
مهندسي شهرسازي



که بتواندبا داردتربيت متخصصي در سعي رشته این . استشهرسازي و مهندسي از مهندسي شهرسازي، ترکيبي 
بوع براي یک مطالعه و بررسي روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي حاکم بر شهر، برنامه اي بسامان و مط

.برنامه اي که تصویرگر سيماي شهر در آینده است. شهر ارائه دهد
:محور اصلي وجود دارد که در برنامه ریزي و طراحي شهر سرنوشت ساز است6در این رشته حداقل 

برنامه ريزي شبكه هاي -۴برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي -۳نقلبرنامه ريزي حمل و -۲برنامه ريزي شهري -۱
طراحي شهري -۶زيستبرنامه ريزي محيط -۵.تلفنزيرساختي مثل آب، برق و 

اي دانش، متخصصان را قادر مي سازند که تماميت پدیده شهر را مورد شناسایي قرار دهند و بر6این ترکيب 
.هدایت و کنترل توسعه آن تالش نمایند
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مثلمفاهيم هنري و طراحي با باید رشته دانشجوي این 
مفاهيمحال به عين رنگ ها آشنا باشد و در روانشناسي 

ي، فنرسم برداري، کار مثل نقشه فني و اصول تکنيکي 
وانساني و مسائل فضایي، مدلسازي، ریاضي هندسسه 

چنين هم.باشدعالقه مند شناسي جامعه مباني مثل اجتماعي 
راحي طداشته باشد و در تحليلي باالیي قدرت باید دانشجو 

یي با در نهایت تسلط به زبان انگليسي و آشنا.ماهر باشد
شجو کامپيوتر در دنياي امروز عامل مهمي در موفقيت یک دان

.است

توانايي



78

آشنایي با 
مباني معماري 

و ساختمان

دروس تخصصي

برنامه 
ریزي 
مسکن

مهندسي 
شهرسازي

مدیریت 
اجرایي شهري

مباني برنامه 
ریزي شهري

تحقيق در 
شهرسازي

روشهاي 
طراحي شهري
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گرايش ها
(کارشناسي )

.این رشته در کارشناسي گرایش ندارد
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مقاطع باالتر

.این رشته در مقطع دکتري نيز قابل تحصيل است

هري در مقطع کارشناسي ارشد داراي گرایش هاي برنامه ریزي ش
.منطقه اي، مدیریت شهري، طراحي شهري مي باشد–
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و جهان دنيا به سوي جهان شهري پيش مي رود؛ یعني به مرور روستاها از بين مي روند
راي به یک شهر بزرگ تبدیل مي شود و این به معناي آینده اي روشن و درخشان ب

هرچند در کشور ما هنوز توانایي هاي . فارغ التحصيالن رشته شهرسازي است
البته این عدم آشنایي مسؤوالن باعث .فارغ التحصيالن شهرسازي شناخته نشده است

ها مي توانند در بيکاري فارغ التحصيالن کارشناسي ارشد شهرسازي نشده است؛ بلکه آن
بخش هاي  دولتي در سازمان مدیریت برنامه ریزي، وزارت مسکن و شهرسازي، 

ي شهرداري ها، وزارت کشور و استانداري ها و در بخش خصوصي در شرکت هاي مهندس
.مشاور فعاليت کنند

موقعيت شغلي




