرگراه و ها بلوک ابر از شهرها شدن انباشته تا آغاز

  به بازگشت و اشتباهات به نسبت انتقادات تا یشهر  نقل  و حمل و یط یمح ستي ز  بحران از، گري د مناطق  در تعب و رنج و فقر تا مناطق

 است  رفته سخن متعادل مناطق  و اسیمق با یشهرها

 . 2هنر نو کردن ساختار شهر؛ چاپ اول؛ ص  -منبع: توسلی؛  طراحی شهری 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۳

 . 97اری و شهری؛ کنکور کارشناسی ارشد؛ خانه شهرسازان ايران؛ صمنبع: يالپانیان، علی؛ جزوه تحلیل فضاهای معم

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۴

 . ۱۴۸های عمومی فضاهای شهری؛ صمنبع: کرمونا، متیو؛ مکان

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۵

مگر آنکه قوانین کشور سن    سال سن داشته باشد، ۱۸داند که کمتر از جهانی حقوق کودک نیز دز ماده يک خود کودک ا کسی می اعالمیه

 بلوغ را کمتر از آن تشخیص دهد. 

 . ۱۴سازی شهر برای کودکان؛ ص  منبع: شیعه، اسماعیل؛ آماده

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۶

 . ۱۶ص   -حبیبی، کیومرث، آئین شهرسازی پايدار -منبع: بهزادفر، مصطفی 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸7
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 . ۳۸۴فضاهای شهری ؛ ص   منبع: کرمونا، متیو ؛ مکان های عومی 

 « صحیح است. 2گزينه » -۸۸

 . ۶ص ؛ "چگونه فضاهای همگانی را مطالعه کنیم"ی منبع: جزوات خالصه برای مرور نهايی خانه شهرسازان، قسمت خالصه  

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸9

 « صحیح است. ۱گزينه »  -90

 چگونه فضاهای همگانی را مطالعه کنیم. کتاب  
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 ريزی و طراحی شهریهای مطرح در برنامهها و انديشهنظريه

 در کدام کشور برای نخستین بار پا به عرصه وجود گذاشت؟  شهری رشته طراحی -1

 ( امريکا۴ ( فرانسه ۳ ( انگلستان 2 ( ايتالیا۱

 توسط یونسکو به عنوان سایت میراث جهانی شناخته شد؟ 1996در سال   کدام شهر -2

 ( سیاتل ۴ ( ادينبورگ ۳ ( پی نیزا 2 ( کوريچیبا ۱

ت به شهرسازی بزرگ مقیاس  شوی معتقد است افکار جیکوبز اساساً عقب افتاده و متعلق به زمان دیگری است . وی از بازگ -3

 کند. طرفداری می

 ( تام هاين۴ ( کاتبرت ۳ زيه ( لوکوربو2 ( رم کولهاس ۱

 با اهمیت ترین و حیاتی ترین مولفه زیرساختی شهرها کدام است؟  -4

 ( شبکه فاضالب ۴ ( شبکه آبرسانی۳ ( شبکه راه ها 2 ( شبکه برق رسانی۱

 ؟اجراء شدتفکر ایجاد شبکه لوله کشی در شهرهای ایران نخستین بار در کدام شهرها   -5

 ( مشهد، آبادان، بیرجند 2 بیرجند  ( آبادان، مسجد سلیمان،۱

 ( آبادان، مسجد سلیمان، بندرلنگه ۴ ( بندر لنگه، مشهد، بیرجند ۳

 ؟ ه استبوددر مقیاس جهانی ر مجموعه تفکرات رشد هوشمند کدام شهر گآغاز -6

 ( کوريچینا ۴ ( مريلند ۳ فلورايد  -( سی سايد2  ( بتری پارگاسیتی۱

 ه آبرسانی کدام است؟ دهنده ترین شبک بهترین و پاسخ -7

 ( خطی ۴ ( حلقوی ۳ ( ترکیبی 2 ای  ( شاخه۱

 کدام یک از موارد زیر جزء توقعات موردی طراحی بلوار است؟ -8

 ايمنی  -غنای حسی -( سرزندگی2 ايمنی  -سرزندگی -( مفرح بودن۱

 ايمنی  -حضور پذيری -( سرزندگی۴ روان بودن  -ايمنی  -( مفرح بودن۳

 گردد؟ایران ضرورت ساخت شهر جدید در کدام طرح مشخص میدر نظام شهرسازی   -9

 ( طرح آمايش سرزمین 2 ( طرح مجموعه شهری ۱

 ای ( طرح جامع ناحیه۴ ای  ( طرح کالبدی ملی و منطقه۳

که  ریزان و طراحانی که در حمایت از محالتی ای برای توصیف فعالیت برنامهبه عنوان واژه  1960ریزی در دهه این برنامه -10

 دچار تغیرات شدیدی بودند به وجود آمد.

