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 مقدمه 
 خِـرد  و جـان  خداونـد  نـام  به
 

 برنگـررد  اندیشـه  برتـر  کزین
 

 جــای خداونــد و نــام خداونــد
 

 رهنمـــای ده روزی خداونـــد
 

 سـههر  گردان و کیوان خداوند
 

 مهـر  و ناهیـد  و مـاه  فروزنده
 

خداوندگار زمین و زمان و كیهان و كیان و سپهر گـراون را شـاكر و سپاسـهمار، كـه     
منّت نهااه و توفیا روزافمون و مضاعف عنایت فرموا تـا ار سـایه ا بـام ه یگـهی     

 حسـن  امـا،  ا ساّل،، و ه ممان با سـا روز خسسـ ه مـیالا بـا سـعاات      یهاطهار عل ائ ه
نظا، مهندسـی سـاخ  ان، ار    6421، ار آس انه آزمون به ن ماه سال ( ع) عسكری

مبـانی  » های نظا، مهندسی، ك ـاب  ااامه تدوین و تك یل ك ب مرتبط با منابع آزمون
را  «مهندسی نظام های آزمون ویژة ریزی طراحی شهری و روستایی  و اصول برنامه

های رشـ ه   به انض ا، كلید واژه، جهت اس فااه ااوطلبان شركت كننده ار آزمون
 شهرسازی نظا، مهندسی، مبابا با آخرین منابع تهیه و تدوین ن ای .

ض ن تقدی  این اثر به الیگهاه آن اما، ه ا، و فرزند غایب از نظرش منسی عا   
های ملی و اینـی بـر خـوا     و با ا ها، از آموزها ممان )عج( ،  بگریت مهدی صاحب

های هدف ند ه ه عمیمان و كاركنـان ان گـارات    اان  از زح ات و تالش فرض می
نوآور، از تو ید تا توزیع و به طور خاص مدیریت مح ر، و فكـور مس وعـه نـوآور،    

 ن ای .   برااران نصیرنیا ص ی انه تقدیر و تگكر 
اارِ ه راهـی، ه ـد ی و ه كـاری     مـدیون و وا، تدوین اثر حاضر ار گا، نخسـت  

ارزش ند مدیریت فهی  و اندیگ ند ان گارات نوآور تهران، ناشر اخ صاصی ك ـب  
هـای مسـ  ر و    نظا، مهندسـی سـاخ  ان، و الـس از آن نگـات یاف ـه از تـالش      

 تاثیرگذار سركار خان  فاط ه بیهلی است.
عصر امـا، زمـان، ایـن     و ی كه ار سایه عنایت حضرت حا و توجهات آنا امید آن

های تا یفی ار راببه با منـابع نظـا، مهندسـی، مـورا      اثر نیم ه چون سایر ك اب
توجه و اس قبال عمیمان نرار گرف ه و منبع موثقی برای ااوطلبان شركت كننـده  

 های ااواری رش ه شهرسازی نظا، مهندسی ساخ  ان باشد. ار آزمون
 

 با آرزوی توفیا روزافمون
عظی ی آنداشمح ّد 



 
 خوانندة فرهیخته و بزرگوار
هـای ایـن ان گـارات، بـه      نهاان بـه اع  ـاا شـ ا بـه ك ـاب      نگر نوآور ض ن ندراانی و ارج

های  رساند كه ه كاران این ان گارات، اع  از مو ّفان و م رج ان و كارگروه اس حضارتان می
ای ارائـ  ك ـابی ارخـور و    سازی و نگر ك اب، ت امی سعی و ه ّت خوا را بـر  مخ لف آمااه

اند كه اثری را ارائه ن ایند كـه از   اند و تالش كراه كار بس ه شایس   ش ا فرهیخ   گرامی به
های اس اندارا یك ك اب خوب، ه  از نظر مح وایی و غنای عل ی و فرهنهی و هـ    حدّانل

 آن، برخوراار باشد. از نظر كیفیّت شكلی و ساخ اری
های این ان گارات برای ارائ  اثری با ك  رین اشـكال، بـاز    رغ  ت امی تالش وجوا، علی نباای

