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  فرآيند پاسخگويي به آزمون:

  هاي توسعه ي شهري و به صورت زير است:پاسخگويي به سواالت مطرح شده در اين آزمون ها مبتني بر فرآيند تهيه ي طرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

  در ادامه به توضيح هريك از مراحل فوق مي پردازيم:

  شناخت وضع موجود: .1

 در اين قسمت داوطلبان الزم است با توجه به مورد سوال و اطالعات داده شده در متن آن،ايدئوگرام و سازمان فضايي وضع موجود را در قالب
  اطالعاتي كه از داوطلبان خواسته مي شود عبارتند از:نقشه و متن ارائه نمايند. 

 ،پيراموني، ارتفاعات جهت باد غالب، شيب زمين، از جملهسايت درون و پيرامون  و مصنوعي عوارض و پديده هاي طبيعي اطالعات 
 باغات زراعي، بيابان، اراضي فاقد ارزش و مناسب براي توسعه، اراضي با ارزش كشاورزي، مسيرهاي رودخانه و مسيل و قنات،
 و... راه آهن دسترسي هاي پيراموني مانند بزرگراه،

 راتب دسترسي ها و پهنه ها و كاربري هاي مهم و تاثيرگذار موجود مانند گورستان،سلسله م جمعيت، مساحت، سايت، محدوده 
 كانون هاي فعاليتي و خدماتي موجود و... اراضي باير، فضاهاي سبز، قرارگاه هاي نظامي،
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  تجزيه و تحليل اطالعات: .2

ا و تهديدات متوجه سايت مورد برنامه ريزي و ) به بررسي نقاط قوت و ضعف و فرصت هSWOTبا استفاده از روش سوات (در اين قسمت 
  طراحي پرداخته مي شود.

  

  

 

 

 

 

 

  تدوين اهداف،راهبردها و سياست ها: .3

به تدوين اهدافي براي سايت در  پيشين، با توجه به تجزيه و تحليل انجام شده در مرحله كه مركز ثقل و كانون فرآيند است در اين قسمت
تحرك بخشي  ايمن سازي، جامعه پذيري، تاسيسات، دسترسي ها و كاربري ها، تامين مسكن و خدمات، پذيري،نظام زيست حوزه هاي 
 كاهش مخاطرات زيست محيطي و... پرداخته مي شود. اقتصادي،
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 تعيين وضعيت آتي توسعه (نقش پذيري،جمعيت پذيري،رشد پذيري) .4

جمعيت پذيري در افق برنامه  هاي اتخاذ شده به تعيين نقش هاي غالب اقتصادي و فعاليتي،اصول و سياست  در اين قسمت با توجه به اهداف،
  آتي پرداخته مي شود. عيين چگونگي و جهات رشد و توسعهو ت

  

  

 

 

    

  

  محاسبه ي سطوح و سرانه هاي مورد نياز .5

اربري به تعيين كمبود يا مازاد سطوح تحت اشغال هر در اين قسمت با توجه به سرانه هاي موجود و به كارگيري سرانه هاي معيار براي هر ك
تراكم هاي جمعيتي و  در نهايت كل محدوده، راه و ديگر كاربري ها و مسكن، دمات،كاربري پرداخته شده و سطح مورد نياز براي تامين خ

  ساختماني و ديگر موارد خواسته شده در صورت سوال محاسبه مي شود.

  الگوي برنامه ريزي .6

برنامه ريزي در واقع منطق طرح هاي پيشنهادي است. در اين الگو نظام سلسله مراتب تقسيم بندي مراكز و كاربري هاي مورد نياز در الگوي 
  هر سطح از مراكز ارائه مي شود.