 ريزی چند درآمدی مسکن ( برنامه2   ريزی مشارکتی ( طراحی و برنامه۱

 ريزی انفعالی ( برنامه۴ ريزی و طراحی حمايتی( برنامه۳

ترین اجزاء در منظر  ماندنیآیند به یاد های دیگر می های زیر بویژه برای بازدید کنندگانی که از شهرها و مکانکدام یک ازگزینه -11

 باشند؟ شهری بوده و نمایش دهنده و نماد کلیت مرکز شهر می

 ( حمل و نقل عمومی ۴ روها( پیاده۳ ها ( نشانه2 ها  ( میدان۱

 ریزی سبب ایجاد آسایش فیزیکی هستند؟کدام دسته عوامل در برنامه -12

 ( آب و هوا، ترافیک، تسهیالت رفاهی و امنیت فیزيکی۱
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 ( امنیت فیزيکی، آسايش محیطی، سرزندگی و تنوع کاربری 2

 ( تنوع کاربری، تسهیالت رفاهی، پیاده مداری، سرزندگی۳

 ( پیاده مداری، امنیت فیزيکی، تسهیالت رفاهی، تنوع کاربری ۴

 دهد؟های چند طبقه به باال فضای شهری نزدیک خود را تحت تأثیر قرار میمعموالً پدیده تونل باد در ساخت -13

 طبقه به باال  ۱۰( ۴ طبقه به باال   ۱۵( ۳ طبقه به باال  2۰( 2 طبقه به باال   ۵( ۱

 ؟ وجود دارددر ایران معموالً هر چند سال امکان خشکسالی  -14

۱ )2۰ 2 )2۵ ۳ )۱7 ۴ )۱۱ 

دستاوردهای بزرگ   معتبر دانستن پدیده طراحی شهری مدرن، معتقد است ساخت شهر یکی ازضمن کدام یک از افراد زیر  -15

 شود؟ کنند تعیین میبشری است و فرم کالبدی شهر توسط تصمیم گیری مردمی که درآن زندگی می

 ( مارک جبین۴ ( ادموند بلیکی ۳ ( ادموند بیکن 2 ( آلدوروسی  ۱

 یک مانع بزرگ در راه توسعه پایدار تعیین شد؟ ماندگاری فقر ،در کدام کنفرانس پایداری -16

 ( پاريس۴ ( ژوهانسبورگ  ۳ ( سران زمین 2 ( براتلند ۱

 شود. مطرح میزونینگ  ایده مرکز شهر به عنوان عنصر پنجمسیام  در کدام کنفرانس -17

 ( پاريس۴ ( هادسدان ۳ ( الساراز 2  ( پرگامو ۱

 موضوع تأمین آب و آبرسانی به شهرهای کشور در کدام برنامه عمرانی در دستور کار قرار گرفت؟  -18

 ( عمرانی چهارم ۴ ( عمرانی سوم ۳ ( عمرانی دوم 2 انی اول ( عمر۱

 در کدام کنفرانس پایداری سه موضوع محیط، جمعیت و زمان موضوعات اصلی کنگره بودند؟  -19

 ( تورنتو ۴ ( براتلند ۳ ( ژوهانسبورگ 2 ( سران زمین  ۱

 رفتاری در شهرسازی چه کسی است؟ -پایه گذار مطالعات بصری -20

 ( کالن ۴ ( يان گل  ۳ ( اپلیارد2 ( کوين لینچ ۱

 بندی و گونه شناسی شهر پاسخده که توسط بنتلی مطرح شده است، نیست؟ های زیر جزء گونه کدام یک از گزینه -21

 ( درجه بندی معین حريم ۴ ( بلوک چهارطرفه  ۳ ( شبکه بیوتیک2 ( انعطاف پذيری ۱

ی از نظز فرم و شکل به شدت پراکنده و از نظر ساختار به هم ریخته  کدام مبحث شهرسازی معتقد است که شهرهای فراصنعت -22

 و مغشوش اند؟

 ( ديکانستراکشن ۴ (فرهنگ گرايان ۳ ( مکتب شیکاگو2 ( مکتب لس آنجلس ۱

 کند؟ چه کسی در تالش برای جمع بندی حیطه اختیارات طراحی شهری آن را چنین تعریف می -23

 "د بیرون از پنجره ببینیدتوانیطراحی شهری یعنی آنچه که می "

 ( کوين لینچ ۴ ( الکساندر  ۳ ( تیبالدز 2  ( اپلیارد۱

پردازی فرو موضوع کدامیک از موارد زیر در شهرسازی جستجو برای جهانی خیالی است، جهانی فریبنده که ما را در خیال -24

 برد و موضوع آن نه تنها عملکرد، که خیال است. می

 ( شهر فرا تجدد ۴  ( شهر آرت نو ۳ ( شهر عام 2 ( شهر مجازی ۱

های گسترده که تمامی حوزه اقدامات طراحی شهری را محدود و مشخص  زمینه به شکل بهتری های زیرکدامیک از گزینه -25

 ؟ کندمی

 محیطیزيست-بازار-خدماتی-( نظارتی2 خدماتی -نظارتی-جهانی-( محلی۱
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 جهانی-محلی-محیطی ( خدماتی، زيست۴ بازار و نظارتی  -جهانی-( محلی۳

 نخستین نقشه گسترش تهران در دوره کدام پادشاه بود؟  -26

 ( رضاشاه۴ شاه( ناصرالدين۳ شاه( فتحعلی2 طهماسب ( شاه۱

 ای و شهرها بررسی کرده است؟کدامیک از شهرسازان زیر موضوع پساکالن شهرها را در قالب مطالعات منطقه-27

 ( ادوارد سوجا۴ و( موديان۳ ( مونتگمری 2 ( بلیکی۱

کنند کدامیک از شهرسازان زیر این فرآیند را به صورت مارپیچ  همه اقدامات طراحی اساسا از فرآیند مشابهی پیروی می -28

 ای و تکرارشونده. کند یعنی فرآیند چرخهطراحی و ترسیم می

 ( يوکانان۴ کرو ( آستین۳ (سايدريس2 ( جان زايسل ۱

 کند؟های زیباشناختی فضاهای شهری تکیه میر جنبهکدامیک از افراد زیر ب-29

 ( اپلیارد۴ ( جارويس۳ ( زوکر 2 کرير ( لئون ۱

ها ذکر شده است، کاادام قااانون ها در آنها که برای نخستین بار صورت کاملی از وظایف شهرداریمهمترین قانون شهرداری -30