نقص  توان ا ماماً مبرّا از  ه  اح  ال بروز ایراا و اشكال ار كار وجوا اارا و هیچ اثری را ن ی
به ای و اخالنی خوا و نیم بنا ایهر، این ان گارت بنابه تعهّدات حرفه و اِشكال اانست. ازسوی

ویـهه از   اع قاا راسخ به حقوق مسلّ  خوانندگان گرامی، سعی اارا از هر طریا م كـن، بـه  
های من گرة خوا آگاه  طریا فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشكال اح  ا ی ك اب

 ها رفع ن اید. های بعدی آن ها و ویرایش ها را ار چاپ شده و آن
كه حین مبا عـ  ك ـاب بـا       گرامی تقاضا ااری  ارصورتیراس ا، از ش ا فرهیخ   ذا اراین  

اشكاالت، نوانص و یا ایرااهای شكلی یا مح وایی ار آن برخورا ن واید، اگر اصالحات را بر 
شـدة خـوا را بـا همینـ       اید الس از ات ا، مبا عه، ك اب ویـرایش  روی خوا ك اب انسا، اااه

ارسال ن ایید، و نیم چنانچه اصالحات خوا را  ان گارات نوآور، الس از ه اهنهی با ان گارات،
اید،  بف كراه عكس یا اسكن برگ  ممبور را با ذكر  ای یااااشت ن واه بر روی برگ  جداگانه

نا، و ش ارة تلفن ت اس خوا به ای یل ان گارات نوآور ارسال ن ایید، تا این مـوارا بررسـی   
و اصالح گـراا و باعـا ارتقـا و هرچـه     های بعدی ك اب اِع ال  ها و ویرایش شده و ار چاپ

 آن گراا. الربارترشدن مح وایی ك اب و ارتقاء سبح كیفی، شكلی و ساخ اری
نگر نوآور، ض ن ابراز ام نان از این ع ل م عهّدانه و مسـووالن  شـ ا خواننـدة فرهیخ ـه و     

كـه   و فرهنهـی، ارصـورتی  منظور تقدیر و تگكر از این ه د ی و ه كاری عل ی  گرانقدر، به
رسـ  ااب و تگـكّر و    اصالحات ارسـت و بسـا باشـند، م ناسـب بـا میـمان اصـالحات، بـه        

شـدة آن و نیـم از سـایر ك ـب      ندرشناسی، نسخ  ایهری از ه ان ك اب و یا چـاپ اصـالح  
كـه   ن اید، و ارصـورتی  عنوان هدیه، به ان خاب خواتان، برای ان ارسال می من گرة خوا را به

 شوا. ات تاثیرگذار باشند ار مقدّم  چاپ بعدی ك اب نیم از زح ات ش ا تقدیر میاصالح
كارهای ش ا  آورندگان ك اب، از الیگنهااها، نظرات، ان قااات و راه ه چنین نگر نوآور و الدید

عمیمان ار راس ای هرگونه بهبوا ك ـاب، و هرچـه به ـر شـدن سـبح كیفـی و عل ـی آن        
 ن ایند. ل میص ی انه و مگ انانه اس قبا

 نشر نوآور 
    99848666-2تلفن:  
 www.noavarpub.com 
 info@noavarpub.com 

 فهوخرو  مسیعدت فههنگو ا علمو

http://www.noavarpub.com/
mailto:info@noavarpub.com


 

 سوگندنامه مهندسان

حفی    انسان، کین، رفاه و آساجرا داریتوسعه پا و یدر سازندگ یتأثیر مرندس کامل از نقک و یبا آگاه
شادی پایدار و دراز مدت خود و دیگران، به عنیوان   تأمینو  های زیست محیطی جران هسای از آلودگی

  :کنم که یک مرندس به پروردگار جران سوگند یاد می
  انسیان، بیه   بیه  .باشیم  وگند وفیادار سی  نای ه خود ب یاجاماع و یا حرفه ،یشغل یسراسر زندگ در همواره
باشیم و   نیب  واقع و قیصد شم،یاندیب نکیآفر  دهیپد نیزتریانگ  شگفت خرد و  موجود صاحب کیعنوان 
   .نورزم رساند، مبادرت بیآس تیانسان که به انسان و ی اقدام چیبه ه
کینم تیا    کوشک م واست، مغانم دان یمشارک بشر راثیخود را که م یا و تجربه حرفه یمرندس دانک

