
 

 نویسنده یا ناشر نام کتاب ، جزوه ، مقاله
 افشین ساالری اصول ایستایی و ایستاتیک

 اکبریان مریم منظر معماری نظری مبانی با آشنایی

 مهرعلی مجتبی زمان گذر در جهان معماری

 انتشارات کنکاش جهان و ایران معماری مصادیق با آشنایی

 محمدکریم پیرنیا ایرانی اسالمی معماری با آشنایی

 عامری دکتر -مهر افشین دکتر معاصر معماری با آشنایی

 عسگری علی معاصر معماری با آشنایی

 نیا سروش احسان تجزیه و برایند بردارها، - ساختمان فن و ایستایی

 نیا سروش احسان سیستم مرکب قاب و دیوار برشی – ساختمان فن و ایستایی

 برزگر بهنام معاصر معماری با آشنایی

  ایران سرد مناطق در بنا فرم تناسبات

 عسگری علی  معاصر معماری با آشنایی

 مقتدر رضا  چهارباغ از تصویری اصفهان -معماری اسالمی ایرانی 

 وحید قبادیان –مرتضی کسمایی  اقلیمی طراحی اصول

 قیابکلو دکتر اصول و مبانی نور

 قبادیان دکتر ایران سنتی ابنیه و اقلیم

 کسمایی مرتضی  معماری و اقلیم

 هلیا پزشک منش کسمایی مرتضی معماری و خالصه کتاب اقلیم

 طباطبایی جواد سید  جزئیات و عناصر - ساختمانی های سیستم و ایستایی آموزش

 خرسند مهندس ) بهمراه لغات برگزیده زبان تخصصی ( تخصصی زبان مجموعه جزوات

 خرسند مهندس عمومی ) بهمراه لغات برگزیده زبان عمومی ( زبان مجموعه جزوات

 حسین موسوی –بانی  امیر (مفاهیم و ها ریشه)غرب معماری کتاب خالصه

 خداپرستی کامران فوالد با آشنایی

  جهان معماری با آشنایی

 کار نقره عبدالحمید معماری طبیعت، انسان،

 کزازی محمد  ای سازه گاه تکیه تامین - استاتیک - ایستایی

  ایران درمعماری کاری آیینه

 دانشگاه تهران جزوه درس ایستایی

 احسان سروش نیا ساختمان فن و ایستایی

 نیا احسان سروش دوره آموزش ایستایی و فن ساختمان )عنصر سازه ای کابل(

 احسان سروش نیا  تعادل مبحث - ساختمان فن و ایستایی

 احسان سروش نیا  ها گاه مبحث تکیه – ساختمان فن و ایستایی

 سید جواد طباطبایی  کرنش و سواالت تنش – ساختمان فن و ایستایی

 احسان سروش نیا  خرپا - بستی - کش های سازه - ساختمان فن و ایستایی

 احسان سروش نیا  الهام منبع طبیعت - ساختمان فن و ایستایی

 گالبچی محمود  معماری برای زلزله برابر در ها ساختمان طراحی - زلزله نامه آیین

  زلزله برابر در ها ساختمان طراحی نامه آیین
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 عبداهلل محمودی سنتی ) با نگاه ویژه بم ( های خانه در ایوان اهمیت بازنگری

