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شھرسازی
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جسوهیکلماتشورایعالیشهرسازیومعماریایران 
(مورداستفادهبرایداوطلبانآزمونورودبهحرفهیمهندسانشهرسازی)



دس آصهَى ٍسٍد تِ حشفِ ی هٌْذساى ضْشساصی تسیاسی اص سؤاالت اص " کتاب ضَسایعالی ضْشساصی ٍ هعواسی ایشاى"  ،هطشح هیضَد .جضٍُی حاضش
تشای کوک ٍ تسشیع دس پاسخدّی تِ سؤاالت هطشح ضذ ُ اص ایي کتاب تْیِ ٍ تذٍیي ضذُاستّ .واًطَس کِ دس ًوَداسّای پایاى ّش آصهَى دس "کتاب
هجوَعِ سؤاالت آصهَى ٍسٍد تِ حشفِی هٌْذساى ضْشساصی تا پاسخّای تطشیحی" (فاطوِ پیشی ٍ ضقایق خذیَ) آهذُ است ،دس تشخی اص آصهَىّا
تعذاد سؤاالت ه طشح ضذُ اص کتاب ضَسایعالی ضْشساصی ٍ هعواسی ایشاى تِ  03سؤال ًیض هیسسذ کِ دس ایي حالت داٍطلة تا هطالعِ ی دقیق ایي
کتاب هیتَاًذ تِ ًصف سؤاالت پاسخ دّذ ٍ حذ ًصاب پٌجاُدسصذ سا تِدست آٍسد ٍ ًوشُ ی قثَلی سا کسة کٌذ(.جْت اطالعات تیطتش دس هَسد
کتاب هزکَس تِ  www.urbanity.ir/nezamهشاجعِ ًواییذ ).آصهَى ٍسٍد تِ حشفِ ی هٌْذساى ضْشساصی هاًٌذ آصهَى ٍسٍد تِ حشفِ ی سایش سضتِّا
تِصَست جضٍُ تاص تشگضاس هی گشدد ٍ تسیاسی اص داٍطلثاى تش ایي تاٍسًذ کِ تا هطالعِ ی سطحی هیتَاًٌذ دس ایي آصهَى هَفق ضًَذ دسحالیکِ آهاس
ضشکت کٌٌذگاًی کِ تشای چٌذهیي تاس دس ایي آصهَى ضکست هیخَسًذ ًطاى هی دّذ تا ایٌکِ ایي آصهَى تِ صَست جضٍُتاص هیتاضذ اها داٍطلثاى
تایستی هٌاتع سا تِطَس کاهل هطالعِ ًوایٌذ تِ صَستیکِ تسلط تش هثاحث هَسد آصهَى داضتِ تاضٌذ .تَجِ داضتِ تاضیذ کِ ًیاص تِ حفظ کشدى هثاحث
ًیست اها تایستی تذاًین کِ دس ّش کذام اص کتاب ّا چِ هثاحث ٍ هَضَعاتی هطشح ضذُ است تا دس صهاى آصهَى تِساحتی تتَاًین اص کتابّا ٍ جضٍاتی
کِ تِ ّوشاُ خَد داسین استفادُ کٌین .یکی اص هٌاتع هْن دس آصهَى ٍسٍد تِ حشفِ ی ضْشساصی" ،کتاب ضَسایعالی ٍ هعواسی ایشاى" هیتاضذ کِ ضاهل
هصَتات ،قَاًیي ٍ آئیيًاهِّایی هیتاضذ کِ گاّا ًوی تَاى آى سا حفظ کشد .هخصَصا تشای آصهَىّایی کِ داٍطلثاى اغلة تِ دلیل استشس صیاد
تشخی هطالة هطالعِ ضذُ سا فشاهَش هی کٌٌذ .ایي جضٍُ تِ داٍطلثاى کوک خَاّذ کشد تا سؤاالت هطشح ضذُ اص کتاب ضَسایعالی سا تِ ساحتی پاسخ
دٌّذ .ضَاتط ،هصَتات ٍ آئیيًاهِ ّای هطشح ضذُ دس کتاب ضَسایعالی ضْشساصی ٍ هعواسی ایشاى دستشداسًذُی یک کلوِ کلیذی هیتاضذ کِ سعی
ضذُ است تشاساس آى کلوات توام هطالة کتاب تقسینتٌذی ضَد .توام هطالة هطشح ضذُ دس کتاب تحت عٌَاى  03کلوِ تقسین تٌذی ضذُ است ٍ
دس صیش ّش کلوِ ضَاتط ٍ آئیيًاهِّای هشتثط تا آى رکش ضذُ است .تشای تسشیع دس دستیاتی تِ پاسخ سؤاالت ،هَاسد هطشح ضذُ دس ّش ضاتطِ ٍ
آئیيًاهِ ّن تِ صَست هَسدی دس صیش آى عٌَاى ضذُ است .تِ ایي تشتیة داٍطلة تا دس دست داضتي ایي جضٍُ هیتَاًذ دس صهاى اًذکی تِ سؤال
هشتَطِ پاسخ دّذ.
