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16
مدیریت ایمني پروژه با رویکرد 

پروژه هاي ساختماني
_گ الب چ ي ، م ح م ود _ 1393دانشگاه معماري و هنر پارس_

27
مدیریت ایمني پروژه با رویکرد 

پروژه هاي ساختماني
_گ الب چ ي ، م ح م ود _ 1393دانشگاه معماري و هنر پارس_

38
مدیریت ایمني پروژه با رویکرد پروژه 

هاي ساختماني
_گ الب چ ي ، م ح م ود _ 1393دانشگاه معماري و هنر پارس_

49
پوسته ها و سازه هاي ورق تاشده براي 

معماران
_گ الب چ ي ، م ح م ود _ 1390دان ش گ اه  ت ه ران  _

1374دان ش گ اه  ت ه ران  گالبچي، محمودس ال وادوري، م اری و  سازه در معماري 511

_گ الب چ ي ، م ح م ودمدیریت استراتژیک پروژه612 _ 1395دان ش گ اه  ت ه ران  _

_گ الب چ ي ، م ح م ودمدیریت پروژه و اخالق715 _ 1393دانشگاه معماري و هنر پارس_

816
مدیریت ایمني پروژه با رویکرد پروژه 

هاي ساختماني
_گ الب چ ي ، م ح م ود _ 1393دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گ الب چ ي ، م ح م ودپيش بيني عملکرد پروژه918 _ 1394دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گ الب چ ي ، م ح م ودمباني مدیریت پروژه1020 _ 1389دان ش گ اه  ت ه ران  _

_گروتر، یورگ کورتزیبایي شناسي در معماري1125 _ 1390دانشگاه شهيد بهشتي_

1228
سيستم هاي ساختماني آینده نگاهي به 

معماري فردا
1380دان ش گ اه  ت ه ران  گالبچي، محمودپ اول ي ، م ارت ي ن 

1383دان ش گ اه  ت ه ران  گالبچي، محمودمارگوليوس، ایوانمعمار مهندس ساختار1329

_گ الب چ ي ، م ح م ودمعماري دیجيتال1430 _ 1390دان ش گ اه  ت ه ران  _

_الزی و، پ ل تفکر ترسيمي براي معماران و طراحان 1533 _ 1377ه ن ر و م ع م اري _

_احمدي خوشبخت، مجيداسکچينگ در معماري داخلي و مبلمان1635 _ 1394کلهر_

جزئيات ارتقا دهنده معماري1737
سروش - گ الب چ ي، م ح م ود 

نيا، احسان
_ _ 1391دان ش گ اه  ت ه ران  _

1838Technical English Architectureگ الب چ ي ، م ح م ود_ _ بي تاآینده دانش_

_گ الب چ ي، م ح م ود(کهن الگویي)معماري آرکي تایپي 1940 _ 1391دان ش گ اه  ت ه ران  _

2041
تعامل تکنولوژي و معماري بررسي و 

نقد آثار نورمن فاستر
_گ الب چ ي، م ح م ود _ 1391دان ش گ اه  ت ه ران  _

2143
مقابله اي : طراحي لرزه اي براي معماران 

هوشمندانه با زلزله
_چارلسون، اندرو _ 1390دان ش گ اه  ت ه ران  _

_گ الب چ ي، م ح م ودطبيعت منبع الهام2244 _ 1391دان ش گ اه  ت ه ران  _

_جهان بخش، حيدرمدیریت انرژي در معماري و شهرسازي2393 _ 1395دانشگاه پيام  نور_

_گ الب چ ي، م ح م ودمعماري بایونيک2499 _ 1393دان ش گ اه  ت ه ران  _

_گ الب چ ي، م ح م ودساختمان هاي فوالدي25104 _ 1391دان ش گ اه  ت ه ران  _

1388دان ش گ اه  ت ه ران  گالبچي، محمودچارلسون، اندروسازه به مثابه معماري26106

_گ الب چ ي ، م ح م ودسيستم هاي ساختماني27116 _ 1393دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گ الب چ ي، م ح م ودطراحي ساختمان هاي بتني28121 _ 1389دان ش گ اه  ت ه ران  _

_طالبيان، نيمامجتمع تجاري29135 _ 1389حرفه هنرمند_

_سيروس صبري، رضاطراحي منظر شهري30151 _ 1393هنر معماري قرن_

31152
مقدمه اي بر : طراحي و اکولوژي منظر 

اصول و روش ها
_بمانيان، محمدرضا _ 1393هنر معماري قرن_

32172LEED س ل طان دوس ت ، م ح م د رض امعياري براي ساختمان سبز_ _ 1394یزدا_

33173
اصالحات خانه براي توان خواهان 

(جانبازان، معلولين و سالمندان)
_زندیه، مهدي _ _

سازمان بنياد شهيد و امور ایثارگران، 

پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي 

جانبازان

1388

معماري



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

_سانتن، کریستافاننورپردازي نواحي شهري34201 _ 1393هنر معماري قرن  _

35204
آشنایي با معماري ایران شيوه پارسي و 

پارتي سازه هاي طاقي 
_ميرلطيفي، جالل _ 1384ق اض ي _

_زارعي، محمدابراهيمآشنایي با معماري جهان36205 _ 1379فن آوران_

37206
مجموعه مقاالت منتخب اولين همایش 

ملي معماري و شهرسازي اسالمي
_ _ __ _ 1390دانشگاه هنر اسالمي تبریز_

_م رت ض ایي، رض ابنيان هاي طراحي در زیباسازي شهري38207 _ 1392هنر معماري قرن_

ن ورب رگ  ش ول ت س، ک ری س ت ي ان معنا در معماري غرب39208
قيومي بيدهندي، 

مهرداد

فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي 

ایران
1387

40209

چونان دري گشوده به بهشت بررسي 

جلوه هاي معماري آستان مقدس 

امامزادگان

_شرفخاني، احمد _ _
سازمان اوقاف و امور خيریه، سازمان 

چاپ و انتشارات
1393

41212
جزئيات معماري براي ساختمان هاي 

عایق بندي شده 
_ب ران د، رون ال د _ 1379دان ش گ اه  ت ه ران  _

_خ ج س ت ه ، ح س ن تاثير معماري مسکوني بر سنت ها 42213 _ 1376(ان ت ش ارات  ص دا و س ي م ا)س روش  _

_سيدصدر، ابوالقاسممعماري رنگ و انسان43215 _ 1380آثار اندیشه_

_وزارت راه و شهرسازيمعماري و هویت44216 _ _
مرکز تحقيقات راه، مسکن و 

شهر سازي
1391

_ق ب ادی ان ، وح ي دمعماري در دارالخالفه ناصري 45217 _ 1385پ ش وت ن _

46218
شاهکارهاي معماري مسکوني جهان در 

قرن بيستم
_دیویس، کالين _ 1388الهيجان_

_مویسر، فيليپبيمارستان هاي عمومي و مراکز بهداشت47221 _ آینده سازان_

_ذوال ق دري، مهنازرسم گردون، قوس در معماري ایران 48223 _ _
س ازم ان  م ي راث  ف ره ن گ ي  و گ ردش گ ري   

اس ت ان  ق زوی ن 
1384

_م زی ن ي، م ن وچ ه رتاریخ هنر و معماري ایران و جهان49225 _ 1392طحان_

_فورد، آلنمعماري مدارس مدرن50228 _ 1389سعيده_

_چ ي ن گ ، ف ران ک معماري فرم ف ض ا و ن ظم 51229 _ 1378دان ش گ اه  ت ه ران  _

52230
از انگاره تا انگاشت آموزش اصول و 

شيوه هاي ارائه معماري
_موسوي،  محمدعلي _ 1389حرفه هنرمند_

53231
- طراحي معماري فضاهاي بهداشتي 

درماني جدید
_م س ت ع دي ، آری ن  _ 1388مهر ایمان_

54232
از مباني نظري تا مباني نظري در هنر و 

معماري
_ت ق وائي، وی دا _ 1394دانشگاه فني و حرفه اي_

آژند، یعقوبب ل ر، ش ي الهنر و معماري اسالمي55236
ف ره ن گ س ت ان  ه ن ر ج م ه وري  اس الم ي  

ای ران 
1381

1388یزدامحمودي، کوروشهاسه گاوا، نوري یوشي(گام به گام)اسکيس معماري داخلي 56237

_طایفه، احسانمعماري داخلي57240 _ 1389علم معمار رویال_

_دبليولين، مایکتکنيک هاي راندو در معماري58241 _ 1388علم و دانش_

59242
تاسيسات برقي براي دانشجویان 

معماري
_س ل طان دوس ت ، م ح م د رض ا _ 1392یزدا_

60243
خط و یاد کروکي هایي از معماري ایران 

و جهان
_جوانبخت، امير _ 1388چوگان_

معماري معاصر جهان معرفي هفت معمار61244
احمدي شلماني، 

محمدحسين
_ _ 1389پردازشگران_

62250
اولين همایش ملي معماري و شهرسازي 

اسالمي
_ _ __ _ 1390دانشگاه هنري معماري تبریز_
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تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

63251
آب و هواشناسي معماري و مدیریت 

انرژي ساختمان
_ذوال ف ق اري، ح س ن  _ _

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 

، مرکز (سمت)انساني دانشگاهها 

تحقيق و توسعه علوم انساني

بي تا

_بمانيان، محمدرضامعماري اجتماعي خانه ایراني64255 _ 1395اول و آخر_

65256
روانشناسي معماري در طراحي مدارس 

آینده
بي تانوربخشنقدبيشي، رضاوالدن، روترات

_ففر، بروس بروکسفرانک لوید رایت66257 _ 1389پرهام_

_عليرضایي، مهديمعماري فضا67259 _ 1393علم معمار رویال_

_مسيح، افشينآشنایي با معماري جهان68260 _ 1395اول و آخر_

آشنایي با معماري بيونيک69261
احمدي شلماني، 

محمدحسين
_ _ 1388نوآوران دانشگاه پارسه_

70263
شناسایي سبک هاي معماري از یونان 

باستان تا سده بيستم
ویلفرید، کخ

عامري سياهوئي، 

حميدرضا
1387کاوش پرداز

محموديمجموعه آثار معماري ميس ون دررو71269

واح د ت رج م ه  

ان ت ش ارات  ه ن ر و 

م ع م اري

1377ه ن ر و م ع م اري 

_طالبيان، نيمامجتمع مسکوني72270 _ 1390کتابکده کسري_

_ک س م ائ ي، م رت ض ي اقليم ومعماري 73273 _ 1381خ اک _

_ج رج ان ي ، ع ب ي دال ل ه 1نقشه کشي معماري 74274 _ دانش و فن_
1388-

1389

_اسالمي، سيدغالمرضادرس گفتار مباني نظري معماري75277 _ علم معمار رویال_

_وات ک ي ن ، دی وی دتاریخ معماري غرب76278 _ 1389کاوش پرداز_

1393جهاد دانشگاهيمثنوي، محمدرضاادواردز، برایانمعماري سبز77279

_فورد، آلن بيطراحي مدارس پایدار78285 _ 1394کلک باران_

79287
از مباني نظري تا مباني نظري در هنر و 

معماري
_ت ق وائي، وی دا _ 1394دانشگاه فني و حرفه اي_

_ه ي ل ن ب ران د، راب رت معماري اسالمي80288 _ _
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 