  .میفزایب یبشر سودمندی ها دانک و تجربه نهیآن را به روز نگردارم و در حد توان خود به گنج
 نم،یسیرزم  به خود را نیام، کوشک خواهم کرد که د زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده رانیا

  .ادا کنم ندگانیو آ اکانم،یمردمانم، ن
حید   در .باشیم  کشورم داشیاه  داریدر توسعه پا یثرمؤد تالش کنم تا نقک خو یا حرفه یطول زندگ در

مکیان مقیدس    نیی ا کیه پیس از مین در    یمن است و به کسان یو فن یعلم یتوان به دانشگاه که مرب
  .خدمت کنم افت،یپرورش خواهند 

دانم و در بی  بشیر  تمام یها هیکار را سرما یرویو ن ستیز طیمح ،یچون ماده، انرژ ،یهسا یها هیسرما
  .میآنرا کوشک نما یحف  و کاربرد درست و برساز

و  اجامیاع  خود صداقت، دقت، نظم، عدالت، سیرعت عمیل، حفی  منیابع     یمرندس یها تیتمام فعال در
آنیان مرربیان،    بیه  داشیاه و  ها را در نظیر  نسل ندهیو آ یمنی، ارا مراعات کنم و سالمت گرانیحقوق د

 لیی رذا ریو سیا  یخیوار   رشوه کنم، را در منافع عام جساجو کیباشم و همواره سود خودلسوز و ماعرد 
  .و ماعارف طلب کنم معقول در حدی زحمات خود ارزش ماد یرا طرد و برا یاخالق
را بیا اباکیار،    آنریا  آگاه شیوم و  یفن یها افاهی نیخود از دانک روز و آخر یمرندس یها تمام کوشک در

  .کار بندم ه و اجرا ب یزیر برنامه ،یر طراحد یو نوآور تیخالق
خیود کیار    ییتوانیا  دانیک و  طیه یح تنرا در خود اساانداردها را مراعات و یمرندس یها تمام کوشک در

   .کامل دارم یکنم که به آنرا احاطه فن ءرا امضا یمدارک راقبول کنم و تن

 صیورت  دانیک خیود را آزادانیه و بیه    وجود نیدارد،   یاخاصاص تیو حق مالک یکه منع قانون یموارد در
  .قرار دهم گرانید اریمناشر کنم و در اخا گانیرا
  .باشم و رازدار ریپذ  مشارکت ر،یپذ  تیماعرد، مسئول محول شده، یا حرفه  فیوظا یادا در
آورم و  وجود ه ب مردم و وطنم را  به ایر  یب یگذار خدمت  عالقه به صفا و عشق و محبت و پر از یطیمح

 یهیا  بیدارم و ارزش  دوسیت  دهیی سن و عق ت،ینژاد، مذهب، جنس ت،یهمکاران خود را بدون توجه به مل
  .را در خود و در آنان پرورش دهم یانسان
 عیالوه بیر   را دسیت آمیده    به یها تیماواضع باشم و موفق یفرد شهیخود هم یمرندس یها کوشک در
 یگیذار  و سیپاس  یقیدردان  آنان بدانم و از نکیآفر  نظام کوشک خود مرهون تالش همکاران و و  یسع
  .کنم
و از لطمیه   باشیم  نقد و اظرار نظر صادقانه همکاران یرایو پذ ایخود جو یمرندس یها تمام کوشک در

   .کنم یآنان خودار یبرا خواهانهو از اقدامات بد زیپره گرانیاشاغال د ای ییشررت، دارا ت،یثیزدن به ح
 رد،یی گ یمی  انجیام  یکه به منظیور توسیعه رفیاه عمیوم     یاجاماع یها تیو فعال یفرهنگ یها کوشک از

  .اساقبال و در آنرا شرکت کنم
  .کنم قیتشو یا و وجدان حرفه یاصول اخالق مرندس تیخود را به رعا همکاران



 
 

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلافـان و مفـنافان و هنرمنـدان      
، برای ناشر محفوظ و منحفراً متعلـق  6431نامة اجرایی آن مفوّب  آیین و 6484مفوّب سال 