 است ؟

۱ )۱2۸۶  2 )۱۳۳۴ ۳ )۱۳۴۵ ۴ )۱۳2۸ 

  ريزی و طراحی شهری های برنامهها و سنت ها، شیوهروش 

 دهد کدام گزینه به این مورد اشاره دارد؟ بودن را از یکدیگر تمیز میچهار درجه مختلف از خصوصی وستین -31

 حالت رزرو -عدم آشنايی-صمیمیت-(تنهايی۱

 حالت رزرو -هاله -آشنايی-(تنهايی2

 خصوصی-اجتماعی-عمومی -(شخصی۳

 عمومی-صوصی خ-هاله -(عدم آشنايی۴

 اند؟گانه برای رشد ارگانیک پیشنهاد داده7کدامیک از شهرسازان زیر قوانین  -32

 ( ديويد کرير ۴ ( الکساندر ۳ ( ترانسیک 2 ( زيته۱

 های پایداری مشارکت همگانی در آن تبدیل به یک وفاق عمومی شد؟کدامیک از شهرهای زیر برای اجرای برنامه -33

 ( سیاتل ۴ ( المپیا ۳ ( کمبريج 2 ( چاتانوگا۱

 های پایداری است؟ موضوع محدودیت رشد، مربوط به کدامیک از کنفرانس -34

 ( پاريس۴ ( کلوپ رم ۳ ( سران زمین 2 ( آينده مشترک ما ۱

کدام یک از شهرسازان زیر معتقد بر این است که دلیل به وجود آمدن طراحی شهری این امر است که مدرنیسم باعث به   -35

 های شهری عقیم شده است؟ ن محیطوجود آمد

 ( جان لنگ ۴ ( اشپرای رگن  ۳ ( کوين لینچ 2 ( اشپنگر ۱

 کند؟ در کدام نقش، طراح شهری نقشی تسهیل کننده بازی می -36

 ( مدير شهری ۴ ( سیاست ساز ۳ ( مفهوم ساز2  ( بینش ساز۱

 های زیر ساخته شده است؟ نهقریب به اتفاق اکثریت راهبردهای پایداری بر مبنای کدامیک از گزی -37

 برد -( جرم۴ جرم -( جرم۳ باخت -( برد 2 برد -( برد ۱

 کدامیک از موارد زیر از مراحل فرایند پایداری است؟ -38
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 پايش-اجرا -( آموزش 2 اجرا -آموزش-( زيرساخت۱

 پايش-پذيری تحقق-( آموزش ۴ پايش -اجرا -( زيرساخت۳

 میلیون نفر شد؟  1تهران کدامیک از شهرهای ایران دارای جمعیت بیش از  براساس سرشماری های سازمان آمار بعد از  -39

 ( تبريز ۴ ( کرج ۳ ( مشهد 2 ( اصفهان ۱

کند کدام ترین طرحی که تصویب مینهاد شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در چه سالی تاسیس شد و بزرگ مقیاس  -40

 است؟ 

 ملی طرح کالبدی و -۱۳۵۳( 2 طرح مجموعه شهری -۱۳۵۳( ۱

 طرح کالبدی و ملی -۱۳۵۱( ۴ طرح آمايش سرزمین  -۱۳۵۱( ۳

های  ای به طرحهای روستایی کدام نهاد است و این طرح از چه دههکننده امروزه طرح ساماندهی فضا و سکونتگاهتصویب-41

 کشور اضافه شد؟

 7۰دهه  -( وزارت مسکن2 ۸۰دهه  -( شورای شهرسازی استان۱

 ۸۰دهه  -( شورای شهرسازی و معماری ايران۴ 7۰دهه  -توسعه استان ريزی و( شورای برنامه۳

 شهر ساخته شده در امر یک است؟های زیر اولین باغ کدامیک از گزینه-42

 ( فارست هیل ويلیج ۴ ( ردبرن ۳ (کامبرلند 2 ورث ( لچ۱

 اند؟کدامیک از شهرهای ایرانی بر اساس دیدگاه متابولیزم ساخته شده -43

 ( شهر مجلسی ۴ ( شهر زاويه ۳ ( شوشتر نو 2 ( شهر پرديس۱

 در کدامیک از مفاهیم شهری و یا رویکردها بیشترین کاربرد را دارد؟  "ساختمان مشتق"ایده  -44

 مدرنیسم ( پست۴ ( کوالژ شهر  ۳ ( متابولیزم 2 گرايی (زمینه۱

 های شهرسازی زیر خود ضد شهرسازی است؟ از نظر دکتر بحرینی کدامیک از سبک -45

 ( کالن پیکرگرايی ۴ ( فراتجدد ۳ ( آرکیگرام 2 ( تجدد ۱

طرح کدامیک از بناهای زیر برگرفته از ساختار هواپیما و اتومبیل است. در این طرح بیش از هر چیز طراح به دنبال پویایی و   -46

 کارایی حداکثر بوده است؟

 اور( شهر شن۴ الیا سنت-( سیته نوا۳ ( خانه دايماکسون 2 ( طرح برازيلیا۱

 باشد؟ها دارای حیاط مرکزی نمیدر کدام پهنه ایران معموال خانه -47

 ( پهنه شرقی ۴ ( پهنه شمالی ۳ ( پهنه مرکزی 2 ( پهنه جنوبی ۱

 چه کسی مطرح نموده است؟  happy cityایده شهر شاد یا  -48

 ( مارک جین ۴ ( مونتگمری ۳ ( جرج ورس 2 ( يوفو توآن ۱

 یلی در ایران به ترتیب همزمان با کدام برنامه عمرانی است؟ های جامع و تفصتهیه طرح -49