شهرداري تهران
1390

81292
 از کانسپت تا 1آموزش طرح معماري 

فرم و فضا
_اميدآذري، آرتور _ 1388مهرازان_

82296
طراحي جامع سرویس هاي بهداشتي 

عمومي
_گ ری د، ک الرا _ 1393هنر معماري قرن_

_طلوعي برازنده، سيدمحمدروایت تهران فضاهاي عمومي83301 _ _
هنر معماري - موسسه فرهنگي هنري

قرن
1393

_محمودي، عبداهلل(آلوار آلتو  ) 1مجموعه آثار معماري84303 _ 1377انتشارات هنر و معماري_

85305
مجموعه کتب عملکردهاي )هتل 

معماري
_طالبيان، نيما _ 1390کتابکده کسري_

_غفوري، آزیتامعماري نامه آزاد86310 _ 1326انتشارات شهيدي_

سرائينو، پي یر لوئيجيارو سارینن اکسپرسيونيست سازه87312
سيد احمدیان، 

عليرضا
1388نشر هنر معماري قرن

88313
نگاهي به ایران کروکي هایي از معماري 

روستایي و مناظر ایران
_س ي ح ون، ه وش ن گ  _ 1386یساولي_

_مایک دبليو، لينتکنيک هاي راندو در معماري89316 _ 1389سلسله مهر_

90317
حس وحدت نقش سنت در معماري 

ایراني
_اردالن، ن ادر _ 1390علم معمار رویال_

91318
معماري فرم کاربرد الگوهاي حجمي در 

آفرینش فرم معماري
_پيرداوري، محمد _ بي تاگنج هنر_

_الزی و، پ ل تفکر ترسيمي براي معماران و طراحان92319 _ 1388پرهام نقش_
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تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

93320
طراحي پوسترهاي طرح و معماري 

(شيت آرایي )
_صدیق، ميثم _ 1389کلهر_

1389مهرازانحسيني، فرشيدميجر، مارکساخته نور هنر نور و معماري94321

_علوي طبري، هدانور پردازي در معماري منظر95322 _ 1387شهيدي_

_رضازاده  اردبيلي، مجتبيمرمت آثار معماري96326 _ 1395دان ش گ اه  ت ه ران  _

97327
شاهکارهاي معماري خانه  هاي شهري 

جهان
_فرنچ، هيالري _ بي تاکتاب وارش_

98376
معماري اروپایي اسالمي مساجد جدید 

در غرب
_ولزباچر، کریستين _ 1396دانشگاه بين المللي امام خميني_

_استيکدورن، مارکاین تفکر طراحي خدمات است99407 _ 1392هنر معماري قرن_

_داریوش، بابکانسان طبيعت معماري100476 _ 1389علم و دانش_

_پيرداوري، محمدمعماري فرم101478 _ 1392موسسه نشر کتاب فکر نو_

_جعفري، اميناصول طراحي دانشکده معماري102482 _ 1392طحان_

_رس ول ي، ه وش ن گ تاریخچه و شيوه هاي معماري در ایران103483 _ 1392پشوتن_

104485

شاهکارهاي معماري خانه هاي شهري 

در  (مجتمع ها - آپارتمان ها  )جهان 

قرن بيستم پالن، نما، مقطع

_فرنچ، هيالري _ بي تاکتاب وارش_

105486
شاهکارهاي معماري مسکوني جهان در 

«پالن، مقطع و نما»قرن بيستم 
_دیویس، کالين _ 1390ایثارگران_

106487
آموزش اسکيس طراحي معماري جلد 

چهارم
_ص دی ق، م رت ض ي  _ 1390کتابکده کسري_

_نبي زاده، سيماپرسپکتيو اسکيس و ارائه107488 _ 1387حرفه هنرمند_

_مطلق، مهرانمعمار و معماري108489 _ _1387

109491
درک و بيان معماري از طریق طراحي 

دست آزاد
_ادواردز، براین _ 1390کتاب وارش_

_چ ي ن گ ، ف رانسيس . ک. دگرافيک معماري 110493 _ 1387خ اک _

_پيرنيا، محمدکریم آشنایي با معماري اسالمي ایران   111497 _ 1385س روش  دان ش _

1378اسرار دانششروه. عفارست ویلسونالفباي معماري: سازه1123471

_گ ي ل ، راب رت  دبليوراندو و طراحي با قلم و مرکب 113499 _ 1377آزاده _

_پيرنيا، محمدکریمتحقيق در معماري گذشته ایران114500 _ 1387سروش دانش_

_نوري، محمدتنظيم شرایط محيطي115503 _ 1389خدمات فرهنگي پارسه نو_

_لفافچي، مينوانسان طبيعت معماري116504 _ 1392عصر کنکاش_

_س پ هري م ق دم، منصور1معماري معاصر 117505 _ 1384دان ش گ اه  ع ل م  و ص ن ع ت  ای ران_

_گرومورت، جورجمعماري کالسيک118507 _ 1389شهرآب، آینده سازان_

119510
اصول و مباني پرسپکتيو در روندو در 

معماري
_مونتاگيو، جان _ 1383شهرآب، آینده سازان_

_آذري، اميدآموزش اسکيس و راندو120514 _ 1389یساولي_

_ریاضي خواه، پویاچشم انداز پرسپکتيو121516 _ 1388اول و آخر_

_ص دی ق، م رت ض ي کروکي معماري122517 _ 1391کتابکده کسري_

123518
خط نقطه مجموعه کروکي هاي کامران 

امجدیان
_امجدیان، کامران _ 1390باغ ني_

_صدیق، مرتضيآموزش کروکي معماري124520 _ 1385کلهر_

_فورست، کوینترسيم در معماري125521 _ 1384مارليک_

1383خاکرضازاده، راضيهبرولين ،برنتمعماري زمينه گرا126522

_ترقي جاه، محسنمناظر و مرایا پرسپکتيو127523 _ 1383دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي_

128525
ترسيم معماري فرهنگ بصري روش ها 

و شيوه ها
_اي، رن دو _ 1387گنج هنر_



ردیف
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تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

129528
براي رشته معماري و  (1)روستا 

گرایش هاي آن
_هاشمي، یوسف _ 1393صانعي شه ميرزادي_

_اسمعيلي سنگري، حسينمعماري سر درب هاي تاریخي تبریز130532 _ 1387ستوده_

_ذوقي حسيني، الههمعماري تکایاي ایراني131556 _ 1391طحان_

132558
معماري و شهرسازي ایران به روایت 

شاهنامه فردوسي
_سلطان زاده، حسين _ 1377دفتر پژوهش هاي فرهنگي_

_م راق ب ي ، غ الم ح س ي ن داستان هاي پارسي133594 _ 1394دانشگاه معماري و هنر پارس_

134596
درآمدي بر شناخت معماري روستایي 

ایران
_حاجي ابراهيم زرگر، اکبر _ 1393دانشگاه شهيد بهشتي_

_فقيهي، فرشيدمباني نظري و تئوري معماري135597 _ 1388موسسه آموزش عالي آزاد پارسه_

136601
مفهوم و کاربرد سطح در معماري و 

اتصال بنا در بستر سایت
_کائدي، حامد _ 1394سيماي دانش_

_توسلي، محمودطراحي فضاي شهري137603 _ 1372مرکز نشر سمر_

1383دان ش گ اه  ت ه ران گالبچي، محمودم ارگ ول ي وس، ای وان معمار مهندس ساختار138616

_ون گ، وس ي وس اصول طراحي سه بعدي139624 _ 1387چشمه_

_ص دی ق، م رت ض ي 1آموزش کروکي معماري 140629 _ 1394کلهر_

141630
صدها نکته در کنکور کارشناسي ارشد 

معماري
_صلواتيان، مامک _ 1388کاوش پرداز_

1386ثامن الحججقویدل، صدیقهدبليولين، مایکتکنيک هاي راندو در معماري142631

143636
ژاپن،  )سبک شناسي معماري داخلي

(یونان و هند
_گ الب چ ي ، م ح م ود _ 1396دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گ الب چ ي، م ح م ودمسابقات معماري144637 _ 1395دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گالبچي، محمودزبان تخصصي معماري145638 _ 1395دانشگاه معماري و هنر پارس_

146639
 ARCHICADمرجع جامع و کاربردي  

ARTLANTIS 4 و 16
_1358باقري، مسعود،  _ 1391دایره دانش_

_فالمکي، محمدمنصورتکنولوژي مرمت معماري147641 _ 1387نشر فضا_

148647
نور رنگ و صدا در هنر معماري و 

شهرسازي

ليدا -محمد مهدي محمودي

فدرس شعباني راد-اسالمي
_ _ بي تاانتشارات اذرخش_

_عليرضا تقدیريمعماري تکنولوژیک149650 _ 1386سيماي دانش_

1390کتاب وارش-علم و دانشقاسمي، رئوفاسکيرل ،جي جيمعماري سازه150652

جزئيات ارتقا دهنده معماري151653
سروش - گالبچي، محمود 

نيا، احسان
_ _ 1391دانشگاه تهران_

_محمودي، محمدمهدينور در هنر معماري و شهرسازي ایران152674 _ 1394دانشگاه تهران_

1391دانش افریننام آور، زهرامک کاون، جيمزرنگ در معماري153682

1389نشریه تفکر معماريشاکردوست، فرانکلو وان، مارسبرترین آثار تاریخ طالسازي154686

حسين مردي، حميدمک دانلد، انگسسازه و معماري155690
مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي 

و معماري
1383

156699
نقشه برداري براي مهندسان عمران و 

معماري
1381دان ش گ اه  ت ه ران  ایراني، حسينگ ل ه اوس، رول ف 

157702
تجزیه و تحليل و نقد شاهکارهاي 

معماري
_کالرک، راجر _ 1375محيا_

1391کتاب وارشبيات، آزادهموناري، برونوطراحي در معماري هنر158731

1396کتاب وارشعلي، شيرکرميالوسون، برایانطراحان چه مي دانند159732

تهراندان ش گ اه  ت ه ران  گالبچي، محمودماریو جورجسازه درمعماري160736

161741
کتاب راهنماي - محيط هاي پاسخ ده 

طراحان
1382دانشگاه صنعتي شریفبهزادفر، مصطفيبنتلي، اي ین



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

1375انتشارات دونورزنده دل، کيومرثماریو سالوادوريتحليل سازه به زبان ساده162742

_اعرابي، جعفرآفرینش فرم163746 _ 1388حرفه هنرمند_

1396کتابکده کسريجهان بخش، حيدرچينگ، فرانسيسمعماري ساختمان سبز به زبان تصویر164750