 لرا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشكال، نمودارها، جـداول  .استنوآور  به نشر
ها و موارد دیگر، و نیز هـر گونـه    تفاویر این کتاب، در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایتو 
، آناز قبیل چاپ، فتوکهی، اسكن، تایـ  از   عنوانیهر  تحت کتاب ینا از مطالب برداری بهره
 صورت اینترنتـی،   انتشار به و همچنین هر نوع برداری از کتاب، عكس وپی دی اف فایل تهیه 

 ،وی دی، فیلم، فایل صوتی یا تفویری و غیره بـدون اجازه کتبـی   سی دی، دی ،الكترونیكی
است، و متخلافین تحـت پیگـرد    حرام شرعاً نیز  بوده وممنوع و غیرقانونی نوآور  نشر از

 .گیرند قرار می قانونی و قضایی

صورت فایل ورد یا پـی دی اف و مـوارد     بهنوآور  با توجّه به اینكه هیچ کتابی از کتب نشر
که   صورتی چنین، توسّط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لرا در این

 دام به تای ، اسكن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشـر هر سایتی اق
را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسّـط کارشناسـان امـور    نوآور 

اینترنتی این انتشارات، که مسئولیّت ادارة سایت را به عهده دارند و بـه طـور روزانـه بـه     
شـدن هرگونـه تخلاـف،     پردازند، بررسی و در صورت مشخاص ها می بررسی محتوای سایت

باشـد، وکیـل    ضمن اینكه این کار از نظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیـز حـرام مـی   
)پلیس رسیدگی به  پلیس فتاقانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

و طـیّ  ، عمل آورده  به مقتضی ، اقدامای و اینترنتی( و نیز سایر مراجع قانونی جرایم رایانه
انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار داده و 

 .خواهد شداخر  انکلایّة خسارات وارده به این انتشارات و مؤلاف از متخلاف
، چاپ دیجیتال، ، اقدام به تهیّة کهی، جزوهها کتابفروشی یك از که هر  صورتی همچنین در

ـ نموده و اقـدام بـه فـروش آن نمای   نوآور  چاپ ریسو، اُفست از کتب انتشارات د، ضـمن  ن
رسانی تخلافات کتابفروشی مزبور به سایر همكـاران و موـوّزّعین محتـرم، از طریـق      اطاالع

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتاحادّیة ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع  
 .نماید نی و قضایی اقدام به استیفای حقوق خود از متخلاف میقانو

 خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روی نسخة غیراصلِ کتاب،
 .از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است

مشاهده هر گونـه تخلاـف از    از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورتنوآور  انتشارات
 126 99848666 -2های  به شمارهنوآور  های انتشارات ارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـنوقبیل م
و یـا از طریـق    info@noavarpub.com و یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس 16624119184و 

به این انتشارات ابالغ نمایند، تـا از تضـییع    www.noavarpub.comمنوی تماس با ما در سایت 
در راسـتای   عمـل آیـد، و    ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیری بـه حقوق 

 .نیز هدیه دریافت نمایندنوآور  عنوان تشكار و قدردانی، از کتب انتشارات  به انجام این امر مهم،
 

 هشدور



 11 یزیر فصل اول: تعاریف و مفاهیم برنامه 

 فصل اول

 ریزی  برنامه تعاریف و مفاهیم
 

 
 اشتغال کاذب
اهـد كـه افـراا     گویند، زمانی رخ مـی  كه به آن بیكاری النهان نیم می اش غال كاذب

اهنـد تـاثیری بـر تو یـد جامعـه       اارای اش غال كامل باشند اما كاری كه انسا، مـی 
 نداش ه باشد.  

 اشتغال ناقص
شوا، هنهامی اتفاق  فصلی نیم نا،  براه می كه از آن به عنوان بیكاری اش غال نانص

زمانی به كار مگغول اسـت و زمـانی ایهـر بـه االیلـی م ـل        اف د كه فرا شاغل می
 شوا. شرایط آب و هوایی از كار بیكار می

 ایستگاه اتوبوس و تاکسی
می ع و رو است كه برای تونف وسایل نقلیه ع ومی و یا نی ه بخگی از حاشیه سواره

شـوا. ایسـ هاه م كـن اسـت ار      اااه مـی  صو الیااه و سوار ن وان مسـافر اخ صـا  
 رو نرار ااش ه باشد.   رو یا به صورت فرورف هی ار ااخل شانه و الیااه سواره

