
آباد دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف  

(و بعد 94ورودی ) دکتری تخصصي شهرسازیليست دروس   

 واحد 01و حداکثر  4حداقل : دروس جبرانی

 نمره واحد دتعدا نام درس ردیف

  2 زبان تخصصی پیشرفته 0

  2 و رساله نویسی پیشرفتهمقاله  روش تحقیق، 2

  2 (0)جبرانی 3

  2 (2)جبرانی 4

  2 (3)جبرانی 5

4+6 مجموع   

  گذرانده شده دانشجومجموع واحد 
 

مابقی دروس جبرانی براساس نمره . واحد برای کلیه دانشجویان الزامی است 4به ارزش  فوقاز جدول  2و  0گذراندن ردیف های  -

 .واحد با نظر گروه آموزشی تعیین می گردد 6تراز قبولی تا سقف 

 .باشد میواحد  01مجموع دروس جبرانی یک دانشجو حداکثر  -

 واحد 01: دروس اصلی

 نمره واحد دتعدا نام درس ردیف

  2 ایرانی شهرسازی -حکمت اسالمی 0

  2 روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی 2

  2 چالش های شهرسازی در ایران 3

  2 مطالعات تطبیقی نظریه های جدید شهرسازی 4

  2 روش های پژوهش در مباحث میان رشته ای 5

  01 مجموع

  گذرانده شده دانشجو مجموع واحد

 

 

 

 

 



 .شود گذرانده  بایستیواحد  8، درس زیر 01از بین : دروس اختیاری

 نمره واحد دتعدا نام درس ردیف

  2 اسالمی و شهرسازی -فرهنگ ایرانی 0

  2 اندیشه های فلسفی شهر 2

  2 شهرسازی تطبیقی ایران و جهان 3

  2 نظریه ها و تحوالت برنامه ریزی ملی و منطقه ای 4

  2 تحوالت برنامه ریزی مسکننظریه ها و  5

  2 فناوری اطالعات در شهرسازی 6

  2 نظریه ها و تحوالت مدیریت شهری 1

  2 و شهرسازیجهانی شدن  8

  2 سمینار تحلیل مسائل شهری در ایران 9

  2 توانمند سازی بافت شهری 01

  2 نظریه ها و روس های ارزیابی در شهرسازی 00

  2 توسعه شهری پایدار 02

  2 نظریه ها و برنامه ریزی توسعه اجتماعی 03

  2 نظریه ها و برنامه ریزی توسعه اقتصادی 04

  2 موضوع آزاد در چارچوب رساله -(0)ویژه 05

  2 موضوع آزاد در چارچوب رساله -(2)ویژه 06

  2 موضوع آزاد در چارچوب رساله -(3)ویژه 01

  34 مجموع

  دانشجومجموع واحد گذرانده شده 
 

 .براساس نظر گروه از دروس اختیاری الزامی استدرسی، واحد   8گذراندن  -

 .دروس در سه ترم ارائه می شوند و ترم چهارم آزمون جامع برگزار می شود -

 

 رساله

تعداد  نام درس ردیف.

 واحد

 نمره

  08 رساله 0

  مجموع

 