دقت ضَد کِ کلوات کلیذی تِ ساحتی ٍ تا یک تاس هطالعِ دقیق تِ رّي سپشدُ خَاٌّذ ضذ ٍ ًیاصی تِ حفظ کشدى ٍ صشف صهاى صیاد ًیست .فقط
داٍطثاى تشای تسلط تیصتش تایذ سعی کٌٌذ ٌّگام هطالعِ ی سؤاالت سال ّای گزضتِ ،ایي جضٍُ سا پیص سٍی خَد قشاس دٌّذ ٍ پاسخ سؤاالت هشتثط
سا تا استفادُ اص جضٍُ پاسخ دٌّذ تا دس صهاى آصهَى تشاحتی تتَاًٌذ سؤاالت هطشح ضذُ اص کتاب ضَسایعالی سا پاسخ دٌّذ.
تِ عٌَاى هثال یکی اص سؤاالت آصهَىّای سالّای گزضتِ سا تِ کوک جضٍُ پاسخ هیدّین.
سؤال  64آبان  :39دس صَست تذاخل محديدٌ ي حریم شُرَا ،سٍستاّا ٍ ضْشکّای هجاٍس ،حل اختالف چگًَِ صَست هیگیشد؟
 )1تا پیطٌْاد فشهاًذاس ٍ تصَیة ضَسای تشًاهِسیضی ٍ تَسعِی استاى تشای تصَیة تِ ضَسای عالی ضْشساصی ٍ هعواسی ایشاى فشستادُ هیضَد
 )3تا پیطٌْاد استاًذاسی ٍ تصَیة ضَسای عالی ضْشساصی ٍ هعواسی صَست هیگیشد
 )0تا پیطٌْاد فشهاًذاس ٍ تصَیة کاسگشٍُ صیشتٌایی ٍ ضْشساصی اًجام هیضَد
 )4تِ هشاجع تصَیةکٌٌذُ طشحّای جاهع ٍ ّادی حسة هَسد ٍاگزاس هیضَد
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پاسخ :تاتَجِ تِ هتي سؤال کلوِی کلیذی "محديدٌ ي حریم شُرَا" هیتاضذ .تٌاتشایي دس جضٍُ کلوِی هحذٍدُ ٍ حشین سا پیذا هیکٌین کِ
کلوِ ی ضواسُی  4هی یاضذ .حال تا تشسسی عٌاٍیي تیاى ضذُ دس صیش ایي کلوِ ،تا "قاًَى تعاسیف هحذٍدُ ٍ حشین ضْش ،سٍستا ٍ ضْشک ٍ ًحَُ ی
تعییي آىّا" هَاجِ هیضَین .یکی اص عٌاٍیي رکش ضذُ د س ایي قاًَى ،مرجع حل اختالف ي رفع تداخل در صًرت تداخل محديدٌَا
هیتاضذ کِ تِساحتی تا هشاجعِ تِ صفحِ ی ایي هَسد ،تِ پاسخ سؤال دست هییاتین.
تَجِ داضتِ تاضیذ کِ کتاب ضَسای عالی سا هاًٌذ سایش هٌاتع آصهَى اص اتتذای کتاب ضشٍع تِ هطالعِ ًکٌیذ تلکِ تایذ سٍش هطالعِی ضوا تشاساس کلوات
ایي جضٍُ تاضذ .دس ایي سٍش ضوا تِساحتی قَاًیي هشتثط تا ّش کلوِ سا تِ صَست هتَالی هطالعِ هیکٌیذ ٍ تا تسلط تیص تشی تش هَضَع هَسد هطالعِ
پیص هی سٍیذ .تشای هثال دس ساتطِ تا ضْش جذیذ ،پٌج قاًَى ٍ آئیيًاهِ هتفاٍت دس کتاب ٍجَد داسد کِ کلوِ ی "ضْشّای جذیذ" تِ ایي عٌاٍیي
پشداختِاست ٍ خَاًٌذُ تا استفادُ اص ایي جضٍُ ایي قَاًیي سا تِ تشتیة هطالعِ هی کٌذ دس حالیکِ دس هطالعِ تِ سٍش عادی هعوَال ایي قَاًیي تطَس
پشاکٌذُ هطالعِ خَاّذ ضذ ٍ دس صهاى اهتحاى یافتي قاًَى هَسد پشسص صهاىتش خَاّذ تَد .الصم تِ تَضیح است کِ دس تشخی سؤاالت کِ الثتِ تعذاد
آىّا اًذک استً ،وی تَاى تِ سٍش تطخیص کلوِ کلیذی اص سٍی هتي سؤال تِ پاسخ دست یافت .تشای پاسخدّی تِ ایي سؤاالت الصم است
خَاًٌذُ جضٍُ سا تِ دقت هطالعِ ًوایذ ٍ تشخی کلوات ٍ عثاسات سا تِ رّي تسپاسد تا تا دیذى آى عثاست دس هتي سؤال تتَاًذ صفحِ ی آى سا تا استفادُ
اص جضٍُ تیاتذ.
تِطَس هثال سؤال  44خشداد  :30گزارش امکانسىجی هشتَط تِ تأمیه وًر ي عدم اشرا ف دس چِ ساختواىّایی تایذ تِ تأییذ هشاجع صذٍس
پشٍاًِی ساختواى تشسذ؟
 )1پشٍطُّای اًثَُساصی ٍ چٌذخاًَاسی
 )0هجتوعّای آپاستواًی