 بازار روز
نس تازه و به روز باشـد،  ار، بازاری كه محصوالت نابل عرضه آن جب و تره  بازار میوه* 

 كه ار روزهای خاصی از هف ه فعال باشند م ل ج عه بازار و اوشنبه بازار.  هایی بازار
فروشـان، خواربـار    طبقه، كه ار آن نصـابان، مـاهی   ساخ  ان مس بیلی یك یا او* 

ه كـف، كـه بـه روی ع ـو، بـاز       هفروشان، كاالهای خوا را ار طبق فروشان و است
كـه   اسـت   اومـی   هگاه طبق ها و جرزهای سنهین تكیه ، گاهی نوسفروشند است می

 های ع ده فروشی است.    محل فعا یت



 و روستایی طراحی شهری ریزی مبانی و اصول برنامه 11  

 سازی زنده باز
های شهری عبارت است از تقویـت   بناها و بافت ی، احیا یا تسدید حیاتساز بازنده* 

مسكونی، ه راه با مرمـت و بهسـازی    های ان صاای ساكنان محله -زندگی اج  اعی
حیـات اج  ـاعی بـه     های شهری، تسدیـد  زنده سازی یا احیای بافت كا بدی، ار باز
 ، اه یت اارا.بنا نسبت تسدید

 ن سیاسـت نوسـازی اسـت، زیـرا تقویـت و توانبخگـی      تـری  زنده سازی الیچیده باز* 
ها و روابط اج  اعی امری الیچیده اسـت و اصـوالً از میـان برااشـ ن عناصـر       ا یتفع

های شـهری، بـه اشـواری انسـا،      مماح  و محو عوامل مخرب یا فاسد ار میان بافت
 1الذیرا. می
هـای تكنیكـی و فنـی     های بهسازی و حفاظت و مرمـت كـه جنبـه    بر خالم طرح* 

اارای جنبه اج  اعی، ان صاای و حقـونی هسـ ند و بـه     های توانبخگی اارند، طرح
 مدیریت كارآمد و هوشیار نیازمندند.

 برنامه
هـای مربـوب بـه یكـدیهر و      فعا یـت  برنامه، ن ایش منظ  و یا رعایت سلسله مراتب

هـای زمـانی مخ لـف     ه چنین مرتبط با رش ه تص ی ات مـنظ  و بـر حسـب اوره   
 2است.

 نامه بلند مدتبر
شوا و مع والً از  شوا كه برای اجرای آن ونت زیاای صرم می ای گف ه می به برنامه

 كگد.   اه تا بیست سال طول می

 یساز برنامه پاك
ار این برنامه، تصرم، تخریب و زاوان كل ساخ ار از یك ناحیه و تهیه زمین بـرای  

ازگس رشی مد نظر است، كه مع والً از راه برنامه ت بیت شده احیای شهری م باهدا
های احیـای ملـك    سازی از برنامه های احیای شهری، الا  گیرا. ار برنامه صورت می

 م  ایم است.

                                                                 
ه حفـ  كـراه، ملـك    این است كه افراا، ما كیت خـوا را بـر خانـه و مغـار     شكل م بت توانبخگی .1

خویش را مرمت و بهسازی كنند. این كار به ك ك و ح ایت او ت و ایساا انهیمه برای بهسازی، نیـاز  
 این سیاست را اجرا كرا. توان یمبر، اارا و گاهی از طریا اجبارهای نانونی نیم م

 ت است.  ع لیا برنامه ه ان تص ی ات منظ  براساس سلسله مراتب. 9
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 برنامه جامع
 گیرا.  ار نظر می ریمی را مع والً ت ا، عناصر و اجما برنامه برنامه جامع
 برنامه ملی
برای سراسـر یـك    ، برنامه اج  اعی، ان صاای، فرهنهی و زیست محیبیبرنامه ملی

هـا و   هـای كلـی و او ویـت    كگور است كه از سوی او ت، ار راس ای شناخت هـدم 
شـوا.   چهی راهكارها ار مدت زمانی ویهه، تهیه میابمار اجرای آن و یكپار هبرای تهی

 .های توسعه النج سا ه برنامه م ل
 ریزی برنامه

به اهـدافی از الـیش    یابی استجهت  فرآیند سلسله اندامات عقالیی و هوش ندانه* 
 شوا. ریمی خوانده می اندیگیده، برنامه