 برنامه چهارم -( برنامه سوم2 برنامه پنجم -( برنامه چهارم ۱

 برنامه پنجم -( برنامه سوم۴ برنامه پنجم   -(برنامه چهارم ۳

 های زیر است؟ فضای میان از عناصر کدامیک از بناها و کاربر -50

 کاروانسرا  (۴ ( يخچال ۳ ( حمام 2 ( مسجد  ۱

 بعد از مسجد مهمترین ساختمان در شهر اسالمی کدام بنا است؟  -51

 ( حمام ۴ ( کاروانسرا ۳ ( مدرسه 2 ( بازار ۱
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 باشد؟ های زیر میاصول و احکام اصلی کدام یک از گزینه  The Just Cityدر نظریه  -52

 برابری، اقتصاد، محیط زيست  (2 دموکراسی، تنوع و برابری ( ۱

 مهندسی، آوزشی و اعمال ضوابط ( ۴ تراکم، طراحی  تنوع، (۳

 ریزی اشاره دارد؟ های برنامههای زیر به کدام یک از نظریهگزاره -53

 انعکاسی است.  -
 تأکید بر جداسازی امور واقع و ممکن را دارد.  -
 گیری دارد. نسبت به عقالنیت ابزاری جبهه -
 وکالتیريزی نظريه برنامه (2 ريزی سیستمی نظريه برنامه( ۱

 ريزی تفسیرگرا نظريه برنامه( ۴ نظريه شهری انتقادی  (۳

 ای است؟تصویر رو به رو چه نقشه -54

 ( نقشه ممیزی ۱

 ( نقشه نولی 2

 ( نقشه کاداستر۳

 ( نقشه کاداستر چندمنظوره ۴

 

 

به ترتیب از باال به پایین منطبق  بندی شده با کدام یک از موارد  روند تبدیل نقش جا به جایی به دسترسی در شبکه معابر رده   -55

 است؟  

 ها بست( اتوبان، جمع و پخش کننده، بن۱

 ( شريانی درجه يک، شريانی درجه دو، محلی2

 ( بزرگراه، شريانی درجه يک، شريانی درجه دو ۳

 ( جمع و پخش کننده، دسترسی محلی، بزرگراه ۴

 

 

 

 

 

 

 ام پارادایم فلسفی طبقه بندی اشت؟ الفلین، در کد شناسی برنامه ریزی برایان مک گونه -56

 تفسیری  -( برساختی۴ ( پراگماتیسمی ۳ ( انتقادی2 ( اثبات گرا ۱

طبقه افزایش دهد، سطح    4مطابق با کدام تکنیک منطقه بندی ارتفاعی، در صورتی که مالک بخواهد تعداد طبقات خود را به  -57

 متر مربع کاهش یابد؟  75اشغال یا اعیان باید به 

۱ )Gabari 

2 )Open space Ratio 

۳ )Sky exposure plane 
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۴ )(FAR) Floor Area Ratio 

 

 باشد؟های اصلی فضای عمومی میهای زیر مشخصهکدام یک از گزینه -58

 هاکیفیت  -بافتار اقدام  -( جعبه عناصر2 الکترونیک -سازمانی -طراحی (۱

 زار سخت اف -( نرم افزار۴ انسان ساخت   -طبیعی -انسانی (۳

 گردید؟ شعاع عملکرد مساجد بر اساس کدام پارامتر در شهرهای کهن ایرانی اسالمی تعیین می -59

 حوزه نفوذ مسجد        ( 2 آستانه شنیدن صدای موزن  (۱

 متری محله   ۴۰۰مرز ( ۴ مجاورت با خدمات هم پیوند  (۳

 از چه دیدگاه »راشل کارسون« مشهور است؟  -60

 توسعه پايدار با تدوين مقاله سفینه حیات شروع مباحث مستند ( 1

 ( توجه به طبیعت و تدوين کتاب طراحی با طبیعت 2

 ۱9۸7لند و همکاری در تهیه گزارش آينده مشترک ما در سال ( عضويت در گروه برانت ۳

 های اليه اوزون با تدوين کتاب بهار خاموش ها و مواد شیمیايی و آسیبکش ( توجه به مسئله آفت۴

 ريزی و طراحی شهری و اصول برنامه مبانی 

 های متوسط شهری، حدود فضای سواره و پیاده چقدر است؟در تراکم -61

 درصد سطح زمین  ۱۵( 2 درصد سطح زمین  ۴۵(۱

 درصد سطح زمین ۵( ۴ درصد سطح زمین  2۵(۳

 هایی که حدود قطعات زمین در آنها مشخص شده است، به چه نام شهرت دارند؟ نقشه -62

 ( ملکی 2  تی و مالیاتی( ثب۱

 ( تفصیلی ۴ ( چون ساخت ۳

 ریزی ..... را فراهم نمود. ای، موجبات برنامهریزی منطقهبرنامه -63

 ( از پايین به باال 2 ( از باال به پايین۱

 ( در سطح خرد ۴  (در سطح کالن ۳

 ای وجود دارد؟های منطقهتری نسبت به تحلیل، دید جامع های مطرح شدهدر کدام یک از روش -64

 ( روش اسکالو گرام 2 ( روش تجزيه به عوامل ۱

 ( روش ضريب تخصیص ۴ ( روش مقیاس سازی گاتمن ۳

 اولین شهر بزرگ دنیای صنعت چه نام دارد؟  -65

 ( مسکو 2 ( لندن ۱

 ( وين ۴ ( پاريس۳

 ابنزر هاوارد مبدع کدام یک از الگوهای زیر است؟  -66

 ده ( شهر گستر2 ای ( گسترده هسته۱

 ( شهر با الگوی متمرکز ۴ (شهر خطی ۳
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در کدام الگو، میتوان ردپای بیان قدرت مرکزی و راهبردهایی برای به دست آوردن عظمت بصری و قدرت نظارت بر شهر را   -67

