
 ردیف  عنوان فعالیت تاریخ برگزاری تعداد مخاطبین بستر برگزاری مدرس یا مدرسین همکاران اجرایی توضیحات

و  یمهندس عرفان محمود - در پایین ذکر شده است

 یوسفی ماین

کنکور » با موضوع  نیآنال یگفتگو 10/8/1400 112 اینستاگرام

 « یزیبرنامه ر شیارشد گرا
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 یکنکور مرحله دوم کارشناس لیتحل 18/8/1400 92 اینستاگرام امید ادیب - در پایین ذکر شده است

                                                                                                                         یارشد شهرساز
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و  یبا حقوق شهر ییایآشنا 16/9/1400 230 اینستاگرام مهندس احسان امینی گروه شارلند ذکر شده است نییدر پا

 یشهرساز
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برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان  11/10/1400 35 حضوری  نت آموزشیمعاو ذکر شده است نییدر پا

 کارشناسی ارشدموفق در 
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 SPSS 5رگزاری کارگاه ب 21/11/1400 29 ادوب کانکت دکتر نیلوفر پناهی دانشگاه شیراز ذکر شده است نییدر پا

 

 

 : 1فعالیت شماره  توضیح

و  یزیبرنامه ر شیسواالت متداول در مورد گرا شانیبا ا ییو پس از آشنا یوسفیو  یخودشون ارائه دادند. در ادامه با حضور مهندس محمود یو معرف ویدر مورد موضوع ال یقنبر زاده جمالت کوتاه یآقا ویال زبانیدر ابتدا م  

 شد.  دهیکنکور پرس یمطالعه برا قهیطر

 بودند: ریسواالت شامل موارد ز  

 د؟یعالقه داشت یمنطقه ا یزیو برنامه ر یزیبرنامه ر شیاز قبل به گرا ایآ -1

 خواسته شد. یمنطقه ا یزیبا برنامه ر ییجهت آشنا یحاتیتوض-2

 بود؟ یبه چه صورت دیخواند یکه م یمطالب یو جمع بند دیکنکور ارشد کرد یبرا یشروع به مطالعه جد یاز چه زمان-3

 د؟یداد یهفته اختصاص م کیروز و  کیمطالعه در  یرا برا یچه مقدار زمان -4

 کدام موارد بود؟ یبر و شتریمطالعه کنکور ارشد تمرکزتان ب یبرا -5

 ؟دیقرار ده ارمانیکنکورتان را در اخت یدرصد ها دیتوانیبودن م لیدر صورت ما -6



 ارشد چه بود؟ یتان برا یمنابع درس -7

 آماده شوند؟ یارشد رشته شهرساز یبرا خواهندیکه م یانیدانشجو یبرا یشنهادیدر آخر پ و

 توان گفت: یاطالعات م نیا نیقرار دادند. از مهم تر ارمانیکه داشتند را در اخت یسواالت پرداختند و اطالعات نیبه پاسخ به ا یوسفیو  یمهندس محمود  

کردند  دیتاک نیاند. همچن کسانیاز لحاظ بازار کار در حال حاضر هر دو  یدهد ول یپوشش م یشهر یزیرا نسبت به برنامه ر یشتریسطح ب یمنطقه ا یزیبرنامه ر شیداشتند متوجه شدند گرا نهیزم نیکه در ا یقاتیبعد از تحق 

 هستند.  تیتاپ تهران در اولو یمهم باشد و دانشگاه ها شانیبرا دیمقصد با گاهدانش شتریب کنند، یدکترا اپال یبرا خواهندیکه م یافراد یبرا

 .دیتا قبل از کنکور آنها را مرور کن دیداشته باش یسیبهتر است خالصه نو دیدر آخر با مشکل مواجه نشو نکهیا یبرا

 .دیده شیساعت افزا 15 یال 12و تا  دیساعت شروع کن 2 یال 1. از دیده شیزمان را افزا نیکم باشد و به مرور ا دیکن یکه شروع به خوندن م یاول یروزها یمطالعه برا زمان