165776
نور رنگ و صدا در هنر معماري و 

شهرسازي
_محمودي، محمدمهدي _ 1393آذرخش_

166777
نور رنگ و صدا در هنر معماري و 

شهرسازي
_محمودي، محمدمهدي _ 1393آذرخش_

_محمودي، محمدمهدينور در هنر معماري شهرسازي ایران167778 _ 1394تهران_

_محمودي، محمدمهدينور در هنر معماري و شهرسازي ایران168779 _ 1394دان ش گ اه  ت ه ران  _

1353دان ش گ اه  ت ه ران  باور،سيروسبنه ولو، لئوناردوتاریخ معماري مدرن169781

1374انتشارات علمي فرهنگيمنوچهر مزینيزیگفرید گيدیونفضا زمان معماري170787

1380دان ش گ اه  ع ل م  و ص ن ع ت  ای رانرضازاده، راضيههدمن، ریچاردمباني طراحي شهري171788

1386شهيديجودت، محمدرضانوربرگ شولتز، کریستيانریشه هاي معماري مدرن172790

_گالبچي، محمودسيستم هاي ساختماني173791 _ 1392دانشگاه معماري و هنر پارس_

گدار، آندرهآثار ایران174792
سروقدمقدم، 

ابوالحسن

بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان 

قدس رضوي مشهد
1368

1349دانشگاه ملي ایرانلياقتي، غالمعليفورر، ویليآکوستيک در معماري175793

_فالمکي، محمدمنصورباز زنده سازي بناها و شهرهاي تاریخي176795 _ 1374دان ش گ اه  ت ه ران  _

177796
تجزیه و تحليل و نقد شاهکارهاي 

معماري
1375محياآقایي، سعيدکالرک، راجر

1378دان ش گ اه  ت ه ران  قراگزلو، زهرهدي کي چينگ، فرانسيسمعماري فرم فضا و نظم178797

179798
آفرینش نظریه معماري نقش علوم 

رفتاري در طراحي محيط
1383دان ش گ اه  ت ه ران  عليرضا عيني فرلنگ، جان

1384دان ش گ اه  ت ه ران  حبيبي، محسنشواي، فرانسوازشهرسازي تخيالت و واقعيات180799

فلسفه ومعماري181802
سلطان - دیباج، موسي 

زاده، حسين

- دیباج، موسي 

سلطان زاده، حسين
1377دفتر پژوهش هاي فرهنگي

1375شرکت پردازش و برنامه ریزي شهريمزیني، منوچهربرادبنت، جفري(دکنستروکسيين  )واسازي 182803

الکساندر کریستوفرمعماري و راز جاودانگي183806
قيومي بيدهندي، 

مهرداد
1381دانشگاه شهيد بهشتي

1384دانشگاه ازاد اسالمي تبریزقبادیان، وحيدجنکز، چارلزمعماري پرش کيهاني184811

1376چکامهزنده دل، کيومرثآلن، ادواردنظم معماري185812

186814

ضوابط طراحي معماري بر اساس اصل 

انطباق شبکه هاي مدوالر در سيستم 

هاي توليد ساختمان

_نيک روان منفرد، مژگان _ 1382مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

187821
مقررات شهرسازي  و معماري و طرح 

هاي جامع

مصوب شوراي عالي 

شهرسازي ومعماري ایران
_ _ 1373خواجه_

1384دان ش گ اه  ت ه ران  آیوازیان، سيمونمایس، پي یر فونازفرم تا مکان )نگاهي به مباني معماري 188822

اهري، زهراکریر، راباجزاي معماري189823
 مرکز تحقيقات 260نشریه شماره 

ساختمان ومسکن
176

1377نشر خاکاحمدي نژاد، محمدوایت، ادوارتمفاهيم پایه در معماري190825

پل الزیوتفکر ترسيمي براي معماران و طراحان191826
-سعيد اقایي

محمودمدني
1377هنر و معماري



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

192828
مجموعه مقاالت روز  )معمار روز 

(معماري 
1381هانيکریمي، لطف اهللعلي تاجر، سعيد

_کریمي، اصغرر، گيرشمنچغازنبيل زیگورات193829 _ _1373

_اوليایي نيا، هلنندیمي، هاديکلک دوست ده مقاله در هنر و معماري194830 _ _1385

_جناب، فيروزتاثير باد در شکل گيري فضاهاي شهري195832 _ 1373مهندس مشاور نوي_

196835
معماري دیکانستراکشن 

دیکانستراکتيویست
_جودت، محمدرضا _ 1372پيام_

_شاه نظري، محمدرضامصالح ساختماني197836 _ 1375اسکار_

1388نشر مقدسچاوشي، مهساکوبل، ایزابلپنجاه معمار که باید آنها را بشناسيم198849

_سرتيپي پور، محسنمصالح در ساختمان و معماري199850 _ 1388دانشگاه شهيد بهشتي_

_جودت، محمدرضامعماري قدیم و جدید ژاپن200854 _ 1375آرین_

1374علمي فرهنگيمزیني، منوچهرگيدئون، زیگفریدفضا زمان معماري201881

1382جان جهاننوروز برازجاني، ویدانوربرگ، کریستيانگزینه اي از معماري معنا ومکان202883

_پيرنيا، محمدکریمسبک شناسي معماري ایراني203884 _ 1391سروش دانش_

_دهبان، مهري ورزش20معماري 204887 _ 1392اول و آخر_

_جودت، محمدرضانو مدرن ها کجایند205889 _ 1373معاني_

1375شهيد بهشتيپاکزاد، جهانشاهیورگ گروترزیبا شناختي در معماري206900

1377هنر و معماريآقایي، سعيدشيرمبک، ایگونایده فرم و معماري207901

1379خاکآبتين گلکارفوریاما، ماسائوتادائو آندو208903

_بهادري، منصورمعماري امروز ما209927 _ 1395رصدعلم_

کروچي، جورجوحفاظت و مرمت سازه اي ميراث معماري210928
آیت اهلل زاده 

شيرازي، باقر
1395وزارت راه، مسکن و شهرسازي

211932
پرسش هاي ادراک پدیدار شناسي 

معماري
1395کتاب فکر نونيک فطرت، مرتضيهال، استيون

212933
خيال مجسم تخيل و خيال پردازي در 

معماري
1395پرهام نقشاکبري، عليیوهاني پالسما

213934
نگاهي نو به معماري محيط آموزشي 

کودکان
_نيک روش، ریحانه _ _

معاونت پژوهشي دنشگاه ازاد اسالمي 

خوراسگان
بي تا

214936
تاریخ معماري آمریکا تمدن هاي اوليه 

1جلد 
1394پرنيان اندیشانصاري، سپهرگلنتر، مارک

215937
تاریخ معماري آمریکا  فرهنگ هاي 

2مهاجر فرهنگ استعماري جلد 
1394پرنيان دانشانصاري، سپهرگلنتر، مارک

216938
تاریخ معماري آمریکا دوران انقالب و 

3اتحاد فرهنگ ها جلد 
1394پرنيان دانشانصاري، سپهرگلنتر، مارک

217939
تاریخ معماري آمریکا دوران توسعه و 

4عصر تنوع جلد 
1394پرنيان اندیشانصاري، سپهرگلنتر، مارک

218940
تاریخ معماري آمریکا جنگ هاي جهاني 

5تا فرهنگ هاي پسا مدرن جلد 
1394پرنيان اندیشانصاري، سپهرگلنتر، مارک

_مختارپور، اکبرنما در سيماي شهر219941 _ 1395هنر معماري قرن_

_قاروني اصفهاني، فاطمهمعماري بایونيک طراحي طبيعت220942 _ 1394مولف_

221943

 گزیده آثار 1319 - 1348هنرهاي زیبا 

دانشجویان معماري دانشکده هنرهاي 

زیبا در سه ده آغازین

_انصاري، حميدرضا _ 1394هنر معماري قرن_

_احمدفرید، مصطفيارزش هاي اسالمي در شهرسازي معاصر222944 _ 1395پژوهش هاي دانشگاه_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