 مجتبی انصاری (منظر منبع) بهشت از تمثیلی ایرانی باغ

 مجتبی انصاری بهشت )ارزش های باغ های ایرانی دوران صفوی ( از تمثیلی ایرانی باغ

  گذشتگان میراث کاشان، کهنه باغ

 پیرنیا محمدکریم دکتر  ایرانی باغهای

 سید جواد طباطبایی مبحث بتن –دوره آموزشی عناصرو جزییات ساختمانی 

 کیانی یوسف محمد  اسالمی دوره ایران معماری ، نکات برخی

 فرزاد بهمنش نیا ایران سنتی ی ابنیه اقلیمی بررسی

 عامری دکتر  هوشمند های سیستم بررسی

 محمودی امیرسعید سید دکتر طراحی برای ضرورت یک معماری، دهی برنامه

 سینها سومیتا طبیعی های ساختمان - معاصر خاکی بناهای

 دکتر محمود گالبچی منتخب پل های ایران و جهاننکات 

 حیدری دکتر شاهین  معماری در نور کاربند - پنجره

  تصویر روایت به جهان معماری پوستر

 زهرا قیابکلو ( منظر منبع)  ها ساختمان انرژی مصرف جویی صرفه در گیاهی پوشش تاثیر

 متدین دکتر  جهان و ایران در منظر و باغ تاریخ

 مجتبی مهر علی خالصه تاریخ معماری ایران

 عسگری نسیم  اسالم جهان و ایران معماری تاریخ

 غالمی مهندس  اسالمی کشورهای و ایران معماری تاریخ

 رضوی الهام  جهان معماری سواالت تاریخ

 قابوسی مانا و معاصر   جهان معماری تاریخ

 نیا کامل حامد  معاصر معماری تاریخ

 اعتضادی الدن دکتر  منظر معماری تاریخ

  مصر معماری تاریخچه

 قیابکلو صدا و نور الکتریک جزوه تاسیسات

 محمد جواد مهدوی نژاد معماری ) روش تحلیل آثار معماری ( نقد آموزش

 ایزدی رضا حمید  اکوستیک و صوت - الکتریکی تاسیسات

 ایزدی رضا حمید دکتر  روشنایی و مبحث نور – الکتریکی تاسیسات

  سرمایشی سیستم های گرمایشی – مکانیکی تاسیسات

 دوست سلطان مهندس  مکانیکی تاسیسات

 طباطبایی  مکانیکی تاسیسات

  مکانیکی جزوه تاسیسات

 کزازی محمد  ای سازه گاه تکیه تامین

 حیدری شاهین  حرارتی برای شهر تبریز آسایش زمانی محدوده تعیین

  بتن تکنولوژی

 مرادی سامان  محیطی شرایط خالصه مباحث و نکات تنظیم

 قیابکلو  محیطی شرایط جزوه تنظیم
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 بهزادی دکتر  محیطی شرایط تنظیم

 قیابکلو دکتر  محیطی شرایط تنظیم

   محیطی شرایط تنظیم

  بناها تاریخی های دوره اساس بر تاریخی بناهای خالصه جدول

 قبادیان دکتر  ایران سنتی ابنیه اقلیم جزوه

  WPS PQR آموزشی جزوه

  سیستم های ساختمانی در معماری –معروف  بناهای جزوه

 دکتر گالبچی و سروش نیا معماری دهنده ارتقاء جزئیات کتاب خالصه جزوه

 سینا شریفی کنند می عمل چگونه ها ساختمان کتاب خالصه جزوه

 سینا شریفی فوالدی های ساختمان کتاب خالصه جزوه

 سینا شریفی کششی ای پارچه های سازه کتاب خالصه جزوه

 سینا شریفی دیجیتال معماری کتاب خالصه جزوه

 ازهس-آینده ساختمانی های سیستم-فضایی مشبک سازه های کتاب خالصه جزوه

  ساختار=مهندس+معمار-معماری مثابه به

 سینا شریفی

 سامع دکتر  ساختمان جزوه

 پور سعیدی دکتر )مبانی طراحی + طراحی مفهومی( بلند های ساختمان جزوه

 پور سعیدی دکتر ( موردی نمونه)بلند های ساختمان جزوه

 گالبچی  فوالدی های سازه جزوه

 شریفی سینا بتنی های ساختمان طراحی جزوه

 شریفی سینا  2 ساختمانی نوین های فناوری جزوه

 قیابکلو دکتر  صوت جزوه و( آکوستیک) 1 ساختمان فیزیک درسنامه

 سید محمد کزازی L .G .Sفن آوری نوین 

 متدین دکتر  1 اسالمی معماری جزوه

 متدین دکتر 2 اسالمی معماری جزوه

 متدین دکتر ( 2) 2 اسالمی معماری جزوه

 حقیر دکتر  معاصر معماری جزوه

  ( تصاویر)  ایران معاصر معماری جزوه

 نیا کامل حامد دکتر و مسعود بانی دکتر ایران معاصر معماری جزوه

 اعتضادی الدن دکتر  منظر معماری جزوه

  Revit architecture 2112 افزار نرم جزوه

 ایرانشاهی مهندس  پروژه مدیریت در نوین های نظریه جزوه

 قیابکلو دکتر  نور جزوه

 نیا احسان سروش  معماری دهنده ارتقا جزئیات

 نیا سروش احسان - گالبچی محمود  معماری دهنده ارتقا مروری بر کتاب جزئیات

  پایدار شهر فرهنگ و معماری اول جلد

  پایدار شهر فرهنگ و معماری دوم جلد

 غالمرضا هدایت نیا { کبود مسجد} مساجد معماری از های جلو
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 طباطبائی استاد 1 ایستایی تکمیلی مباحث جواب