 .دیزبان و آمار را خوب بخون گرید یدر کنار درس ها یرتبه تک رقم یباال باشند. برا بیبا ضر یدرس ها یداشتن رتبه بهتر ابتدا تمرکزتان رو جهت

 نمودند. یفکر را هم به عنوان منابع خودشان معرف ایمیک سیپرد یها کتاب

 .افتی انیپا ویال یپس از جمالت کوتاه تاینها و

 

 :2توضیح فعالیت شماره 

 . شده بود یطراح ییسوال ها شیاز پ ب،یاد دیمهندس ام یگرام یحضور دانشجو یبرا یقبل یها یزیبا توجه به برنامه ر

خاص خود را دارند.  در  یباشد که هر کدام درصد ها یم یو عمل یشامل تئور یمورد چه بوده  است ، کنکور رشته شهر ساز نیمختصر در ا حاتیدر مورد کنکور مرحله اول و توض بیمحترم مهندس اد نظر

به  انیکمتر توجه کرئن اکثر دانشجو لیبه طور مثال دروس آمار و زبان به دل خشدیبه رتبه دانشجو م یا ژهیو گاهیجادروس  یذکر است که برخ انیمرحله اول مهم تر است البته شا یمنطقه ا یزیرشته برنامه ر

باشد اما قابل توجه  ی، درصد م 4 یلیو تحل یحیو آزمون تشر 3 ینظر یو مبان یعموم یو مبان 2و زبان  خیدروس آمار وتار بیدروس درصد رتبه خود را باالبرد. ضرا نیبه ا شتریتوانب توجه ب یدروس م نیا

  .نسبت به رتبه دارد ییبه سزا ریتاث زیدوستان باشد که مرحله دوم ن

 ایدرک کرده اند و  ییها زیرشته چه چ نیاز ا نکهیشود منظور، ا یم دهیاش سنج یلیباشد که  سود دانشجو نسبت به چهار سال تحص یم نیمرحله ا نیهدف از ا ست؟یدوم منظور از مرحله دوم کنکور چ سوال

و  یبه دو مرحله ، نوشتار زیمرحله دوم ن نیشود. خود ا یم دهیسنج زیو مهارت دانشجو ها ن ییتوان اجرا نیتواندد انجام دهند و همچن یم ییمشکالت چه کارها یانجام بدهند ، برا توانندیم یعمل یچه کارها

و جدول استفاده گردد. با  افراگمیاز د شتریبخش بهتر است ب نینمره گرفتن از ا یدهند که برا یسوال م یشهرساز کریرو کیاز  ایو  هینظز کیباشد از  یم یشود. در قسمت اول که نوشتار یم میتقس یلیتحل



 حیتوض  کریکه در مقدمه از رو یبرساند ه طور سندهیمنظور خود را به نو کند تا بتواند بهتر میتقس یریگ هیجیرا به موضوع و مقدمه  و بدنه و نت تیشود موظف است ش یکه به دانسجو داداه مA3 تیتوجه به ش

 .بپردازد ییاجرا یبدهد و  در بدنه به اهداف و اصول و راهکارها

محله باشد. قدم اول در  ایو  ه،منطقهیممکن است در سطح ناح تیسا نیرسم شده است،  ا تیباشد که در ش یم یتیسا لیتحل دهندیدوم که به دست دانشجو م تیباشد، در ش یم یلیقسمت دوم که تحل یبرا

اول که به  تیهمون ش ایکه در قمست اول و  یکریبر حسب ر لی. قدم دوم، تحلنمیسیبنو یرا به خوب رصتنقاط قوت ،ضعف، تهدبد و ف میباشد ته بتون یم SWOT طبق مدل لینوشتن تحل ت،یسا نیحل ا

 دانشجو داده شده بود، 

به نام چشم  دیجد تری. قدم سوم تمیکن ی( بررسی، اقتصاد ی،اجتماعیستیز طی،محی)کالبد ای، نظام و  یدر چه نوع ابعاد نکهیا میانتخاب کن زیرا ن یابعاد بررس SWOT باشد که در جدول نیدقت برا نیهمچن