223945
معيارهاي طراحي براي مساجد و مراکز 

اسالمي

عبدالمالک، - کاهرا، عادل 

لطيف

ستاري ساربانقلي، 

حسن
1395پژوهش هاي دانشگاه

224947
از مباني نظري تا مباني نظري در هنر و 

معماري
_تقوایي، ویدا _ 1394دانشگاه فني حرفه اي_

_حيدري، شاهيندرآمدي بر روش تحقيق در معماري225951 _ 1395فکر نو_

226954
تسهيل دسترسي به بناها و مناظر 

تاریخي براي کم توانان جسمي
_حناچي، پيروز _ 1393دان ش گ اه  ت ه ران  _

1394دان ش گ اه  ت ه ران  قلعه نویي، محمودژوناس، اوليویهرویاي شهر227955

228959

نقد و معرفي معماري دیکانستراکشن با 

مروري بر آثار زاها حدید پيتر آیزنمن و 

فرانک گري

_تقي زاده، کتایون _ 1394دان ش گ اه  ت ه ران  _

_بهناز امين زادهارزش ها در طراحي منظر شهري229960 _ 1395دان ش گ اه  ت ه ران  _

230962
معماري فضاهاي آموزشي براي کودکان 

با نيازهاي خاص
_سيده مرضيه طباطبائيان _ 1394پژوهش دانشگاه ازاد خوراسگان_

_دیباج، موسيشعور تاریخي معماري ایراني231965 _ 1395دفترپژوهش هاي فرهنگي_

1395دفتر پژوهش هاي فرهنگيایزدي، آزیتاساسي، پائوالراهبردهاي معماري پایدار232967

_تيموري، سياوشتناسبات در معماري233969 _ 1395کتاب فکر نو_

1395فکر نومحمدرضا شيرازيتادائوآندوشعرفضا234970

235971
معماري ژاپن از آغاز تا شروع دوره 

ميجي

هوزومي - ني شي ،کازوئو 

،کازوئو
1394دانشگاه تهراناندرودي، الهام

236975
سازگاري حرارتي در معماري نخستين 

قدم در صرفه جویي مصرف انرژي
_حيدري، شاهين _ 1393دانشگاه تهران_

_حيدري، شاهيندرآمدي بر پژوهش در معماري237976 _ 1393کتاب فکر نو_

_چينگ، فرانسيس1الفباي معماري ج 238977 _ 1394دانشگاه تهران_

1394دانشگاه تهرانیاران، عليفرانسيس چينگ2الفباي معماري ج 239978

_محمودي، محمدمهدينور در هنر معماري و شهرسازي ایران240979 _ 1394دانشگاه تهران_

_فدوي، محمداتروسک تمدن شگفت انگيز241980 _ 1394دانشگاه تهران_

فریدمن، اويمفاهيم پایه در معماري پایدار242983
خوشنویس، 

محمدحسين
1395کتاب فکر نو

243984
پرسش هاي ادراک پدیدار شناسي 

معماري
1394پرهام نقشاکبري، عليهال، استيون

244985
متغيري جدید در : جزیره حرارتي

معماري و شهرسازي

مجتبي -جمال خداکرمي

حاتمي
_ _ 1395کتاب فکر نو_

245986
مفاهيم پایه در ایده پردازي طراحي 

معماري
1395کتاب فکر نوعزیزي، شاديبيلفلد، برت

246988

اصول و روش هاي مستندسازي و 

مستندنگاري بناها و محوطه هاي 

تاریخي

_حناچي، پيروز _ 1395دانشگاه تهران_

1393دانشگاه تهرانمثنوي، محمدرضاالگرو، جيمزاشناخت و تحليل سایت247989

248991
تجزیه تحليل نقد و ایده هاي شکل 

دهنده شاهکارهاي معماري
مایکل پاوز-راجرکالرک

-حيدریان، ارش 

رضوي، نسترن
1394کتاب فکر نو

_خاني زاد، شهریارروایت پنج معمار249994 _ 1394هنر معماري قرن_

_کسمایي، مرتضياقليم و معماري250997 _ 1381نشر خاک_

251998
مجتمع اقامتي، مجموعه کتب 

عملکردهاي معماري
_طالبيان، نيما _ 1388کسري_

1377نشر خاکاحمدي نژاد، محمدپل، الزیوبيان گرافيکي در طراحي و معماري252999

1385نشر خاکاحمدي نژاد، محمدسيمون بلعناصر طراحي بصري معماري منظر2531000



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

_سلطاندوست، محمدرضااقليم معماري تهویه مطبوع2541004 _ 1390یزدا_

2551005
اصول و مباني : طراحي بيمارستان

معماري و طراحي داخلي بيمارستان ها
خاني زاد، شهریار

رحيمي، الناز، نظرنيا، 

نغمه
1391هنر معماري قرن

2561007
فضاي هيبریدي فرم هاي جدید در 

معماري دیجيتال
پيتر زلنر

سيداحمدیان، 

عليرضا، خداپناهي، 

حميد

1386هنر معماري قرن

_دیباج، موسيماهيت معماري2571010 _ 1391دفتر پژوهش هاي فرهنگي_

2581015
تاریخ تئوري معماري دگرگوني آرمان 

ها در معماري مدرن
1387قطرهحسن پور، حسينکالينز، پيتر

_اميرباني مسعودمعماري غرب ریشه ها و مفاهيم2591016 _ 1388نشر هنر و معماري غرب_

_گليجاني مقدم، نسرینتاریخ شناسي معماري ایران2601017 _ 1386دانشگاه تهران_

2611024
مناسب سازي محيط شهري براي 

نابينایان و کم بينایان
_سعيدي رضواني، نوید _ 1390آیندگان_

_غفوري، آزیتامعماري نامه آزاد2621026 _ 1385شهيدي_

1388طحاناحمدي نژاد، روزبهزانر، ویلياممعماري نماهاي فلزي2631032

2641035
طراحي مهدکودک با نگاهي به تقدس 

در معماري ایراني
_حسين پور، علي _ 1391طحان_

2651036
به )آسيب شناسي معماري روستایي

سوي سکونتگاه مطلوب
_سرتيپي پور، محسن _ 1388شهيدي_

_پورجعفر، محمدرضامعماري مساجد2661038 _ 1389طحان هله_

_انجمن مفاخر معماري ایرانکتاب معماران ایران جلد اول2671041 _ 1386نظر_

_انجمن مفاخر معماري ایرانکتاب معماران ایران جلد دوم2681042 _ 1397تيس_

2691043
مناسب سازي در اماکن عمومي و 

تجاري براي افراد داراي معلوليت
_برجيان، منصور _ 1385فنون معاصر_

_فالمکي، محمدمنصورتکنولوژي مرمت معماري2701050 _ 1387نشرفضا_

2711052
شکل گيري معماري در تجارب ایران و 

غرب
_فالمکي، محمدمنصور _ 1371نشرفضا_

_فالمکي، محمدمنصورنظریه اي بر منشور مرمت شهري2721055 _ _
مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي 

و معماري
1387

_سلطان زاده، حسينتبریز خشتي استوار در معماري ایران2731056 _ 1376دفترپژوهش هاي فرهنگي_

_کسمایي، مرتضياقليم و معماري2741058 _ 1381نشرخاک_

_محمودي، مهنازبادگير،نماد معماري ایران2751071 _ 1388یزدا_

2761074
معماري صدر اسالم در قلمروي ایالت 

فارس
_عسگري، علي _ بي تامارليک_

2771087
تاسيسات مکانيکي براي دانشجویان 

معماري
_سلطاندوست، محمدرضا _ 1390یزدا_

_سعيد حقيرنظریه مدرنيته در معماري2781091 _ 1394دانشگاه تهران_

_طراحي معماري فرودگاه ها2791094 _ __ _ __ _ بي تا_

_طایفه، احسانچگونه معمارانه طراحي کنيم جلد دوم2801096 _ 1389موسسه علم معمار_

2811098
مروري به تاریخ و معماري -سرزمين ما

ایران
_ر رکوعي.ع _ 1377ایران_

1381علوم انسانيآژند، بلر آژند، یعقوب2هنر و معماري اسالمي 2821105

_سلطان دوست، محمدرضامعماري همساز با اقليم2831114 _ 1397یزدا_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

_گالبچي، محمودتحليل و نقد مسابقات معماري ایران2841116 _ 1395دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گالبچي، محمودسبک شناسي معماري2851117 _ 1396دانشگاه معماري و هنر پارس_

_فراهاني، فریدونرهيافتي به روح فضا2861130 _ 1391دانش پژوهان برین_

جيمز ا الگروشناخت وتحليل سایت2871143
-محمدرضا مثنوي

مهدي فتحي
1393دانشگاه تهران

1391علم معمارجاویدنژاد، مهردادکوبو، مایکلکاربرد تزئينات در معماري قرن بيستم2881172

2891179
تجزیه و تحليل آثار معماران مشهور 

جهان
کالرک، راجر

مهندس سامان 

هزارخاني
1389فخراکيا

2901190
پهنه بندي اقليمي ایران براي طراحي 

معماري و تاسيسات مکانيکي
_سلطان دوست، محمدرضا _ 1397یزدا_

_حقير، سعيدنظریه مدرنيته در معماري2911213 _ 1394دانشگاه تهران_

2921214
معماري بيونيک الگوهاي زیستي در 

معماري
_زارع، محمد _ 1395جهاد دانشگاهي_

_گالبچي، محمودمعماري تغيير فرم پذیر2931215 _ 1397دانشگاه تهران_

_شعرباف، اصغرگره و کاربندي2941224 _ 1385سبحان نور_

1396کسريحيدرجهان بخشفرانک چينگمعماري سبز به زبان تصویر2951227

_کيامومني، محمدحسندیدن دوست2961228 _ 1396ميرلث فرهنگي_

2971229

بازنگري انگاره ها  )آنالوطيقاي طراحي 

و پنداره ها در فرایند طراحي فرم و 

فضاي معماري

_رضایي، محمود _ 1393دانشگاه ازاد اسالمي_

_مدندوست، رحمتایستایي معماري2981230 _ 1385دانشگاه گيالن_

آرتور اپهام پوپمعماري ایران2991231
صدري افشار، 

غالمحسين
1373فرهنگان

1389آزادهترشيزي، حسيننویفرت، ارنستنویفرت اطالعات معماري3001234

_رستگارپور، حسنانگليسي براي دانشجویان رشته معماري3011237 _ 1384دانش_

3021239
استودیوي بي کاغذ و دانشگاه کلمبيا 

در دوران مدیریت برنارد شومي
_روحي، پویان _ 1397کسري_

1395شهيد بهشتيادیب، مرتضيمارش، ویليام امبرنامه ریزي منظر کاربردهاي محيطي3031265

3041266
نقش علوم : آفرینش نظریه معماري 

رفتاري در طراحي محيط
1388دانشگاه تهرانعيني فر، عليرضاجان تي. لنگ

3051269
محاط در محيط کاربرد روان شناسي 

محيطي در معماري و شهرسازي
_شاهچراغي، آزاده _ 1394جهاددانشگاهي_

1394گوهردانشچرخچيان، مریمگل، یانشهرهایي براي مردم3061272

1392کسريقاسمي، حبيبونتلينگ، جيمز وطراحي مسکن بر پایه سبک زندگي3071289

3081304
خالصه تاریخ معماري ایران و کشورهاي 

(قبل از اسالم )اسالمي
_روحي زاده، اميررضا _ 1390کنکاش_

1395سروش دانشسعيدي پور، سعيددي کي چينگ، فرانسيسمعماري فرم فضا و نظم3091305

3101306
تجزیه و تحليل و نقد و بررسي 

شاهکارهاي معماري

پاوز، - کالرک، راجر اچ 

مایکل

آکادمي تخصصي 

معماري
1395سروش دانش

3111309
هواي تازه در مباني نظري معماري و 

شهر
_جوکار، نگار _ 1395پيام_

_پاکزاد، جهانشاهمباني نظري و فرایند طراحي شهري3121324 _ 1398شهيدي_

_معاونت شهرسازي و معمارينقد آثاري از معماري معاصر ایران3131338 _ 1387وزارت راه، مسکن و شهرسازي_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

_ناري قمي، مسعودپارادایم هاي مساله در معماري3141339 _ 1394علم معمار_

_خيابانيان، عليتامالت ذهن بيدار3151340 _ 1389مهر ایمان_

_غفوري، آزیتامعماري نامه آزاد3161341 _ 1385شهيدي_

3171342
تاسيسات مکانيکي براي تاسيسات 

معماري
_عظمتي، علي اکبر _ 1397دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي_