و مگـكالت مربـوب بـه     مـدت  و بلنـد  مـدت   ریمی شناخت نیازهـای كوتـاه   برنامه* 
شناخت منابع موجوا یا مورا نیاز برای بـرآوران چنـین نیازهـایی یـا حـل چنـین       

 مگكالتی است.
، (SpatialPlanningریـمی مكـانی)   ریـمی، ه چـون برنامـه    انواع بسیاری از برنامـه * 

ــه ــانی) برنامـ ــمی غیرمكـ ــه(Non-Spatial Planningریـ ــی  ، برنامـ ــمی خصوصـ ریـ
(PrivatePlanningو برنامه ) ریمی ع وم(یPublicPlanning)  شـده اسـت.   شـناخ ه 

تـا   (NationalPlanning)ریمی ملی های مكانی، از سبح برنامه ریمی ار مقیاس برنامه
 1م غیر است. (Pegional Planningای) ریمی منبقه برنامه

 شده. ینیب شییعنی ااش ن طرح برای نیل به اهدام ال ؛یمیر برنامه* 
های  ابمار و روش  فرآیندی خرامندانه و تصویر روشنی است از اهدام، ی؛میر برنامه* 

 مناسب برای رسیدن به اهدام.
ست كـه ار برگیرنـده   ا ماهدا به ها ار راس ای اس رسی ریمی، ارای  تص ی  برنامه* 

 :باشد میموارا زیر 
 .آنها مدیریت و منابع كاربری ار شایس هی الیگرفت -ا ف
 .اج  اعی های محیط و مواا كیفیت الیگرفت -ب

                                                                 
ریـمی   ریمی، بنا به وضعیت سیاسی یك كگـور م فـاوت اسـت. از برنامـه     های اساسی برنامه ویهگی. 6

ریـمی آمیخ ـه؛ یعنـی     ، تـا برنامـه  و ك ونیسـت  ( كگورهای سوسیا یسـت CentralPlanningم  ركم)
هـا   ریمی به وسیله شـركت  ااری كه برنامه ا بازار، یا نظا، كگورهای سرمایهاخا ت او ت و كاركرا آزا

 ها. گیرا تا به وسیله او ت صورت می
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 های ج عی. ریمی فراگرای است ارونهرا برای جهت ااان منبقی به فعا یت برنامه* 
كه فعا ی ی را انسا، اهی    از این ریمی فرایندی است خرامندانه، یعنی نبل برنامه *

 گیری  كه آن را چهونه و چه زمانی و با چه منابعی انسا، اهی . تص ی  می
گـر بـه    اار و ارون ریمی فرآیندی است مداو،، حساب شده و منبقی، جهت برنامه* 

 های ج عی برای رسیدن به هدم مبلوب. منظور ارشاا و هدایت فعا یت
 به آن. یابی استبینی راه  گه كگیدن برای آینده و الیشریمی یعنی نق برنامه* 
 است.   بینی شده های الیش ریمی ااش ن طرحی برای نیل به هدم برنامه* 
فرایندی است آگاهانه، هدف ند و مس  ر كه با بررسی وضع موجوا ار یك نقبـه  * 

شوا و سپس با تحلیـل مگـكالت، اهـدام     زمانی معین و ار مكانی خاص شروع می
هـای اجرایـی و بـا     هـا و برنامـه   كند و از طریـا تـدوین سیاسـت    ده را تعیین میآین

 آورا. اس فااه از ابمارها و سایر تسهیمات اهدام مگخصی را به ع ل ار می
 یریزی اجرای برنامه

ریـمی   باشد. ار این نوع برنامه ریمی ع لكرا و فعا یت و اجرا می هدم این نوع برنامه
اسـت بـه مرحلـه ع ـل      ریمی شـده  ریمی طرح ها و آنچه ار برنامه ها و سیاست طرح

 شوا.   تبدیل می
 ریزی بخشی برنامه

شـوا؛ ماننـد    های تو یدی و اج  اعی انسا، مـی  ریمی بیگ ر ار بخش این نوع برنامه
 خابرات.ریمی ار زمین  بهداشت، ساخ  ان، كگاورزی و م برنامه
 یكیتاکت یزیر برنامه

ی فرآیندی است برای است یاف ن به اهدام  مگـخص جهـت   تاك یك یمیر برنامه* 
 رسیدن به هدم اصلی، نهایی و یا اس راتهیكی.