 طباطبائی استاد 2 ایستایی تکمیلی مباحث جواب

 طباطبائی استاد 3 ایستایی تکمیلی مباحث جواب

  طاقها و چفدها

 منش پزشک هیال کسمایی مرتضی معماری و اقلیم کتاب خالصه

 علی مهر مجتبی  ایران معماری تاریخ خالصه

 احسان سروش نیا اول بخش - بلند ساختمانهای خالصه

 نیا احسان سروش دوم بخش - بلند ساختمانهای خالصه

 احسان سروش نیا سوم بخش - بلند ساختمانهای خالصه

 گالبچی  معماری در سازه خالصه

 پارسه الهام منبع طبیعت خالصه

 گالبچی  بتنی ساختمانهای نکات کتاب طراحی

 قیابکلو زهرا  آکوستیک کتاب خالصه

 ادوارد هال پنهان بعد کتاب خالصه

 پارسه تصاویر پرسپکتیو و سایه(فنی )شامل آلبوم  ترسیم کتاب خالصه

 قیابکلو زهرا  محیطی شرایط تنظیم کتاب جزوه

 ساسان مرادی محیطی شرایط تنظیم خالصه کتاب

 شاهین تاج الدینی ساختمانی های نقشه و کتاب اتوکد

 پرستو آریانژاد معماری کتاب طراحی

 رحیم وجدانی –مریم عبادی  سازه کشی نقشه کتاب مبانی

 فاطمه پاکخو رسم فنی ساختمانکتاب 

 محمدرضا ترابی –مریم صدقی تبار  بتنی اسکلت کشی کتاب نقشه

 شاهین تاج الدینی –فاطمه پاکخو  فلزی اسکلت کشی کتاب نقشه

 رحیم وجدانی -فرنوش دباغیان  1معماری  کشی نقشه کتاب مبانی

 وجدانیرحیم  -فرنوش دباغیان  2معماری  کشی نقشه کتاب مبانی

 قیابکلو زهرا  الکترونیکی روشنایی کتاب خالصه

  معماری در حرارتی سازگاری کتاب خالصه

 عسگری سیمین  معماری زمان فضا کتاب خالصه

 گوردن کالن منظرشهری گزیده کتاب خالصه

 قیومی مهرداد دکتر غرب،شولتز معماری در معنا کتاب نکات خالصه

 ایرانشاهیحامد  کشی نقشه کتاب خالصه

  و فرهنگ علم دانشگاه معماری نظری مبانی مباحث خالصه

 زینتی علی امیر  معاصر معماری خالصه

 اولیور اس رابرت  راندو و اسکیس خودآموز

 عظمتی دکتر  منظر معماری عمومی درک

 عسگری سیمین  منظر معماری عمومی درک

 حسینی مریم منظر معماری عمومی درک
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 مدرسان شریف منظر معماری عمومی درک