_فالمکي، منصورمعماري و موسيقي3181344 _ 1383فضا_

3191348
مجموعه مباحث و روش هاي شهرسازي 

جغرافيا
_رهنمایي، محمدتقي _ 1387مرکز مطالعات و تحقيقات معماري_

_محمود، گالبچيمعماري دیجيتال3201349 _ 1390دانشگاه تهران_

3211350
تجزیه و تحليل نقد و ایده هاي شکل 

دهنده شاهکارهاي معماري
1394فکر نوحيدریان، آرشپاوز، مایکل- کالرک، راجر

_مزیني، منوچهرتاریخ هنر و معماري ایران و جهان3221351 _ 1392طحان_

3231359
مجموعه مباحث و روش هاي  

شهرسازي جغرافيا
_رهنمایي، محمدتقي _ _

مطالعات و تحقيقات معماري و 

شهرسازي ایران
بي تا

_سيدعبداهلل انوارباغهاي تهران3241362 _ 1387فرهنگستان_

1386نظرحسامي، احمدساجو، آنتونينوپيتر آیزنمن کنکاش در آینده3251365

3261366
گونه شناسي مسکن روستایي استان 

فارس
_جاني پور، بهروز _ 1396بنياد مسکن انقالب اسالمي_

1393علم معماربهزادفر، مصطفيگل، یانچگونه زندگي همگاني را مطالعه کنيم3271372

_بزرگ نيا، زهرهتکيه ها و حسينيه هاي ایران3281375 _ 1385صوفيان_

3291376
تار و پود و هنوز سرگذشت من و 

معماري ما
_صارمي، علي اکبر _ 1389هنر معماري قرن_

_محمودي، محمدمهدينور در هنر معماري و شهرسازي ایران3301378 _ 1394دانشگاه تهران_

3311380
دیجيتال فبریکيشن، روش هاي 

پيشرفته طراحي و ساخت در معماري
1396فکر نونوري، گلنازدان، نيک

_خيابانيان، علي3خالقيت در فرآیند طراحي معماري 3321384 _ 1390مهر ایمان_

_بمانيان، محمدرضانظم و بي نظمي در معماري3331386 _ 1389هله_

1371کتاب سرافروزي، پرویزآلسوپ، بروسیک تئوري نوین در معماري3341387

3351388
تئوري اسکيس گفتمان در طراحي 

معماري
1395کسريطالیي، مریمکندراشنک، اسميت

3361390
هایدگربراي معماران تاملي بر سنت 

معماري مدرن
1388طحاناحمدي نژاد، زوربهشار، آدام

1396فکر نونيک فطرت، مرتضيشار، آدامهایدگربراي معماران3371392

1395کسريحسيني، سميهمک مورو،جوليامرجع و مشخصات فني طراحي معماري3381393

1395کسريروحي، پویانوودز، لبيوسجنگ و معماري3391394

1397یاداوراننوروز برازجاني، ویدادابرلي، هيوطراحي طراحي چگونه طراحي کنيم؟3401397

1387وزارت راه، مسکن و شهرسازيزرین مهر، سعيدسالينگروس، نيکوس ايیک نظریه معماري3411399

_حجت، عيسيمعماري در دل ماست3421400 _ 1391علم معمار_

_قبادیان، وحيدمباني و مفاهيم در معماري معاصر غرب3431401 _ 1381دفتر پژوهش هاي فرهنگي_

3441402
اصول و مباني در طراحي معماري و 

شهرسازي
_موسویان، محمدرضا _ 1393آذرخش_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

_عليرضایي، مهديمعماري فضا3451404 _ 1394علم معمار_

3461405
راهبردها و سياست هاي توسعه کالبدي 

سکونتگاه هاي روستایي
_پورطاهري، مهدي _ 1390بنياد مسکن انقالب اسالمي_

_حجت، عيسيساختمان ها با من حرف مي زنند3471406 _ 1392علم معمار_

3481407
مجموعه اسکيس ها و بداهه نگاري هاي 

معماري
1391خانه فرهنگ و تجارتآهي، ایزدیارخانه فرهنگ و تجارت

_خبازي، زوبيننهشت دیجيتال مواد3491410 _ 1395کسري_

1396کسرياسالمي، یحييلين، گرگفرم پویانما3501411

1396فکر نونيک فطرت، مرتضيپونته مویسسگفتگو با ميس وندر روهه3511413

3521414
فرهنگ صلح و معماري ایران گفتگو با 

محمدرضا حائري
_حائري محمدرضا _ 1391ميرماه_

1396فکر نوحنيف، احسانوبستر، هلنابوردیو براي معماران3531415

_باالنتين، آندرودلوز و گاتاري براي معماران3541416 _ 1388طحان_

1396فکر نوصالح کریمي، گلنازهيل، جاناتانمرلوپونتي براي معماران3551417

1396فکر نوحنيف، احسانفونتانا، گوردانافوکو براي معماران3561418

3571421
مفاهيم پایه در ایده پردازي طراحي 

معماري
1395فکر نوعزیزي، شاديبيلفلد، برت

1395فکر نوعزیزي، شاديکربز، یانمفاهيم پایه در طراحي مسکن3581422

1396فکر نوحنيف، احسانميتروویچ، برانکوفلسفه براي معماران3591424

_اسدي، عليمقدمه اي بر معماري از ایده تا اجرا3601425 _ 1396دیباگران تهران_

_ملکي، مرتضيمنطق طراحي3611427 _ 1397رویان پژوه_

1395فکر نوعزیزي، شادياکسنر، اولریخمفاهيم پایه در طراحي فضا3621434

1397فکر نوعيني، عليرضافرد، اسکاتمعماري تغيير3631435

3641436
بحثي در تاثير موسيقي غرب 

برموسيقي ایران
_درویشي، محمدرضا _ 1373ماهور_

1396فکر نوبرزگر، سپيدهکلمن، ناتانيللوفور براي معماران3651438

1396فکر نوبرادران، زهراکيدر، پلگادامر براي معماران3661439

3671440

نقد و معرفي معماري دیکانستراکشن با 

مروري بر آثار زاها حدید پيتر آیزنمن و 

فرانک گري

_تقي زاده، کتایون _ 1394دانشگاه تهران_

1398آذروطن دوست، محسنجنکز، چارلزروایت پست مدرنيسم3681450

_گالبچي، محمودمعماري بایوتک3691452 _ 1398دانشگاه معماري و هنر پارس_

_کاظمي، سميراتپش پنجره ها3701463 _ 1396پرهام نقش_

_گالبچي، محمودمفاهيم سازه براي معماران3711465 _ 1396دانشگاه معماري و هنر پارس_

_باباصادقيان، ادیسهمعماري برتر3721469 _ 1396کاوش هنر_

_اميري، کسري(دیابت )طراحي مراکز درماني آموزشي 3731474 _ 1396تفکر آینده ساز_

_گالبچي، محمودمعماري بایوتک3741475 _ 1397دانشگاه معماري و هنر پارس_

_کياني، محمدیوسفمعماري ایران دوره اسالمي3751539 _ 1379سازمان مطالعه_

_رحيميان، مهديسينما معماري در حرکت3761585 _ 1383سروش_

3771586
اصول و مباني رنگ شناسي در معماري 

و شهرسازي

-محمودي، کورش 

شکيبامنش، امير
_ _ 1384طحان_

_پيرنيا، محمدکریمآشنایي با معماري اسالمي ایراني3781587 _ 1385سروش دانش_

_زارعي، محمدابراهيمآشنایي با معماري جهان3791588 _ 1389فن آوران_

_معماریان، غالمحسينسيري در مباني نظري معماري3801589 _ 1386سروش دانش_

_پيرنيا، محمدکریمسبک شناسي معماري ایراني3811594 _ 1386سروش دانش_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

گروتر، یورگ کورتزیبایي شناسي در معماري3821598
- پاکزاد، جهانشاه 

همایون، عبدالرضا
1386دانشگاه شهيد بهشتي

1381سروشآي،احمدرضاآنتونيادس،آنتوني سي(آفرینش در معماري)بوطيقاي معماري 3831599

1381سروشآي،احمدرضاآنتونيادس،آنتوني سي(آفرینش در معماري)بوطيقاي معماري3841600

دوازده درس مرمت3851601
- محمدي مرادي، اصغر 

محب علي، محمدحسن
_ _ _

مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي 

و معماري
1387

_فالمکي، محمدمنصورریشه ها و گرایش هاي نظري معماري3861602 _ 1381فضا_

_مزیني، منوچهراز زمان و معماري3871605 _ 1386شهيدي_

3881729
تحقق پذیري هویت در معماري و 

شهرسازي
_نقره کار، عبدالحميد _ 1396فکر نو_

_محمودي، محمدمهدينور در هنر معماري و شهرسازي ایران3891742 _ 1394دانشگاه تهران_

_محمودي، محمدمهدينور در هنر معماري و شهرسازي ایران3901744 _ 1394دانشگاه تهران_

_صحتي، بهزادمعماري عکاسي3911749 _ 1395دانشگاه معماري و هنر پارس_

3921758
صد و یک چيزي که در مدرسه معماري 

آموختم
1388آرادقویدل، صدیقهفردریک، ماتئو

1الفباي معماري جلد3931829
- چينگ، فرانسيس 

اکلر،جيمز
1394دانشگاه تهرانیاران، علي

1394دانشگاه تهرانیاران، عليچينگ، فرانسيس2الفباي معماري جلد3941830

1383چهارطاقسلطان زاده، حسينپراسکوریاکوف، تاتيانامعماري معابد مایا3951850

_گالبچي، محمودمفاهيم سازه براي معماران3961851 _ 1396دانشگاه معماري و هنر پارس_

کاشنر، مارکآینده معماري در سيماي یک صد بنا3971852
بزرگ گرایلي، 

سيروس
1398فرهنگ صبا

3981855
آشنایي با معماري ایران شيوه پارسي و 

پارتي سازه هاي طاقي
_ميرلطيفي، جالل _ 1384قاضي_

1396کتابکده کسريجهان بخش، حيدردي کي چينگ، فرانسيسمعماري ساختمان سبز به زبان تصویر3991857

4001860
گابریل گورکيان یک معماري مدرن 

دیگر
ویتو، اليزابت

یزدان شناس 

هاشمي، ماندانا
1396علم معمار رویال

1353دانشگاه تهرانباور، سيروسبنه ولو، لئوناردوتاریخ معماري مدرن4011863

4021867
راهنماي طراحي مقطع گونه شناسي و 

مرجع تحليلي برش در معماري
1396کتابکده کسريقاسمي، حبيبسوروماکي،مارک-لوئيس،پل

_مهدوي نژاد، محمدجوادمفاهيم پایه در انرژي و معماري4031868 _ 1396دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي_

4041870
نور رنگ و صدا در هنر معماري و 

شهرسازي
_هرم پي _ 1393آذرخش_

_صفري راد، رامينسير نوین معماري ایران4051873 _ 1394علم معمار رویال_

_صفري راد، رامينسير نوین معماري ایران4061874 _ 1394علم معمار رویال_

1384دانشگاه شهيد بهشتيفردانش، فرزینفن مایس، پي یرعناصر معماري از صورت تا مکان4071877

4081878
معماري معماري انسان و معماري معاصر 

ایران
_فروغمنداعرابي، مهدي _ 1398روزنه_

1396آزادپيمارستمي، اسمایانکوویچ، مارکوپينوتجربه معماري براي نابينایان4091879

زرین مهر، سعيدسالينگروس، نيکوس ايیک نظریه معماري4101883
مرکز مطالعه و تحقيقاتي شهرسازي و 