 ) 3چٌذخاًَاسی ٍ هجتوعّای آپاستواًی
 )4چٌذخاًَاسی

پاسخ" :گزارش امکان سىجی" ي "تأمیه وًر ي عدم اشراف" ،عثاساتی ّستٌذ کِ دس هطالعِ تِساحتی تِ رّي سپشدُ هیضًَذ .ایي
عثاست دس یکی اص ضَاتط عٌَاى ضذُ دس کلوِ ی ضواسُی  7تحت عٌَاى ضًابط ي مقررات مسکًوی شُرَا بٍ مجتمع آپارتماوی ،
چىدخاوًاری ي تک ياحدی در جُت حفظ حقًق َمسایگی در ياحدَای مسکًوی (بٍ لحاظ تأمیه وًر ،آفتاب ي عدم
اشراف) ،جای گشفتِاست :طشاحاى باید گزارش امکانسىجی سا تا تأییذ هشاجع صذٍس پشٍاًِ تشساًٌذ .تَجِ داضتِ تاضیذ دس ایي سؤال اص
گضیٌِّای سؤال هاًٌذ چٌذخاًَاسی ٍ هجتوع آپاستواًی ًیض هی تَاى تشای دستیاتی تِ قاًَى هشتثط استفادُ کشد.
ضوٌا داٍطلثاى هی تَاًٌذ تا تَجِ تِ سٍش هطالعِ ی خَد ،تقسیوات ایي جضٍُ سا تِ سٍضی کِ تشایطاى سادُتش ٍ ق اتل فْن تش است تغییش دٌّذ ٍ .دس
صَست لضٍم کلوات ٍ هَاسد هشتَط تِ قَاًیي ٍ آئیيًاهِّا سا تغییش یا افضایص دٌّذ.
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فْرست کلوات کتاب ضَرایعالی ضْرسازی ٍ هعواری ایراى

.1تأسیس ضَرایعالی ضْرسازی ٍ هعواری ایراى

 تفؿیط ٔبز 5 ٜلب٘ ٖٛتأؾیؽ قٛضایٗبِی قٟطؾبظی ٕٗٔ ٚبضی ایطاٖ (ٔهٛة )57/2/27
 لب٘ ٖٛتأ ؾیؽ قٛضایٗبِی قٟطؾبظی ٕٗٔ ٚبضی ایطاٖ – ( ثب انالحبت ثٗسی) 51/ 12/ 22
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939

 ظیط٘ٛیؽ :افطاظ  ٚتفىیه وّیٝی اضايی ٚالٕ زض ٔحس ٚ ٜٚحطیٓ قٟط تٛؾٍ زازٌبٞ ٜب  ٚازاضات ثجت 142
 ظیط٘ٛیؽ :تُجیك  ٚتهٛیت ٘مكٞٝبی تفىیىی  ٚقٟطؾبظی اضايی زِٚتی ثب َطحٞبی خبٕٔ  ٚتفهیّی ٞ ٚبزی 142
ٔ بز :5 ٜاًٖبی وٕیؿیٔ ٖٛبز5ٜ

141

 تجهط :3ٜاًٖبی وٕیؿیٔ ٖٛبز 5 ٜتٟطاٖ 142
 ظیط٘ٛیؽ :اًٖبی قٛضایٗبِی اذتیبضات ذٛز ضا زض ٔٛضز قٟطنؾبظی  ٚضؾیسٌی ثَ ٝطحٞبی خبٕٔ قٟطی ثٔ ٝسیطاٖ وُ زض
اؾتبٖٞب ثسٙٞس 140

.2اهاکي هتبرکِ ٍ هساجد

 تكىیُ وٕیؿی ٖٛثطضؾی أبوٗ ٔتجطوٝ
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 يٛاثٍ ٔ ٚمطضات ٔىب٘یبثی ٔؿبخس زض َطحٞبی تٛؾٕٖٗ ٚ ٝطاٖ قٟطی

87

 تجهط :2 ٜاِٛیت زض ٔىب٘یبثی ٔؿبخس احساثی زض اضايی ...

88

 تجهطٔ :3 ٜؿبحت اضايی ٔؿدس 88

.3طرح جاهع  /تفصیلی ّ/ادی
آهادُسازی/تْیِ تراز هالی فیسیکی/طرح جاهع گردضگری/جاهع ضْرستاى

 زؾتٛضإُِٗ تكریم اؾبؼ َطح خبٕٔ قٟط

4

. اِف .وّیبت ٔحتٛای ٘ٓطی َطح خبٕٔ ؾطظٔیٗ

 تهٛیت اِٛٚیت تٟیَ ٝطحٞبی خبٕٔ ٞ ٚبزی زض قٛضایٗبِی
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