 پارسه معماری ) مباحث پیرامونی شهر و روستا ( عمومی درک

 حیدری  تهران حرارتی شهر آسایش دمای

 نیا سروش احسان ساختمان ) مبحث تکیه گاهها ( فن و ایستایی آموزش های دور

 نیا سروش احسان برآیند و تجزیه ( –ساختمان ) بردارها  فن و ایستایی آموزش های دور

 نیا سروش احسان (ساختمان در کابل)  ساختمان فن و ایستایی آموزش دوره

 طباطبایی سید جواد ( ای پوسته ای سواالت سازه) ساختمان فن و ایستایی آموزش دوره

 نیا سروش احسان 1 مورد کاوی( –ساختمان)ساختمان های بلند  فن و ایستایی آموزشی دوره

 نیا سروش احسان 2مورد کاوی( –ساختمان)ساختمان های بلند  فن و ایستایی آموزشی دوره

 نیا سروش احسان 3مورد کاوی( –ساختمان)ساختمان های بلند  فن و ایستایی آموزشی دوره

 سینا شریفی ساختمان اجزای و فن طراحی آموزشی ی دوره

  فلزی اسکلت اتصاالت راهنمای

 قیابکلو زهرا دکتر  حرارتی آسایش محدوده تخمین های روش

  خالصه فصل روشنایی از کتاب تاسیسات برقی

 گودرزی علیرضا  مرمتی ) انواع مداخله ( رویکردهای

 مهرعلی مجتبی  مذهبی اماکن شناسی ریخت

 نیا احسان سروش ( برشی دیوار و قاب مرکب سیستم مبحث) بلند های ساختمان

 نیا سروش احسان (  طراحی مبحث) بلند های ساختمان

 پارسه معماری در سازه

 پارسه فضایی مشبک های سازه

 گالبچی  معاصر های سازه

 دکتر پیرنیا پیرنیا دکتر شناسی سبک

 مدرسان شریف کیهانی ستون

 زینتی علی امیر  دنیا در باغسازی تاریخی سیر

 کزازی محمد سید  سازی ساختمان و مصالح تحول سیر

 محمود گالبچی (1) پیشرفته ساختمانی های سیستم

 محمود گالبچی (2) پیشرفته ساختمانی های سیستم

 مهندسی و ساخت هنرهای  کنکورهای ویژه)معماری در ساختمانی های سیستم

 (  معماری تخصصی دکتر و معماری

 شریفی سینا

 هانیه مجیدی امروز مدرن معماری گمشده - دیروز اسالمی معماری های شاخص

 حیدری دکتر مجازی محیط در دمایی تاثیرات دقیق بررسی راهکار - ها بام سازی شبیه

 مهرعلی مجتبی ایران معماری های شناسه

 دکتر ناصری { اصفهانی}  اسالم از پس معماری های شیوه

 دکتر ناصری { خراسانی}  اسالم از پس معماری های شیوه

 متدین اله حشمت { آذری} اسالم از پس معماری های شیوه

 متدین اله حشمت {رازی} اسالم از پس معماری های شیوه

 دکتر قیابکلو صوت جزوه و(  آکوستیک)  1 ساختمان فیزیک مبانی
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 دکتر قیابکلو سبک های معماری معاصر

 متدین اله حشمت صوت -و قوس ها  طاقها –معماری اسالمی 

 پارسه سبز فضاهای احداث و باغ طراحی

 پارسه کارگر خیابان شهری طراحی

 شریفی سینا ( معماران برای ای لرزه طراحی مبحث)  ساختمان اجزای و فنی طراحی

 متدین اله حشمت  ایران تاریخی های باغ پیدایش علل

 طباطبایی جواد سید  دیوار مبحث- ساختمانی جزئیات و عناصر

 طباطبایی جواد سید  قوسی های سازه - ساختمانی جزئیات و عناصر

 طباطبایی جواد سید  کاری عایق - ساختمانی جزئیات و عناصر

 طباطبایی جواد سید  ساختمانی نوین های آوری فن - ساختمانی جزئیات و عناصر

 طباطبایی جواد سید   فوالد - ساختمانی جزئیات و عناصر

 طباطبایی جواد سید ساختمانی جزئیات و عناصر

  جوش بازرسی و جوشکاری دوره آموزشی فرآیند

 کزازی محمد سید  سازی ساختمان و مصالح تحول سیر - نانو فناوری

  نانو فناوری

 شریفی سینا 2 ساختمان نوین فناوری

   فوالد -خالصه مطالب مصالح 

  ها قوس و ها قاب

 مهرعلی محتبی  کاربندی

  مرمت آزمون آمادگی کارگاههای

  مرمت درس12 کتاب

 توسلی مهدی میدان حسن آباد – تهران مرکزی بخش در شهری طراحی کتاب

 نیا سروش احسان مبحث گشتاور – ساختمان فن و ایستایی

 مهرعلی مجتبی   ایران معماری در شناسی گونه

 ویدا تقوایی تاریخی بناهای با کتاب آشنایی

 حرارت.۴. مطبوع تهویه.3. کشی لوله.2. تأسیسات.1کتاب تاسیسات ساختمانی )

 کشی ( سیم.2. مرکزی

 و فنی های آموزش تألیف و ریزی برنامه دفتر

 ای حرفه

 زهرا طاقی کشی معماری نقشه و فنی کتاب ترسیم

 عباس افتخاری شناسی و ماکت سازی کتاب حجم

 محسن سرتیپی پور مصالح ساختمانی و مواد کتاب شناخت

 فریبا شاپوریان کتاب مبانی طراحی معماری 

 محمد فرخ زاد معماری کشی نقشه در رایانه کاربرد

 سازمان فنی حرفه ای جزئیات ساختمانی و کتاب عناصر

 محمد علی خان محمدی معماری طراحی کتاب مبانی

 عبدالمجید حسینی راد تجسمی هنرهای کتاب مبانی

 عباس نیکخواه کتاب متره و برآورد ساختمانی

 علی خان محمدیمحمد   معماری کشی کتاب نقشه
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 نویسنده یا ناشر نام کتاب ، جزوه ، مقاله
  آخر ماه ۴ ویژه معماری منابع لیست