معماري
1387



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

1384دانشگاه تهرانعيني فر، عليرضاوانگ، دیوید-  گروت، ليندا روش هاي تحقيق در معماري4111884

کروچي، جورجوحفاظت و مرمت سازه اي ميراث معماري4121886
آیت اهلل زاده 

شيرازي، باقر
1395دفتر پژوهش هاي فرهنگي

_مدندوست، رحمتایستایي معماري4131888 _ 1378دانشگاه گيالن_

4141899
آشنایي با طراحي و معماري واحدهاي 

مسکوني
_نيکزاد، اميرمحسن _ 1384دانشگاه صنعتي شاهرود_

4151902
تجربه هاي طراحي نگاهي به آثار 

دانشجویان معماري
_وثوقي، اکرم _ 1396علم معمار رویال_

1378دانشگاه تهرانقراگزلو، زهرهکي چينگ، فرانسيس ديمعماري فرم فضا و نظم4161903

_پيرنيا، محمدکریمتحقيق در معماري گذشته ایران4171907 _ 1378دانشگاه علم و صنعت_

1387اندیشه خالقتغابني، عليرضادي کي چينگ، فرانسيسمعماري فرم فضا و نظم4181908

معماري بندر الفت4191910

گروهي از دانشجویان 

معماري دانشکده هنرهاي 

زیبا

_ _ 1380سازمان منطقه آزادقشم_

_گالبچي، محمودسيستم هاي ساختماني4201931 _ 1392دانشگاه معماري و هنر پارس_

جزئيات معماري ساختمان هاي آجري4211975
سازمان مدیریت و برنامه 

ریزي کشور
_ _ 1385سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور_

4221995
طراحي پوسترهاي طرح و معماري 

شيت آرایي
_صدیق، ميثم _ 1389کلهر_

_کسرایي، فریدونچهل کليد معماري داخلي خانه4232005 _ 1384جانزاده_

زبان تخصصي معماري4242017
اميري، - گالبچي، محمود

مجتبي
_ _ 1395دانشگاه معماري و هنر پارس_

_کامل نيا، حامدمفاهيم پایه در معماري دانشگاه4252046 _ 1394دانشگاه فردوسي_

4262047
طراحي داخلي از معماري تا دکوراسيون 

داخلي
_فخيمي، محمدمهدي _ 1389پرهام نقش_

_الکساندر، کریستوفرمعماري و راز جاودانگي4272050 _ 1381دانشگاه شهيد بهشتي_

الکساندر، کریستوفرمعماري و راز جاودانگي4282052
قيومي بيدهندي، 

مهرداد
1381دانشگاه شهيد بهشتي

_الکساندر، کریستوفرمعماري و راز جاودانگي4292053 _ 1381دانشگاه شهيد بهشتي_

_گ الب چ ي، م ح م ود(کهن الگویي )معماري آرکي تایپي 4302054 _ 1391دانشگاه تهران_

جزئيات ارتقا دهنده معماري4312055
سروش - گ الب چ ي، م ح م ود 

نيا، احسان
_ _ 1391دانشگاه تهران_

4322060
آشنایي با معماري ایران شيوه پارسي و 

پارتي سازه هاي طاقي
_ميرلطيفي، جالل _ 1384قاضي_

4332061
آشنایي با معماري ایران شيوه پارسي و 

پارتي سازه هاي طاقي
_ميرلطيفي، جالل _ 1384قاضي_

4342062
آشنایي با معماري ایران شيوه پارسي و 

پارتي سازه هاي طاقي
_ميرلطيفي، جالل _ 1384قاضي_

4352063
آشنایي با معماري ایران شيوه پارسي و 

پارتي سازه هاي طاقي
_ميرلطيفي، جالل _ 1384قاضي_

4362066
تعامل تکنولوژي و معماري بررسي و 

نقد آثار نورمن فاستر
_گالبچي، محمود _ 1391دانشگاه تهران_

4372067
تعامل تکنولوژي و معماري بررسي و 

نقد آثار نورمن فاستر
_گالبچي، محمود _ 1391دانشگاه تهران_

4382068
سيستم هاي ساختماني آینده نگاهي به 

معماري فردا
1380دانشگاه تهرانگالبچي، محمودپاولي، مارتين

4392070
شناسایي سبک هاي معماري از یونان 

باستان تا سده بيستم
کخ، ویلفرید

عامري سياهوئي، 

حميدرضا
1387کاوش پرداز

_صدیق، مرتضيآموزش کروکي معماري4402071 _ 1385کلهر_
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مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

4412073
روانشناسي معماري در طراحي مدارس 

آینده
1396نوربخشنقدبيشي، رضاوالدن، روترات

_گ الب چ ي، م ح م ودپيش بيني عملکرد پروژه4422079 _ 1394دانشگاه معماري و هنر پارس_

1374دانشگاه تهرانگالبچي، محمودسالوادوري، ماریوسازه در معماري4432097

_احمدي خوشبخت، مجيداسکچينگ در معماري داخلي و مبلمان4442099 _ 1394کلهر_

_احمدي خوشبخت، مجيداسکچينگ در معماري داخلي و مبلمان4452100 _ 1394کلهر_

1374دانشگاه تهرانگالبچي، محمودسالوادوري، ماریاسازه در معماري4462108

1393جهاد دانشگاهيمثنوي، محمدرضاادواردز، برایانمعماري سبز4472110

_صحتي، بهزادمعماري عکاسي4482111 _ 1395دانشگاه معماري و هنر پارس_

1369دانشگاه شهيد بهشتيلياقتي، غالمعليفورر، ویليآکوستيک در معماري4492152

4502153
نگاهي به ایران معماري روستایي و 

مناظر ایران
_سيحون، هوشنگ _ 1364یساولي_

4512154
نگاهي به ایران معماري روستایي و 

مناظر ایران
_سيحون، هوشنگ _ 1368فرهنگسرا_

_تيموري، سياوشتناسبات در معماري4522156 _ 1394فکر نو_

_اسميت، فاطمهروان شناسي معماري4532158 _ 1396علم معمار_

_انجمن مفاخر معماري ایرانکتاب معماران ایران جلد اول4542165 _ 1386نظر_

_آشتياني عراقي، محمدرضاصنعت ساختمان و معماري4552174 _ 1383اسپند هنر_

_رضازاده اردبيلي، مجتبيمرمت آثار معماري4562175 _ 1395دانشگاه تهران_

_فالمکي، محمدمنصورتکنولوژي مرمت معماري4572176 _ 1387فضا_

_نویفرت، ارنستنویفرت اطالعات معماري4582178 _ 1375علوم روز_

_ذوالقدري، مهنازرسم گردون، قوس در معماري ایران4592185 _ _
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 

استان قزوین
1384

_فالمکي، محمدمنصورمعماري مدرن ایران4602189 _ 1399فضا_

_فالمکي، محمدمنصورمعماري مدرن ایران4612190 _ 1399فضا_

4622191
تزیينات وابسته به معماري ایران دوره 

اسالمي
_کياني، محمدیوسف _ 1376سازمان ميراث فرهنگي_

_موسویان، محمدرضااصول و مباني معماري شهرسازي4632194 _ هومن_

4642201
نگاهي به مهندسي ساختمان و معماري 

معاصر ایران
_وزارت مسکن و شهرسازي _ 1377وزارت راه،  مسکن و شهرسازي_

4652202
هنر و معماري اسالمي ایران یادنامه 

استاد دکتر لطيف ابوالقاسمي
_عمراني پور، علي _ 1384وزارت راه،  مسکن و شهرسازي_

_خبازي، زوبينپارادایم معماري الگوریتميک4662205 _ 1391کتابکده کسري_

_رحيميان، مهديسينما معماري در حرکت4672595 _ 1383سروش_

4682735
و واقعيت مجازي  (AR)واقعيت افزوده 

(VR) در معماري
_گالبچي، محمود _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

4692736
پایداري در معماري اکولوژیک و 

بيولوژیک
_گالبچي، محمود _ 1398دانشگاه معماري و هنر پارس_

4702737
پایداري در معماري اکولوژیک و 

بيولوژیک
_گالبچي، محمود _ 1398دانشگاه معماري و هنر پارس_

4712738
روان شناسي شناختي و معماري 

بيوفيلي
_گالبچي، محمود _ 1398دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گالبچي، محمودبيونيک در طراحي معماري4722741 _ 1398دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گالبچي، محمودطبيعت خالقيت و منظر طبيعي4732742 _ 1398دانشگاه معماري و هنر پارس_

1379روزنهقيومي، مهردادنجيب اوغلو، گلروهندسه و تزیين در معماري اسالمي4742811



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

پوپ، آرتورمعماري ایران4752816
صدري افشار، 

غالمحسين
1382اختران

4762818
معماري و شهرسازي ایران به روایت 

تصویر
_کياني، محمدیوسف _ 1372س ازم ان  ت ب ل ي غ ات  اس الم ي ، ح وزه  ه ن ري _

1391سبزانبالرک، یلداویلکينسون، فيليپتاریخچه معماري و ساختمان سازي4772831

آزند، یعقوببلر، شيالهنر معماري اسالمي4782842
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 

انساني
381

آژند، یعقوباتينگهاوزن، ریچاردهنر و معماري اسالمي جلد اول4792848
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 

انساني
1378

4802895
تحليل سازه در معماري به زبان ساده از 

غار تا آسمان خراش
1375دونورزنده دل، کيومرثسالوادوري، ماریو

_قاروني اصفهاني، فاطمهمعماري بایونيک طراحي طبيعت4812896 _ 1394فاطمه قاروني اصفهاني_

1399دانشگاه معماري و هنر پارسطایفه، احسانميتون، مورینارائه بصري طراحي داخلي4822897

4832898
و واقعيت مجازي  ( AR )واقعيت افزوده 

( VR ) در معماري
_گالبچي، محمود _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

4842899
طراحي معمارانه براي سالمت ذهني و 

رفتاري
1397دانشگاه معماري و هنر پارسخداپرست، نویدشپلي، ماردل مک کاسکي

_گالبچي، محمودطبيعت خالقيت و منظر طبيعي4852900 _ 1398دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گالبچي، محمودایستایي و فن ساختمان جلد اول4862901 _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گالبچي، محمودایستایي و فن ساختمان جلد دوم4872902 _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

4882903
معماري عاملي شفابخش براي کودکان 

اوتيسمي
_گينز، کریستي _ 1396دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گالبچي، محمودمعماري پارامتریک و روباتيک4892904 _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گالبچي، محمودمعماري بيو دیجيتال و ژنوم معماري متا4902906 _ 1398دانشگاه معماري و هنر پارس_

_آزموده، مریمجداره هاي سبز در ساختمان4912908 _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