 نظاره گر بود؟ 

 ( متمرکز 2 ای ( حلقه۱

 ( شهر خطی ۴ ( شبکه محوری باروک ۳

 گزینه است؟ رویکرد مقابله با تفرق عملکردی کدام  -68

 ريزی فضايی استراتژيک( برنامه2 ( مديريت شهری يکپارچه ۱

 ( گذار از حکومت به حکمروايی۴ ( منطقه گرايی۳

 رویکرد مقابله با تفرق و تکثر منابع کدام گزینه است؟  -69

 ريزی فضايی استراتژيک( برنامه2 ( مديريت شهری يکپارچه ۱

 حکمروايی( گذار از حکومت به  ۴ ( منطقه گرايی۳

های زیر مجموعه خود  درکدام مدل مدیریت شهری، شورا واجد بخش قابل توجهی از قدرت اجرایی است که از طریق کمیته -70

 اعمال میکندو شهردار دارای قدرت و اختیار اجرایی اندکی است؟ 

 ( کمیسیونی2 شورا -( شهردار ضعیف ۱

 شورا -( شهردار قوی ۴ مدير شهر  -( شورا ۳

های زیر سعی در ایجاد هماهنگی و از بین بردن تضادهای موجود و افزایش کارایی نظام در طول زمان،  یک از برنامهکدام  -71

 دارد؟ 

 ريزی ارشادی ( برنامه2 ريزی اخباری ( برنامه۱

 ريزی تعديلی ( برنامه۴ ريزی بدعتی ( برنامه۳

 شود؟انواع برنامه از نظر سطوح مکانی به چه صورت دسته بندی می-72

 ( جامع و غیرجامع 2 کوتاه مدت -میان مدت -( دراز مدت۱

 ای حوزه -موضعی-( موضوعی ۴ روستايی -شهری -ایناحیه-ای منطقه-( ملی۳

 ترین نوع برنامه ریزی کدام است؟ کامل -73

 ( طرح جامع 2 ( طرح آمايش سرزمین ۱

 ( طرح تفصیلی ۴ ای ( طرح کالبدی ملی و منطقه۳

 شوند؟ ریزی کشور،کارکردهای شهر به چند دسته تقسیم می ی سازمان مدیریت و برنامهبر اساس دسته بند -74

 کاربری  2۰(2 کاربری  2۱( ۱

 کاربری  ۱7( ۴ کاربری  ۱۸( ۳

 رهیافت اوزالیدی منجر به کدام پدیده خواهد شد؟ -75

 ( توانمندسازی اجتماعات 2 ( حضور مردم و کنترل محلی ۱

 ( کنار ماندن مردم از جريان توسعه ۴ ( شرکت مردم در جريان توسعه ۳

 شود؟ ریزی توسط دولت اتخاذ میدر نظریه سوسیالیسم، تصمیمات برنامه "اقتصاد با برنامه"به چه علت در  -76

 ( مالکیت دولت بر عوايد حاصل از فروش2 داران ( رفع تضاد میان سرمايه۱

 لت ( تمرکز طلبی دو۴ ( مالکیت عمومی دولت بر ابزار تولید۳

 ای، پیشبرد توسعه را نهایتا در کدام مفهوم میبیند؟ ریزی منطقهآرمان برنامه -77
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 ريزی توسط مردم ( برنامه2 ريزی برای مردم ( برنامه۱

 ريزی بدون مردم ( برنامه۴ ريزی با مردم ( برنامه۳

 کند، کدام است؟ ریزی به ویژه در سطح منطقه جلب نظر میاولین عاملی که در یک فرآیند برنامه -78

 ( زمین 2 ( آب ۱

 ( فعالیت ۴ ( جمعیت ۳

شان و ایجاد ظرفیت نوین  فضاهایی که در قالب ظرفیت و قابلیت محدود خود تنها یک راه برای فائق آمدن بر محدودیت" -79

 ، تعریف کدام گزینه است؟ "دارند

 ( محدوديت فضايی2 ( تنگناهای فضايی۱

 ی( موانع فضاي ۴ ( امکانات فضايی۳

 های زیر است؟ای بیانگر کدام یک از مقولهفقدان تنوع اجتماعی و اقتصادی و افزایش حمل و نقل جاده -80

 ( نکات مثبت تراکم زياد 2 ( نکات منفی تراکم کم ۱

 ( نکات مثبت تراکم کم ۴ ( نکات منفی تراکم زياد۳

ی کهن ایرانی اسالمی که برگرفته از احکام کارشناسان  حد مناسب برای فاصله پنجره طبقه همکف از سطح خیابان در شهرها  -81

 و حقوقدانان سنتی است، چند متر است؟

۱)2۰/۳ 2)2۰/۳-۵/۳ ۳)7۵/۱ ۴)۳۰/2-۵/۳ 

 از نظر نادر اردالن مفهوم مکان از چه عناصری تشکیل شده است؟ -82

 ( فضا و معنی 2 ( ظرف )جسم( و مظروف )روح( ۱

 ظروف )جسم( ( ظرف )روح( و م۴ ( فضا و مکان ۳

 پرداز شهری طرح گردیده است؟ ریزی نااقلیدسی« از سوی کدام نظریهانگاره »برنامه -83

 ( ريچارد سنت۴ ( جین جیکوب  ۳ ( اسکات کمپل 2 ( جان فريدمن ۱

 زیر به کدام آرمانشهر اشاره دارد؟ گزاره -84

بر کود منطق و نجوم  ادبیات و اخالق، هندسه، حساب و موسیقی و  بوده و سن  »آموزش  تمام مردم شهر الزم  کان و جوانان و 

باشد. همچنین او معتقد است که یکی از مشاغلی که باید کودکان  ازدواج برای پسران بیست و یک و برای دختران هجده سال می

بخش در  وی  است.  کشاورزی  میبیاموزند،  تأکید  موضوع  این  به  خود  آرمانشهر  تشریح  در  دیگر  کودکان  های  که  از کند  باید 

 والدین خود اطاعات کنند«. 