بـرای  و ان خـاب وسـایل    مـدت  ی مگخص كران اهدام میـان تاك یك یمیر برنامه* 
 سال است. النجتحقا آنها است كه چارچوب زمانی آن مع والً 

 عریزی جام برنامه
بیگ ر برای یك كلیت است تا برای یـك یـا چنـد جـمء تگـكیل       جامع ریمی برنامه

 1اهندة یك كل.

                                                                 
تا حد امكان، اجمای اصلی تگكیل اهنده یك سیس   و میمان نفوذ آنهـا بـر    ،عجام ریمی ار برنامه. 6

( یـا ار برخـی مـوارا    Comprehensive) ( وMaster ،Generalهای ) واژه شوا. خ ه میكل سیس   شنا
(Developmentبه معنای واژ ،)روند. كار میه جامع ب ه 
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 ریزی حمل و نقل برنامه
ـ   ، سازماندهی نظـا، ریمی ح ل و نقل برنامه یـا   جـایی ار محـیط شـهری    ههـای جاب
ایـن   هـای شـهری اسـت.    ای، بـه منظـور ایسـاا ارتبـاب ار گسـ رة فعا یـت       منبقه
 شوا. می، محدوا ریمی ترافیك یا رفت و آمد ریمی، اغلب به برنامه برنامه
 6یریزی راهبرد برنامه

های اصلی و اساسی رسیدن به اهـدام   فرایندی است كه راه ،یراهبرا یمیر برنامه* 
 كند. را ترسی  كراه و ابمارهای الز، برای این ماموریت را فراه  می

به تالش منظ  و سازمان یاف ه ار جهت اتخاذ تصـ ی ات و   یریمی راهبرا برنامه *
 2شوا. مباارت به اندامات بنیاای و اساسی اطالق می

 یشهر یزیر برنامه
و فضـایی شـهر، كـه ار وانـع ه ـان       كا بدی ی یعنی ساماندهیشهر یمیر برنامه* 

 شهرسازی است.
برای تـامین یـك محـیط     كاربری زمین ساماندهی»توان  را می یشهر یمیر برنامه* 

 تعریف كرا. «كا بدی شایس ه زندگی مدنی سا  

ی، فرآیندی تنظی  شده برای تامین نیازهای اج  اعی، فیمیكـی،  شهر ریمی برنامه* 
فرهنهی، آموزشی، ح ل و نقل، كارهای ه هانی و ایهر نیازهای عاای یك شهر ار 

 گونه نیازها است. منابع الز، برای فراه  ساخ ن این های زمانی و تهی برهه
ای ار  م ویـهه اهـد ابـه   ی، فرایند مدیریت تغییر بـرای اس رسـی  ریمی شهر برنامه* 

 راببه با نظا، شهری است.
( CityPlanning( و )UrbanPlanning) واژهار برخـی نوشــ ارها، ت ــایمی بــین او  * 

او، فقط  واژهشوا و  برای شهر و حومه گف ه می ریمی اول به برنامه واژهوجوا اارا؛ 
 3شوا. شهری گف ه می محدواهریمی ار ارون  به برنامه

                                                                 
 ای، تاك یكی و ع لیاتی.ریمی عبارتند از؛ راهبر گیری، انواع برنامه ار مقیاس تص ی . 6

تص ی اتی كه اهدام یك برنامه را ه اهنگ ن واه و به شكلی كلی نحـوه حصـول آنهـا را    : راهبرا. 9
گیـری ع ـومی و    كند. راهبرا تص ی ی است كه اهدام كالن را ه اهنگ ن ـواه و جهـت   تعیین می

 ن اید. منابع محیط را برای نیل به آنها روشن می

 6284 سـال  ار آمسـ راا،  جـامع   ی به شكل امـروزی آن را تصـویب طـرح   شهر ریمی آغاز برنامه. 4
هـای   توان از طرح ی، میشهر ریمی برنامه زمین  ار جهانی های تسربه نخس ین برای. اانند می میالای

 نیخ و فرانكفورت نا، برا.های كپنها ، اس كهل ، مو جامع  ندن بمرگ و الاریس و طرح