1398دانشگاه معماري و هنر پارسبهرامي، پياموود، آنتونيدیوارهاي سبز در ساختمان هاي بلند4922909

1399دانشگاه معماري و هنر پارسکالنتري، عبدالرحيمکمپاني مدیریت پروژهفرم هاي مدیریت پروژه4932910

1395دانشگاه معماري و هنر پارسابراهيمي، سميهپارسونز، اشليچگونه فضایي کودکانه طراحي کنيم4942911

1398دانشگاه معماري و هنر پارسمقيمي، مهديورگانتي، روبرتونوآوري طراحي محور4952912

4962913
ساختارهاي زیستي و ریاضيات در 

طراحي معماري بایونيک
_گالبچي، محمود _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

4972914
زیست فيزیک و زیست مکانيک در 

معماري
_محمودي نژاد، هادي _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

4982915
روان شناسي شناختي و معماري 

بيوفيلي
_گالبچي، محمود _ 1398دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گالبچي، محمودمعماري بيوميميکري و هموفيلي4992916 _ 1398دانشگاه معماري و هنر پارس_

5002917

مدیریت پروژه اصول اثبات شده در 

مدیریت پروژه چابک در موفقيت 

مدیران و کسب و کار

1397دانشگاه معماري و هنر پارسخالقي، جاللکين، توماس

1399دانشگاه معماري و هنر پارسکالنتري، عبد الرحيمکمپاني مدیریت پروژهاستاندارد مدیریت پورتفوليو5012918

1399دانشگاه معماري و هنر پارسطایفه، احسانباخمان، لئوناردساختن یک معمار5022919

_محمودي نژاد، هادينوروبيولوژي و معماري5032920 _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

_بهمنش نيا، فرزادمسکن اجتماعي در ایران5042921 _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

5052922
سير و تحول لباس کودکان و نوجوانان 

در ایران
_محبوبي، مریم _ 1398دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گل بو، نسرینمعماري پيش از تاریخ ایران5062923 _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_
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تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

_بمانيان، محمدرضاهوش مصنوعي در معماري و ساختمان5072924 _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

5082933
روح جدید سنت و مدرنيته در معماري 

مدرن
_ساویوو، آلجاندرو _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

پوپ، آرتورمعماري ایران5092989
صدري افشار، 

غالمحسين
1373فرهنگان

_حکمت هاي پنهان در معماري ایران5102990 _ __ _ 1389کلهر_

1365تهران- ان ج م ن  ف ره ن گ ي  ای ت ال ي ا افسري، علي محمدآلپاگونوولو، آدریانومعماري بومي5113006

1365یساوليافسر، کرامت اهللپوپ، آرتورمعماري ایران5123012

_محمد کریم پيرنياآشنایي با معماري اسالمي ایران5133025 _ _
مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت 

ایران
1378

5143026
راهبردي به حل مسائل . دید معماري

بصري معماري
1382خاکاحمدي نژاد، محمدبرولين؛ برنت سي

هنر و معماري(1)5153027650-1250
اتينگهاوزن؛ ریچارد، گرابر، 

الگ
1378سمتیعقوب آژند

1386چاپ و نشر نظراحمد حساميساجو؛ آنتونيوکنکاش در آینده5163028

1378خاکاحمدي نژاد؛ محمدچينگ؛ فرانسيسطراحي داخلي5173032

5183033
تجزیه و تحليل و نقد شاهکارهاي 

معماري

کالرک؛ راجر اچ، پاوز، 

مایکل

آقایي؛ سعيد، مدني؛ 

سيد محمود
1375محيا

_مباني و اصول اوليه: طراحي معماري5193034 _ _

: واحد مطالعات کليل

. زیر نظر مهندس ع

محمودي

1378کليل

رایت، فرانک لوید3مجموعه آثار معماري 5203038
. زیر نظر مهندس ع

محمودي
1378کليل

گروتر؛ یورگ کورتزیبایي شناسي در معماري5213039
پاکزاد؛ جهانشاه، 

همایون؛ عبدالرضا
1383دانشگاه شهيد بهشتي

تانگه؛ کنزو، کنزو تانگه4مجموعه آثار معماري 5223040
واحد ترجمه هنر و 

معماري
1378انتشارات هنر و معماري

فن شناسي معماري ایران5233041
گالبچي، محمود، جواني 

دیزجي؛ آیدین
_ _ 1392دانشگاه تهران_

1382خاکاحمدي نژاد؛ محمدوایت، ادوارد تمفاهيم پایه در معماري5243043

5253044
نقش علوم . آفرینش نظریه معماري

رفتاري در طراحي محيط
1381دانشگاه تهرانعيني فر؛ علي رضالنگ، جان

5263045

بوطيقاي معماري، آفرینش در معماري، 

راهبردهاي محسوس به : جلد دوم 

سوي خالقيت معماري

1381سروشآي؛ احمد رضاآنتونيادس؛ آنتوني سي

5273046
کروکي؛ طرح هایي از فضاهاي معماري 

ایران
_صدیق؛ مرتضي _ 1384هنر آبي_

_مرادي؛ ساسانتنظيم شرایط محيطي5283047 _ 1384آشيان_

5293048
معماري کالسيک؛ راهنماي جامع سبک 

کالسيک
آدام؛ رابرت

ارجمند فر؛ هومن و 

دیگران
1375دفتر پژوهش هاي فرهنگي

5303049

نگاهي به مباني معماري از فرم تا مکان، 

همراه با تحليل و قياس با مباني معماري 

ایران

1383دانشگاه تهرانآیوازیان؛ سيمونفون مایس؛ پير

الزئو؛ پائولبيان گرافيکي در طراحي و معماري5313050
احمدي نژاد؛ محمد و 

دیگران
1377خاک



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

5323052

ابزار، مصالح و شيوه هاي گوناگون 

ماکت ستزي، راهنماي کارگاهي ساخت 

و کاربرد ماکت هاي طراحي معماري

1382خاکاحمدي نژاد؛ محمدميلز؛ کریس بي

5333054

نگاهي به مباني معماري از فرم تا مکان 

همراه با تحليل و قياس با مباني معماري 

ایران

1383دانشگاه تهران آیوازیان، سيمونمایس، پير فون

1378دانشگاه تهرانقراگزلو، زهرهکي. چينگ؛ فرانسيس ديفرم، فضا و نظم: معماري5343055

5353057
معماري، کارشناسي - معماري منظر

ارشد
_مرادي؛ ساسان _ 1385آشيان_

1377شرکت پردازش و برنامه ریزي شهري اعتصام، ایرجه ي ل ن ب ران د، راب رت معماري اسالمي5363058

1374شرکت انتشارات علمي و فرهنگيمزیني؛ منوچهرگيدیون، زیگفریدفضا، زمان، و معماري5373059

5383061
تاریخ هنر معماري ایران در دوره 

اسالمي
_کياني، محمد یوسف _ 1379سمت_

5393065
درآمدي بر شناخت معماري روستایي 

ایران
_حاجي ابراهيم زرگر، اکبر _ 1384دانشگاه شهيد بهشتي_

_سيد صدر؛ سيد ابوالقاسممعماري، رنگ و انسان5403066 _ 1380آثار اندیشه_

_کياني؛ محمد یوسفمعماري ایران دوره اسالمي5413067 _ 1379سمت_

1353دانشگاه تهرانباور؛ سيروسبنه ولو؛ لئوناردوتاریخ معماري مدرن5423071

_کياني؛ محمد یوسفمعماري ایران دوره اسالمي5433072 _ 1379سمت_

_سيد صدر؛ ابوالقاسممعماري، رنگ و انسان5443073 _ 1380آثار اندیشه_

_مزیني؛ منوچهراز زمان و معماري5453075 _ _
مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1376

1379خاکاحمدي نژاد، محمدکالرک؛ راجرماهيت معماري5463076

5473077
یادنامه : هنر و معماري اسالمي ایران

استاد دکتر لطيف ابوالقاسمي
_عمراني پور؛ علي _ _

زیر نظر شوراي انتشارات معاونت 

معماري و شهرسازي
1383

پوپ؛ آرتورمعماري ایران5483080
صدري افشار؛ 

غالمحسين
1382اختران

_کسمائي؛ مرتضياقليم و معماري5493085 _ 1382خاک_

5503086
فرهنگ لغات و اصطالحات تخصصي 

معماري
شکوهي نيا؛ داود

شکوهي نيا؛ داود، 

نماینده؛ یعقوب
1383اشراقي- انتشارات صفار

1382امتدادجاوید؛ ضياءالدینمانياگو المپونياني، ویتوریودانشنامه معماري قرن بيستم5513087

5523088
سبک شناسي هنرمعماري در سرزمين 

هاي اسالمي
1382شرکت انتشارات علمي و فرهنگيورجاوند؛ پرویزهواگ؛ جان

ایران- معماري- فرهنگ مهرازي5533089

- رفيعي سرشکي؛ بيژن

رنجبر - رفيع زاده؛ ندا

کرماني؛ علي محمد

_ _ 1381مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

5543090

اطلس گونه شناسي پالن هاي 

: بازاندیشيده و تفصيل یافته- مسکوني

ویراست سوم

_اشنایدر؛ فریدریکه _ 1385خاک_

1374دانشگاه تهرانگالبچي، محمودسالوادوري؛ ماریو جورجسازه در معماري5553091

5563092
زیبایي هاي . زاها حدید. معماران جهان

ناسازگار
1382امين دژماهوتي پور؛ حسيندسسا، چزار

5573093
تاریخ هنر معماري ایران در دوره 

اسالمي
_کياني؛ محمد یوسف _ 1379سمت_

_پيرنيا، کریمسبک شناسي معماري ایراني5583094 _ 1382پژوهنده_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

_فالمکي؛ محمد منصورریشه ها و گرایش هاي نظري معماري5593095 _ 1381فضا_

_نعيما؛ غالمرضادزفول شهر آجر5603097 _ _
- سازمان ميراث فرهنگي کشور

پژوهشگاه
1376

نویفرت، ارنستاطالعات معماري ویرایش سوم- نویفرت5613099
مظفري ترشيزي؛ 

حسين
1381آزاده

_گرکاني؛ اميرحسينخط و خاک5623100 _ 1381دانشگاه آزاد اسالمي_

_زارعي؛ محمد ابراهيمآشنایي با معماري جهان5633102 _ 1379فن آوران_

1381گام نوشيرازي، محمد رضاآن دو، تادائوشعر فضا5643103

1379دفتر پژوهش هاي فرهنگي آدم نوه سي،شهابآرمسترانگ؛ راشل و دیگرانآموزش معماران5653104

5663105
مالحظات کالبدي باد در - بادخان

ساختمان

مهندسين مشاور بتل مک 

کارتي
1381خاکاحمدي نژاد؛ محمد

5673108
نگاهي :  سيستم هاي ساختماني آینده

به معماري فردا
1380دانشگاه تهرانگالبچي؛ محمودپاولي؛ مارتين

_قبادیان؛ وحيدمباني و مفاهيم در معماري معاصر غرب5683110 _ 1382دفتر پژوهش هاي فرهنگي_