۱ )Utopia  ؛Thomas More                                                2 )Hygia  ؛Benjamin Ward Richardson 

۳ )The Oceana  ؛James Harrington                                  ۴ )New Atlantis  ؛Francis Bacon 

 « اثر کیست ؟ Fundamentals of sustainable neighbourhoodsکتاب »  -85

 ( هاو بارتون 2 ( امیلی تلن ۱

 ( کالرنس پری ۴ ( آوری فريدمن ۳

 شود؟ ی عابرپیاده محسوب می (های  سفر، محصول فرعی محدودهMoodیک از روش ) کدام -86

۱ )BRT 2 )LRT 

۳ )On-Street Bikeways ۴ )Intermodal and Multimodal Transit Facilities 

 های زیر به عنوان اصلی کلیدی در نظام اجتماعی اسالم سبب تراکم شهری در مناطق مسکونی شده است؟ کدام یک از گزینه -87
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 ( يکپارچگی و تعامل اجتماعی 2 ( عدالت و يکپارچگی۱

 ( ايمان، عبادت و امت ۴ ( برابری و برادری ۳

 رسازی اشاره دارد؟ ی زیر به کدام یک از اندیشمندان شه جمله -88

هیچ چیز از تراکم انبوه حاصل نخواهد  "و سپس در کتاب   "برنامه ریزی شهری در عمل"»وی در آغاز ایده هایش را در کتاب 

 مطرح نمود. و امروزه از او به عنوان کسی که ایده های کامیلوزیته را به بریتانیا آورده است یاد می شود«  "شد

 پاتريک گدس(  2                                                 ( ابنزر هاوارد          ۱

 ريموند آنوين (  ۴ ( باری پارکر                                                            ۳

 اعی شهروندان شوند؟ از دیدگاه کدام شهرساز، سازمان اجتماعی، صنایع، بازارها، شبکه ارتباطی و ... باید تسلیم نیازهای اجتم -89

 ( والتر ايزارد ۴ ( لوئیز مامفورد ۳ ( آلفرد وبر 2 ( آندره گوتن ۱

کدام یک از صاحبنظران زیر برای اولین بار ایده ی »جراحی محافظه کارانه« را، در مفاهیم برنامه ریزی »حفاظت« و »احیا«   -90

 بکار برد؟  

 ( کامیلوزیته 2                                                                             ( جین جیکوبز                                    1

 ( بنیامین وارد ریچاردسون 4 ( پاتریک گدس                                                                                                           3
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 ریزی و طراحی شهری های مطرح در برنامهها و اندیشهنظریه پاسخ 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱

 . ۳۰منبع: کتاب طراحی شهری برای قرن شهری، ص  

 « صحیح است. 2گزينه »  -2

 . ۳9ص   منبع: کتاب طراحی شهری برای قرن شهری ،

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۳

 . ۱۳۵منبع: کتاب طراحی شهری برای قرن شهری، ص

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۴

 منبع: کتاب زيرساخت های شهری دکتر بهزادفر 

 « صحیح است. 2گزينه»  -۵

 . ۳منبع: کتاب زيرساخت های شهری دکتر بهزادفر، ص 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۶

 . ۱۳۱قرن شهری، ص  منبع: کتاب طراحی شهری برای 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -7

 . ۱72منبع: کتاب زيرساخت های شهری دکتر بهزادفر، ص

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۸

 . ۱9۰کتاب زيرساخت های شهری دکتر بهزادفر، ص منبع: 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -9

 ۱۳7۸صوب  های جامع، ملی و ...مقانون نحوه تصويب و بررسی طرح -منبع: مصوبات شورايعالی

 « صحیح است. ۳گزينه » -۱۰

 . 2۳منبع: کتاب طراحی شهری برای قرن شهری، ص  

 « صحیح است. 2گزينه » -۱۱

 . 92منبع: کتاب آفرينش مرکز شهری سرزنده، ص 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱2

 . ۱۰۵منبع: کتاب آفرينش مرکز شهری سرزنده،ص 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۱۳

 شهری  آفرينش مکان سرزنده منبع:

 « صحیح است. ۴گزينه» -۱۴

 . ۵منبع: کتاب زيرساخت های شهری دکتر بهزادفر، ص 

 « صحیح است. 2گزينه» -۱۵

 . 22۵منبع: منبع: کتاب آفرينش مرکز شهری سرزنده، ص 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۱۶

 .پیشگفتار شهر و محیط زيست   منبع:

 « صحیح است. ۳گزينه » -۱7

 . 9۴قرن شهری، ص  منبع: کتاب طراحی شهری برای 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱۸
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 . ۶2منبع: کتاب زيرساخت های شهری دکتر بهزادفر، ص 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱9

 . ۸۶پیشگفتار شهر و محیط زيست، ص  منبع:

 « صحیح است. ۳گزينه » -2۰

 .  ۱۰منبع: کتاب تحلیل فضاهای شهری، ص 

 « صحیح است. ۱گزينه » -2۱

 . ۱7می، مکان های عمومی، ، ص  منبع: کتاب فضاهای عمو

 « صحیح است. ۱گزينه » -22

 . ۵9منبع: کتاب فضاهای عمومی، مکان های عمومی، ، عزيزی، ص  

 « صحیح است. 2گزينه » -2۳

 . ۶۶منبع: کتاب فضاهای عمومی، مکان های عمومی، ص  

 « صحیح است. ۴گزينه » -2۴

 . ۳2۰منبع:مبانی طراحی شهری بحرينی، ص 

 یح است. « صح۳گزينه » -2۵

 . 7۵منبع: کتاب فضاهای عمومی، مکان های عمومی، ، ص  

 « صحیح است. ۳گزينه » -2۶

 . ۱2۶منبع: کتاب از شار تا شهر،ص  

 « صحیح است. ۴گزينه » -27

 منبع: کتاب پساکالنشهر )طرح روی جلد(. 

 « صحیح است. ۱گزينه » -2۸

 . ۱۰9های عمومی، ص منبع: کتاب مکان

 « صحیح است. 2گزينه » -29

 . ۱۰9های عمومی، ص منبع: کتاب مکان

 « صحیح است. 2گزينه » -۳۰

 . ۵9، ص ۱۱منبع:کتاب سبز شهرداريها، جلد 

 روش ها، شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۱

 . ۳۵۱های عمومی، ص منبع: کتاب مکان

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳2

 . ۴2۰ص  های عمومی،منبع: کتاب مکان

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۳

 . ۸2منبع: کتاب آيین شهرسازی پايدار، بهزادفر ص 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۴

 . ۱۶منبع: کتاب آيین شهرسازی پايدار، بهزادفر ص 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۵

 . 2۳منبع: کتاب فضاهای عمومی، مکان های عمومی، ، ص  
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 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۶

 . ۳۴فضاهای عمومی، مکان های عمومی، ، ص  منبع: کتاب 

 « صحیح است. ۳» گزينه -۳7

 . ۳9منبع: کتاب آيین شهرسازی پايدار، بهزادفر ص 

 « صحیح است. ۳» گزينه -۳۸

 . ۵2منبع: کتاب آيین شهرسازی پايدار، بهزادفر ص 

 « صحیح است. 2» گزينه -۳9

 منبع: سايت آمار و جمعیت 

 « صحیح است. ۳» گزينه -۴۰

 . ۴۶، ص ۱۱تاب سبز شهرداريها، جلد منبع:ک

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۱

 . ۱7۸منبع: کتابمصوبات شورايعالی شهرسازی ص 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴2

 . 7۳منبع:مبانی طراحی شهری بحرينی، ص 

 « صحیح است. 2گزينه » -۴۳

 . ۱۶۵منبع:مبانی طراحی شهری بحرينی، پاورقی عکس، ص 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۴

 . 272منبع:مبانی طراحی شهری بحرينی، ص 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۵

 . ۳۴۴منبع:مبانی طراحی شهری بحرينی، ص 

 « صحیح است. 2گزينه » -۴۶

 . ۱۳۴منبع:مبانی طراحی شهری بحرينی، ص 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴7

 معماری اسالمی، پیرنیا، فصل خانه.  -منبع:اطالعات عمومی

 ست. « صحیح ا۳گزينه » -۴۸

 منبع: کتاب شهر شاد. 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴9

 از شار تا شهر. -های بهزادفرمنبع: کتاب طرحها و برنامه

 « صحیح است. 2گزينه » -۵۰

 پیرنیا.-منبع: معماری اسالمی 

 « صحیح است. 2گزينه » -۵۱

 منبع: معماری اسالمی، پیرنیا، فصل مدرسه. 

 .« صحیح است۱گزينه » -۵2

 . Susan S. Fainstein (2014), The just city, Routledgeمنبع : 

 .« صحیح است۳گزينه » -۵۳

 Neil Brenner (2009), What is critical urban theory?, Routledgeمنبع : 

 .« صحیح است2گزينه » -۵۴
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 .« صحیح است2گزينه » -۵۵

نند. روان بودن حرکت در واقع همان حرکت در جهت  کهای شهری ترکیبی از دسترسی و روران بودن حرکت را فراهم میتمام خیابان

ترافیک است، بدون داشتن مبدأ و مقصد مشخص در نزديکی آن منطقه. به بیان ديگر، روان بودن حرکت به امکان حرکت وسیله نقلیه در  

مجاور مسیر عبور نیز دسترسی  شود. امکان اتصال به امالکترافیک، بدون آنکه مبدأ يا مقصد مشخصی در آن منطقه داشته باشد گفته می

های اصلی که در انتهای طیفِ  روانیِ حرکت و دسترسی قرار دارند، از لحاظ حمل ترافیک، حجم خدمات زيادی را ارائه  نام دارد. خیابان

ی اين طیف قرار هکننده در میانهای جمع سازند. خیابانهای اطراف مهیا میکنند ولی در مقابل دسترسی بسیار محدودی را به زمینمی

 سازند.  های اصلی فراهم میهای محلی و خیابانها دسترسی و روانی حرکت را در حد اتصال خیابان گیرند. اين خیابانمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن   منبع : 

شهرسازی  

آمريکا   ،  ۳جلد 

 ، وزارات راه و ترابری 2ها جلد  نامه طراحی شبکه راهآيین

 .« صحیح است۱گزينه » -۵۶

 گرا قرار دارد. ی پوزيتويسم يا اثباتشناسی فلسفه علم در زمره الفلین و جرج چدويک از نظر گونهيان مکبرا