  

  

  

  

  

  

 

  



  
      

 
 www.fekrebozorg.ir 

  ،ارزيابي آلترناتيوها و انتخاب آلترناتيو برترارائه ي آلترناتيوهاي برنامه ريزي و طراحي پيشنهادي .7

ها و سياست هاي در  اهداف و راهبرد تحليل وضعيت، اطالعات وضع موجود، قسمت با توجه به موضوع سوال و رويكرد خواسته شده، در اين
  آلترناتيوهاي برنامه ريزي و طراحي محدوده پرداخته مي شود. شده و وضعيت آتي سايت به ارائه نظر گرفته

جهات توسعه و  سلسله مراتب دسترسي ها، نظام مراكز،حاالت مختلف است كه در آن  آلترناتيو الگوي كلي و ذهني پيشنهادي براي محدوده
سپس با توجه به معيارهاي مورد توجه در فرآيند طي شده به ارزيابي آلترناتيوها پرداخته شده و گزينه  ... مورد بررسي و پيشنهاد قرار مي گيرد.

  اي كه بيشترين پاسخگويي به الزامات و نيازهاي مطرح شده را داشته باشد برگزيده مي شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ارائه ي الگوي نهايي سازماندهي و استخوانبندي فضايي .8

ي شده و موقعيت و فرم دسترسي ها و نماي فرآيند دانست آلترناتيو منتخب تدقيق و بزرگ توان آنرا مهمترين مرحله در اين مرحله كه مي
سوم مطابق با واقعيت مشخص و ترسيم مي  پهنه هاي فعاليتي و محل اجرا و پياده سازي راهبردها و سياست هاي ذكر شده در مرحله مراكز،
  گردد.

  رت مي توان ارائه و ترسيم نمود:طرح نهايي را به دو صو

در اين حالت دسترسي ها و مراكز تدقيق شده و مطابق با واقعيت ترسيم مي گردند اما در ترسيم دسترسي ها از گرافيك  سازمان فضايي:الف) 
 پهنه هاي فعاليتي مشخص مي شوند و محل اجراي سياست ها تعيين مي گردد. و فلش استفاده مي شود. 
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: تفاوت اين الگو با سازمان فضايي در تدقيق بيشتر دسترسي ها و مراكز فعاليتي از طريق ترسيم معابر به استخوانبندي يا ساختار فضاييب) 
  صورت گشوده و باز و ترسيم فرم مراكز و فضاهاي باز و گشودگي هاي فضايي است. 
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 برنامه تحليلي تشريحي برنامه ريزي

 اي وريزي شهري، منطقه مرحله دوم گزينش دانشجويان برنامه  بعنوان) 90كنكور ( 89از سال  ريزيتشريحي برنامه  آزمون عملي و تحليلي

به عنوان  كيميا فكر بزرگ .اند هتا امروز از طريق اين سيستم مورد سنجش واقع شد 90مالك عمل قرار گرفت و تاكنون ورودي هاي  مديريت شهري
و به گواه آمار، نتايج نهايي  ها نمودهتا كنون اقدام به برگزاري اين دوره ) 90كنكور ( 89ها از سال  نخستين مركز برگزار كننده اين دوره

  .است صورت گرفته به لطف خداوند از باالترين كيفيت آموزشي در كشور برخوردار بوده پذيرفته شدگان آزمون سراسري، و نظرسنجي هاي

 .انداز روشني از اين آزمون را ترسيم نماييمپاسخ گفته و چشم كنيم تا به برخي از سواالت متداول دانشجويان وص در اينجا سعي ميدر اين خص

 :هاي متداول دانشجويان پرسش

 چيست ؟ آزمون تحليلي تشريحي برنامه ريزي هدف از برگزاري 

 س طراحي شهري وجود دارد؟و اسكي آزمون تحليلي تشريحي برنامه ريزي چه تفاوتي ميان 

 الزم است؟ آزمون تحليلي تشريحي برنامه ريزي هايي براي موفقيت درچه مهارت 

 آيا صرف اتكا بر سواالت و تجربيات سالهاي گذشته براي موفقيت در آزمون كافيست ؟ 

 ميزان تاثير اين نمره بر رتبه نهايي داوطلبان چه ميزاني است؟ 

 شانس موفقيت در رقابت با دانشجويان شهرسازي را دارند؟ سازيغير شهر آيا دانشجويان 

 گردد؟ چه عواملي باعث ايجاد تمايز در كارهاي ارائه شده مي 

 چيست؟ در بسته آموزشي آزمون تحليلي تشريحي برنامه ريزي كيميا فكر بزرگ هاي منحصر مزيت 