 طباطبایی جواد سید ای پوسته های سواالت سازه – ایستایی تکمیلی مباحث

 طباطبایی جواد سید ساختمان نوین های آوری سواالت فن– ایستایی تکمیلی مباحث

 اکبریان مهندس منظر معماری عمومی درک کالس مباحث

 گالبچی محمود  معماران برای سازه مبانی

 منصوری دکتر  منظر طراحی جزوه مبانی

 قیابکلو  الکتریکی روشنایی - 3ساختمان  فیزیک مبانی

 رئیسی ایمان دکتر  معماری نظری خالصه مباحث مبانی

 حجت مهدی  معماری نظری جزوه مبانی

 نیا کامل حامد دکتر  معاصر معماری نظری مبانی

  معماری نظری مبانی

  غرب معاصر معماری در مفاهیم و خالصه کتاب مبانی

 علی جاودانی  منظر معماری تئوری مباحث مجموعه

 خرسند مهندس  تخصصی زبان های متن مجموعه

 مهدی خان سفید خالق شهر و شهری مدیریت

  سامرا ) معماری جهان ( اعظم مسجد -طولون  ابن مسجد

 سرتیپی پورمحسن  کتاب شناخت مواد و مصالح

 نوروزی علیرضا  اهلل لطف شیخ مسجد

 تاسا امید بتن -ساختمان  مصالح

  1 تایپی آرکی جزوه و کتاب معماری

  2تایپی  آرکی جزوه و کتاب معماری

 عسگری نسیم  اسالم جهان و ایران معماری تاریخ

 جوانی آیدین  اسالمی معماری

 متدین دکتر  1اسالمی  جزوه معماری

 متدین دکتر  2اسالمی معماری جزوه

 پور، هاشم رحیم دکتر پناهی، سیامک دکتر کانسپت تا ایده از اندیشه، معماری

 اسالمی غالمرضا سید دکتر

 فقیهی مهندس اسالم از پس ایران معماری

 اعتضادی الدن دکتر ( اول قسمت) جهان معماری

 اعتضادی الدن دکتر  (دوم قسمت) جهان معماری

 شریفی سینا  دیجیتال معماری - معماری در ساختمانی های سیستم

 نیا کامل حامد  معاصر معماری

 خوشنویس دکتر مدرن معماران میراث

 حقیر دکتر  معاصر معماری

 دکتر ابراهیمی دوم و اول پهلوی دوره معماری -معماری معاصر ایران 

 نیا کامل حامد ( جزوه)  ایران معاصر معماری

  معاصر معماریجزوه 
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 نیا کامل معاصر مبانی نظری معماری

  منظر معماری

 اعتضادی الدن  21 قرن شهرسازی و معماری

 گالبچی محمود دکتر بلند بناهای ساخت و طراحی برای معیارهایی

 زاده تقی خانم بتونی سازه جزوه مقاومت

 گالبچی دکتر فوالدی سازه - فلزی های سازه و مصالح جزوه مقاومت

 دکتر سید محسن حبیبی شهرسازی در اصفهان مکتب

  شریف مدرسان های آزمون منابع

  1 ساختار+  خالصه کتاب مهندس

  2 ساختار+  خالصه کتاب مهندس

 پور تابش رضا محمد  زلزله مبانی مهندسی

 نیا سروش احسان سنگ دانه ها  – ساختمانی مصالح و مواد

 نیا سروش احسان معماری ساختماندر  تکنولوژی نانو

 نیا سروش احسان  ساختمان مهندسی و معماری در فناوری نانو

  داخلی دکوراسیون و معماری در نورپردازی و نور نقش

 پارسه فلزی اسکلت های سازه اجرایی و فنی نکات

 گالبچی محمود دکتر  جهان و ایران های پل منتخب نکات

  نعیما - ایرانی باغهای مهم نکات

 پارسه جهان معماری مهم نکات

 قیابکلو 1معماری و نور 

 قیابکلو 2معماری و نور 

 پارسه معماری در نور

  بیرونی فضای نورپردازی

 علی سجادی ایران اسالمی معماری در گجبری هنر

 پارسه نور سنجش واحدهای

 مدرسان شریف 11 - 78گذشته  های سال ارشد کارشناسی سراسری کنکورهای واژگان

  آن معماری اصلی عناصر و یونان

 محمدتقی فرامرزی –هلن گاردنر  زمان گذر در معماری  هنر

 مدرسان شریف –پارسه  12تا  78معماری از سال  کنکور انگلیسی لغات

 پیرنیا استاد محمدکریم  ها طاق و ها چفد کتاب

 سینا شریفی طراحی فنی ساختمان –کنند  می عمل چگونه ساختمانها

  آموزش زبان انگلیسی در معماری

 - اکسپرسیونیسم - رمانتسیم - شیکاگو مکتب -سبک های معماری معاصر 

 – مدرنسیم پست - مدرنیسم - هنر های خاستگاه - آتو-رایت-ارگانیک

 تکنولوژی در معماری 

 دکتر محمد مسعود
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