به  دیجد تریشود بر حسب زمان حال باشد. قدم چهارم  ت ینوشته م یزیباشد که هر چ نیدقت بر ا ینوشته شود و همچن زین کردیبر حسب رو زین نیکه ا میکنیرسم م یجداول نیا نیکه بر ا میزن یم یانداز ساز

  .میکنیاجرا آن ذکر م بر یتیاسیاز راهبر ها بر بعد ها س کیهر  یباشد که برا یها  م استیبه نام س یتری.قدم پنجم تمیسینویذکر شدمون رو م یراهبر ، هدف هامون از بعد ها انهینام ب

  .باشد یم یو پهنه کاربر ییسازمان فضا گریمهم د نکنه

سه بخش  ایسطح را به دو  اسیو مق تی.. بعد برحسب جمعمیسمت مشخص کن 4محله( باشد را از  ه،یمنطقه ، ناح تواندیکه سطح مشخص ) که م یها ابانیخ دیابتدا با ،یشنهادیپ ییسازمان فضا میترس یبرا

و دو را برحسب نقشه که  کیدرجه  یاصل یرو نقشه بعد راه ها میکن ادهیرا پ میکه ذکرکرد ییها استیراهبرد و س میبتون تا کنمیم میتقس هیسه ناح ایبه طور مثال اگر منطقه بود به دو و  میکنیم میر تقسکوچکت

 کهیتوان نوشت ، با استفاده از عالئم یم تمنطقه که داده شده اس ایشهر و  هیبر پا شتری. کانون ها بمیمشخص کن دیکه با میرسیبه بخش مشخص کردن کانون ها و گره ها م نی.  از امیمشخص کن دیدادن را با

 یم ی. در نقشه دوم که پهنه کاربرمیذکر کن دیبا زیرا ن یاسام زیمحور ها و ن نیو همچن میکنینقشه مشخص م یبر رو کیکانون ها و گره هارا به صورت شمات میآموخت رشفتهیو پ یمقدات یدر دروس ترسسم ها

  .میدهیبه طور مثال به صورت مربع نشان م میدیبه صورت پهنه نشون م کیکانون و گراف دنیکشیبه جا  میکشینقشه م نیدر هم زیرون محدوده را نیب ایداخل و   یمحور ها یباشد تمام

را  یاسام یرنگ بند یو به جا میبکش یلیطرح تفص یهمانند نقشه ها میبزرگ بکش یها لیرا به عنوان مستط یبه طور مثال محور خدمات میها اشاره کن یم کاربربر نا شتریتر کرده و ب زیدر واقع کانون ها را ر 

 .ردیگیبه دانشجو تعلق م یشتریشتر باشد نمره بیراهبر هات ب انیدر ب کیذکر است که هر چه قدر قدرت شمات انی. شامیذکر کن

  فکر ایمیک – نینو یشهرساز –شهرساز  رانیا د؟یکن یمعرف دیتوانیم ییمرحله اول چه منابع ها یسوال سوم برا 

به  کیساعت و در دو ماه آخر نزد 4 یال 3اول حدود   یدر ماه ها نیماه داستان کنکور بسته شود و همچن 9 ینظر شد که در ط نیشده بر ا یها یزیمطالعه چه قدر بوده است؟ طبقق برنامه ر میچهارم تا سوال

 . ساعت 9 یال 8کنکور 

 ینور مد نظرشان است. گروه دوم: رتبه ها امیو پ یانتفاع ریآزاد  و غ یکه دانشگاها یاست ، گره اول: کسان ریکرد ؟ فقط برا دو دسته از افراد امکان پذ یاز کنکور مرحله دوم چشم پوش توانیم  ایپنجم آ سوال

 اول و دوم و سوم .  