 ريزياهداف آزمون تحليلي تشريحي برنامه 

 نياز ورود به مقطع كارشناسي ارشدش ي دانشجويان به عنوان الزام و پيهاي كاربرد نوشتاري و مهارت -هاي تحليلي سنجش قابليت 

 از نظريه هاي كاربردي رايج در كشور (استفادههاي نظري معاصر با زمينه پيوند چارچوب  سنجش توانمندي دانشجويان در برخورد مساله محور با موضوعات شهرسازي و 

 جديد بصورت كاربردي هاي ها و روش

 ريزي و اسكيس طراحي شهريتفاوت آزمون تحليلي تشريحي برنامه 

  هاي تحليلي و نوشتاري در آزمون تحليلي تشريحي در مقايسه با اسكيستاكيد بيشتر بر مهارت 

 گرايي تشريحي و اتكاي كمتر بر محصول -گرايي در آزمون تحليلي تاكيد بيشتر بر فرآيند 

 ريزي (عدم نياز به ارائه راهكارهاي سه بعدي) بعدي در آزمون عملي برنامه ارائه طرح بصورت نقشه دو 

  هاي هنريهاي شهودي و خالقيت حل  تشريحي و تاكيد كمتر بر راه -گرا در آزمون تحليلي حل هاي منطقگشايي و راه تاكيد بر مساله 

 فعاليت –تشريحي و اتكاي كمتر بر رابطه فرم  -يليفعاليت در آزمون تحل -تاكيد بر رابطه فضا  
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 مهارت هاي الزم براي موفقيت در آزمون تحليلي تشريحي برنامه ريزي

 نوشتاري -هاي تحقيقي مهارت -1

 طرح موضوع و بيان مساله 

  شمند، محالت نوسنتي، پدسترين پاكت، محتوايي چون نوشهرگرايي، رشد هو هايهاي نظري (نظريه بازخواني نظريه هاي كاربردي و تدوين چارچوب…( 
 ،پدافند غير عامل، اصالت بخشي، بازآفريني شهري، باززنده سازي، رنسانس شهري و آشنايي با ضوابط و الزامات سازماندهي فضايي بر حسب مديريت بحران …( 

 هاي ترسيميمهارت  ‐2

  اي (دوبعدي)ترسيمات نقشه 

 ماستفاده از گرافيك در بيان مفاهي 
 بندي شيت 

 تبديل نوشتار به جدول و نمودار و كروكي 

 … 

 هاي تحليليمهارت  -3

 تحليل توپولوژيك، مرفولوژيك و تيپولوژيك فضا و عناصر فضايي 

 (تحليل كل و جزء) تحليل ساختاري فضا 

 تحليل تناسبي فضا 

 تحليل ساختار جمعيتي و اقتصادي 

 تحليل موقعيتي فضا (S.W.O.T) 

 اقدامات، روش -ماتريس اهداف) گيري چند معياره هاي تصميم تحليل AHPو …( 
 … 

 اي رويه - هاي تجويزيمهارت  -4

  ريزي جامع ، ساختاري و استراتژيك ها و فرايندهاي برنامهآشنايي با روش 

 مدل) اندازسازي و سياست گذاريهاي چشم  آشنايي با روش CDSاورگون و ، …( 
 گذاري هاي سياست ها و نقشه آشنايي با تدوين راهبردها، سياست (Policy Plan) 

 هاي تفصيلي و تفكيكي،  آشنايي با سازماندهي فضايي (طراحي ساختار فضايي، پهنه بندي كاربري زمين، طرح…( 
  هاي اقدامآشنايي با تدوين ضوابط و مقررات كنترل و برنامه 

  

 در .بازه زماني ميان آزمون مرحله اول تا زمان برگزاري آزمون مرحله دوم هستند اي موفقيت در اين آزمون قابل يادگيري و تسلط درتمامي مهارت هاي الزم بر
، تمامي مواردي آموزشي  بسته جامع آموزشي آزمون تحليلي تشريحي گرايشهاي برنامه ريزي كارشناسي ارشد شهرسازي كيميا فكر بزرگ

 .مورد نياز شما براي تسلط بر اين مهارت ها به صورت جامع آورده شده است
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