 .« صحیح است۴گزينه » -۵7

 . ۱۳۱ – ۱29ريزی کاربری اراضی شهری، ص پورمحمدی، محمدرضا؛ برنامه

 .« صحیح است2گزينه » -۵۸

 سازی شده است: غالب سه بعد اصلی مفهومی فضاهای عمومی : پیچیدگی فضاهای عمومی در مشخصه

شناسانه  ی فضای عمومی که رويکردی شبه ريختترين عنصر سازندهی عناصر« : اساسیی فضای عمومی »جعبه( عناصر اصلی سازنده۱

انداز  ( چشم2ها؛ ( ساختمان۱شود: به مشخصه فضای عمومی دارد. الزم به ذکر است که جعبه عناصر به چهار عنصر اصلی تجزيه می

 ها. ( کاربری۴ها؛ )سخت و نرم(؛ زيرساخت

 ها )که فضاهای مختلف داند(« های خاص فضاهای عمومی »کیفیت( ويژگی2

 ( طیفی از بافتارهای اجتماعی / اقتصادی و کالبدی / فضايی » بافتارِ اقدام« ۳

 .« صحیح است ۱گزينه » -۵9

 . ۱۳۱ص   مرتضی، حشام؛ اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم،

 .« صحیح است۴گزينه » -۶۰

 . ۱۰ريزی برای پايدارری، ص منیع : ويلر، استفان؛ برنامه
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 « صحیح است. ۳گزينه » -۶۱

 . ۱۶۸ريزی شهری، شیعه، ص  ای بر مبانی برنامهمنبع: مقدمه 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۶2

 . ۱۱۵ريزی شهری، شیعه، ص  مهای بر مبانی برنامنبع: مقدمه 

 « صحیح است. 2گزينه » -۶۳

 . ۱۰7ای، زياری،ص ريزی منطقههای برنامهمنبع: اصول و روش

 « صحیح است. ۱گزينه » -۶۴

 . ۱7۴ای، زياری،ص ريزی منطقههای برنامهمنبع: اصول و روش

 « صحیح است. ۳گزينه » -۶۵

 . 29ه، ص  ريزی شهری، شیعای بر مبانی برنامهمنبع: مقدمه 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۶۶

 . 72ريزی شهری، شیعه، ص  ای بر مبانی برنامهمنبع: مقدمه 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۶7

 . 7۶ريزی شهری، شیعه، ص  ای بر مبانی برنامهمنبع: مقدمه 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۶۸

 . ۱2۱منبع: مديريت و حکمروايی شهری برک پور، ص  

 . « صحیح است۴گزينه » -۶9

 . ۱۴۴منبع: مديريت و حکمروايی شهری برک پور، ص  

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۰

 . ۱۵۵منبع: مديريت و حکمروايی شهری برک پور، ص  

 « صحیح است. ۴گزينه » -7۱

 . ۵۰ای، زياری،ص ريزی منطقههای برنامهمنبع: اصول و روش

 « صحیح است. ۳گزينه » -72

 . 2۸ادفر، ص  منبع: کتاب طرحها و برنامه ها دکتر بهز

 « صحیح است. 2گزينه » -7۳

 . ۴۴منبع: کتاب طرحها و برنامه ها دکتر بهزادفر، ص  

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۴

 . ۱۵۴منبع: کتاب طرحها و برنامه ها دکتر بهزادفر، ص  

 « صحیح است. ۱گزينه» -7۵

 ای، صرافی. ريزی توسعه منطقه منبع: مبانی برنامه

 « صحیح است. ۳گزينه » -7۶

 ای، صرافی، فصل اول. ريزی توسعه منطقه ع: مبانی برنامهمنب

 « صحیح است. 2گزينه » -77

 ای، صرافی، چکیده سخن. ريزی توسعه منطقه منبع: مبانی برنامه

 « صحیح است. 2گزينه » -7۸

 ای، اشکوری. ريزی منطقهمنبع: اصول و مبانی برنامه

 « صحیح است. ۱گزينه » -79
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 ای، اشکوری. ريزی منطقههمنبع: اصول و مبانی برنام

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۰

 . ۵۱منبع: تراکم در شهرسازی، عزيزی، ص 

 صحیح است .  «۳»گزينه  -۸۱

 . ۱۴۵مرتضی، حشام؛ اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم، ص  

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸2

 . ۴۳منبع: اردالن، نادر و همکاران؛ حس وحدت، ص  

 « صحیح است . ۱گزينه » -۸۳

 پور. ريزی غیراقلیدسی، ترجمه ناصر برکمنبع : فريدمن، جان؛ به سوی برنامه

 « صحیح است . ۱گزينه »  -۸۴

 . ۶۴سازی شهر برای کودکان، ص  منبع : شیعه، اسماعیل؛ آماده

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۵

 ر شده است. های محالت پايدار توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی منتشاين کتاب تحت عنوان بنیان

 « صحیح است  ۳گزينه » -۸۶

 . ۱۵7ريزی )طراحی( تردد پیاده و دوچرخه، ص منبع : هرمان کنف الخر، اصول برنامه

 « صحیح است. 2گزينه » -۸7

 شد، اصل يکپارچگی و تعامل اجتماعی است. اصل کلیدی در نظام اجتماعی اسالم که سبب تراکم شهری در مناطق مسکونی می

 تضی، اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم. منبع : حشام مر

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۸

 . ۱۰۸ريزی و طراحی شهری در مهد شهرسازی بريتانیا، ص منبع : اسمیث موريس، برنامه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸9

 منبع : شیعه، اسماعیل؛ آهنگ صنعت، آوای شهر. 

 « صحیح است ۳گزينه » -9۰

 . 9۵زی و طراحی شهری در مهد شهرسازی بريتانیا، ص ري منبع : اسمیث موريس، برنامه

 

 

 