 

 

 :3شماره فعالیت 

اشاره  زینکته ن نیبه ا یگفتگو عالوه بر موضوعات مختلف در مورد شهرساز نیصورت گرفته است که در ا ینیباحضور مهندس احسان ام یو شهرساز یحقوق شهربا  ییایبا موضوع آشنا نیآنال یگفتگو ناریوب

شهر  رایآنها وضع کردز یبرا ینیرا درک کرد و ظوابط و قوان یحقوقو شهر میتوان مفاه یم  شترینکات ب نیا یریبادگ ای رایبا ارزش است ز دیمف اریبس یشهرساز انیدانشجو یرشته حقوق برا یریگ ادیشد که ، 

نشده  یطه کار شه و تنها به کتاب ها متکیوارد ح یاز مقطع کارشناس دیبا یرشته شهرساز انیاشاره شد که دانشجو زین نیبر ا نی. همچندهندیک ارائه م ییدارد نسبت به طرح  ها یو قانون یحقوق تیماه یساز

را  یو ظوابط آن بهتر است کتاب ضوابط شهر یبا شهرساز ییآشنا یاشاره کرد که برا زین نیبه ا ینیمهندس ام نینشان دهند همچن تیفعال شترذیخود را ادامه دهند ب تیفعال خواهندیک م ییها نهیزم و در

رشته  نیا النیگسترده است و فارغ التحص یرشته ا ،یاشاره کردند که رشته شهرساز زین نیبر ا ینیکه وضع خواهند کرد ، خواهند داشت. مهندس ام یمورد ظوابط در یدرک بهتر رایمطالعه کنند ز انیدانشجو

 انیشود که دانشجو یم میتقس یشهر یو طراح یشهر یزینامه ررشته به بر نیا یاصل یها شیاشاره شده که گرا نیبر ا ناریوب نیمشغول به کار هستند.  قابل ذکر است که در ا یدولت التیتشک یجا یدر جا

و در  شیآما یبه صورت کالن به طور مثال در طرح ها یمنطقه  ا یزیدرمورد خود شهر و برنامه ر یشهر یزیحوزه باشند. برنامه ر نیخود در ا تیخواهان تقو ایداشته باشند و  یذوق هنر دیبا یشهر یطراح

 انجمن را دارد. یگفت و گو در صفحه مجاز نیزصحبت کرده اند که ارزش مشاهده دوباره ا یگفتگو در مورد ساز و کار انتقال  حق توسعه ن نیدر ا ینیباشد. مهندس ام یو .. م انسطح است

 

 :4فعالیت شماره 

و  یدانشکده هنر،معمار یو انجمن ها هیدانشگاه اروم یمعاونت فرهنگ یبا همکار یو شهرساز یدانشکده هنر، معمار 1400موفق در کنکور ارشد  انیاز زحمات دانشجو یو قدردان لیمراسم تجل یرگزارب

 هیدانشگاه اروم یشهرساز

 



 

 

 

 

 



 

 فعالیت های دیگر:

  .به استراک گذاشته شد انیبا دانسجو یآ در گردشگر ریو تاث یشهر یطراح یجالب در مورد رابطه قو ویدیدر صفحه انجمن و زیآذر ن 20 خیدر تار

  .پرداخت شده است CADMAPPER ،ICOGRAMS،PLANETIZEN،STREETMIX اعم از ییها تیوب سا یآذر به معرف 28و  23 خیتار در

اشاره  یشهر فیو تعار  یشهر ساز یستیکتاب به ک نیفصل است ، در فصول اول ا 10کتاب شامل  نیاست اشاره شده است که ا عهیش لیکتر اسماع سندهی، نو یهرش یزیکتاب برنامه ر یبه معرف زین ید 1

  .شهر را دارد ایآن منطقه و  تیتراکم جمع نییتع در یبساز ریاشاره شده است که عوامل مانند آب و هوا تاث زین نیکتاب بر ا نیشده است در ا

و انجمن  هیدانشگاه اروم یمعاونت فرهنگ یمراسم با همکار نیبود که ا 1400موفق در کنکور ارشد  انیاز زحمات دانشجو یو قدردان لیتجل یآن برا یشد که محتوا دهیندارک د یماه مراسم ید 13 خیتار در

  .و هنر بود یشهرساز یدانشکده معمار یها

 .اور( صورت گرفت یشهرساز هیانجمن ) نشر هیثبت نشر یاقدام برا ماهید 29 خیاردر ت 

 

 