1382سمتگودرزي، مرتضيکرتيس، ویليام1900معماري مدرن از 5693112

1383مالئکدولتخواه؛ مجتبيچينگ؛ فرانکگرافيک در معماري5703114

کرونر؛ والترمعماري براي کودکان5713115
خوشنویس؛ احمد، 

الميرا مير رحيمي
1382سایه گستر

5723116
راهبردهاي : بوطيقاي معماري جلد اول

نامحسوس به سوي خالقيت معماري
1381سروش:  انتشارات صدا و سيماآي؛ احمد رضاآنتونيادس؛ آنتوني

5733117
مشاهير معماري . ميس ون در رو

2معماري 
محمودي- ع

واحد ترجمه 

انتشارات هنر و 

معماري

انتشارات هنر و معماري

طراحي شهري در بافت قدیم شهر یزد5743130

توسلي؛ محمود، برکشلو 

منصوري؛ محمود، بنيادي؛ 

ناصر، مومني؛ محمد حسن

_ _ _
مرکز م طال ع ات  و ت ح ق ي ق ات  ش ه رس ازي  

 و م ع م اري  ایران
1368

1377انتشارات هنر و معماريمحمودي،  عبداهللآلتو؛ آلوار1مجموعه آثار معماري 5753131

1378اسرار دانششروه. عفارست ویلسونالفباي معماري: سازه5763471

5773472
مرکز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

معماري ایران

مرکز مطالعات  و تحقيقات 

شهرسازي و معماري ایران
_ _ _

مرکز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1378

بزرگ زاده، مصطفيگونار ليندسيلگيري شهرها5783473
مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1372

بزرگ زاده، مصطفيگونار ليندسيلگيري شهرها5793474
مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1372

هویت معماري شهر زاهدان5803492
بهلولي اول، نور محمد، 

انصاريِ، سپهر
_ _ 1392پرنيان اندیش_

5813502
درآمدي بر فلسفه - سروده هاي خاک

معماري خاک
_خزائل، پویا _ 1393هنر معماري قرن_

فرهنگ مصور هنرهاي تجسمي5823512
مرزبان، پرویز، معروف، 

حبيب
_ _ _

صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایران 

سروس
بي تا



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

5833539
براي معماري با-قانون بنيادي 101  

مصرف انرژي کم
هي وود، هيو

پاینده رخشاني، 

آزاده
1396کتابکده  کسري

زانر، ویلياممعماري نماهاي فلزي5843554
احمدي نژاد؛ روزبه، 

صادقي، سميرا
1388طحان هله

5853556( _ردفسکي، برناردمعماري بومي)معماري بدون معمار  _ 1353گام_

5863646
تاثير معماري پایدار در تاریخچه 

فرهنگ معماري ایران
_حق شناس، علي _ 1394نداي سينا_

معماري ساختمان سبز به زبان تصویر5873650
کي. فرانسيس دي - . 

چينگ، فرانک- چينگ 

جهانبخش، حيدر، 

کریم بيگي، کانيا
1396کتابکده کسري

5883660
کارکرد رنگ  در طراحي و معماري 

داخلي
ایولي، تسا

علياري، فریدون، 

مزارعي، محمد رضا
1396دانشگاه تهران

5893668

نگاهي به : هویت و معماري معاصر غرب

معماري غرب از انقالب صنعتي تا پست 

مدرن در چهار مقاله

_فراهاني، فریدون _ 1395گفتمان اندیشه معاصرتهران_

5903670
برگرفته از مثنوي - داستان هاي پارسي

معنوي و دیگر متن هاي پارسي
_مراقبي، غالمحسين _ 1398دانشگاه معماري و هنر پارس_

5913671
درس هایي درباره نگارش، خوانش و 

برگفته هایي در رادیو ایران- گویش

- جنيدي جعفري، محمود

مراقبي، غالمحسين
_ _ 1393دانشگاه معماري و هنر پارس_

5923691
زبان انگليسي براي دانشجویان رشته 

معماري
_رستگارپور، حسن _ 1382سمت_

مسکات از دیدگاه نشانه شناسي5933732
-صدقيان حکاک،نسرین

اثني عشري،شيما
_ _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

مسکات از دیدگاه نشانه شناسي5943733
-صدیقيان حکاک ،نسرین

اثني عشري، شيما
_ _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

5953734
رویکردهاي نوین عصر دیجيتال در 

صنعت ساختمان

نيکخوي -گالبچي،محمود

مکمل،شيما
_ _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

5963735
رویکردهاي نوین عصر دیجيتال در 

صنعت ساختمان

نيکخوي -گالبچي، محمود

مکمل، شيما
_ _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

خالقيت در معماري نوین5973736
ماستري -گالبچي، محمود

فراهاني، نجمه
_ _ 1400دانشگاه معماري و هنر پارس_

خالقيت در معماري نوین5983737
ماستري -گالبچي، محمود

فراهاني، نجمه
_ _ 1400دانشگاه معماري و هنر پارس_

رهبري ایمني در کارگاه هاي ساختماني5993738
کرمي، -شعفي، فرهنگ

عليرضا
_ _ 1400دانشگاه معماري و هنر پارس_

رهبري ایمني در کارگاه هاي ساختماني6003739
کرمي، -شعفي، فرهنگ

عليرضا
_ _ 1400دانشگاه معماري و هنر پارس_

6013740
مواد و مصالح هوشمند در معماري و 

طراحي

ادیمي، -کالنتري، سعيده

امامي، جمشيد-ندا
_ _ بي تادانشگاه معماري و هنر پارس_

6023741
مواد و مصالح هوشمند در معماري و 

طراحي

ادیمي، -کالنتري، سعيده

امامي، جمشيد-ندا
_ _ بي تادانشگاه معماري و هنر پارس_

6033742
مدیریت ارزش پایدار براي پروژه هاي 

ساخت و ساز

کرمي، -شعفي، فرهنگ

عليرضا
_ _ 1400دانشگاه معماري و هنر پارس_

6043743
مدیریت ارزش پایدار براي پروژه هاي 

ساخت و ساز

کرمي، -شعفي، فرهنگ

عليرضا
_ _ 1400دانشگاه معماري و هنر پارس_

6053744
تهویه طبيعي در ساختمان هاي بلند 

اداري
_صليب، رویا-وود، آنتوني _ 1400دانشگاه معماري و هنر پارس_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

6063745
تهویه طبيعي در ساختمان هاي بلند 

اداري
_صليب، رویا-وود، آنتوني _ 1400دانشگاه معماري و هنر پارس_

6073746
نقش بام و دیوارهاي سبز در معماري 

ضوابط و اصول طراحي- پایدار
_آتشي گلستان، سارا _ 1399آرمان دانش_

6083763
معماري سکونتگاه هاي موقت پس از 

سوانح
_فالحي، عليرضا _ 1386دانشگاه شهيد بهشتي_

6093871

کتابچه راهنماي سایتهاي معماري و 

معماري و - شهرسازي در اینترنت

شهرسازي در شبکه جهاني اینترنت

نجاري، امير عباس، افجه 

اي، نعيمه
_ _ 1381اجتماع_

_اي، رندو-الگوها و روشها- بيان معماري6103906 _ 1378هنر و معماري_

6113907
موزه انقالب -مسابقه طراحي معماري 

اسالمي و دفاع مقدس

سازمان موزه انقالب اسالمي 

و دفاع مقدس
_ _ بي تا_

6123921
مجموعه مقاالت )سازه فضا و معماري

1)معماري و عمران 
_سهيلي، جمال الدین _ 1380دانشگاه آزاد اسالمي قزوین_

6133922
آسمانه مجموعه مقاالت معماري و 

(2)عمران 
_سهيلي، جمال الدین _ 1381دانشگاه آزاد اسالمي قزوین_

6143933

دومين کنفرانس بين المللي معماري و 

سومين کنفرانس ملي سازه هاي - سازه

فضا کار

_دانشگاه تهران _ 1390دانشگاه تهران_

6153934

دومين کنفرانس بين المللي معماري و 

سومين کنفرانس ملي سازه هاي - سازه

فضاکار

_دانشگاه تهران _ 1390دانشگاه تهران_

6163935

دومين کنفرانس بين المللي معماري و 

سومين کنفرانس ملي سازه هاي - سازه

فضا کار

_دانشگاه تهران _ 1390دانشگاه تهران_

6173936

طراحي سازه هاي فوالدي به روش 

طراحي به روش ضریب - حاالت حدي

بار و مقاومت

طاحوني، شاپورطاحوني، شاپور
مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و  معماري
1370

6183950
/ مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي

مسکن
_توفيق، فيروز _ _

مرکز مطالعات تحقيقات شهرسازي و 

معماري وزارت مسکن و شهرسازي
1369

برنامه ریزي منظر شهري6194028
کالنتري خليل آباد، حسين، 

اخوت، هانيه
_ _ _

جهاد دانشگاهي پژوهشکده فرهنگ، 

هنر و معماري
1390

برنامه ریزي منظر شهري6204029
کالنتري خليل اباد، حسين، 

اخوت، هانيه
_ _ _

جهاد دانشگاهي پژوهشکده فرهنگ، 

هنر و معماري
1390

برنامه ریزي منظر شهري6214030
کالنتري خليل آباد، حسين، 

اخوت، هانيه
_ _ _

جهاد دانشگاهي پژوهشکده فرهنگ، 

هنر و معماري
1390

_حسين، فرهاديانگليسي براي دانشجویان رشته معماري6224061 _ 1384سمت_

6234063
راهنماي انگليسي براي دانشجویان 

رشته معماري

توکلي، - فرهادي، حسين

پروانه
1388علم و دانشداریوش، بابک

6244068

چهارمين کنفرانس ملي معماري و 

شهرسازي پایداري و تاب آوري از 

آرمان تا واقعيت

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

قزوین
_ _ بي تادانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوین_

6254087
مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامه 

-صدور پروانه ساختماني- ها

اداره کل شهرسازي و 

معماري شهرداري تهران
_ _ 1376شرکت پردازش و برنامه ریزي شهري_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

6264088

مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامه 

- عدم خالف و پایان ساختمان- ها

عوارض

اداره کل شهرسازي و 

معماري شهرداري تهران
_ _ 1376شرکت پردازش و برنامه ریزي شهري_

6274089
مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامه 

امور مهندسين ناظر- ها

اداره کل شهرسازي و 

معماري شهرداري تهران
_ _ 1376شرکت پردازش و برنامه ریزي شهري_

6284090

مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامه 

کسب و - تفکيک اراضي و امالک- ها

پيشه

اداره کل شهرسازي و 

معماري شهرداري تهران
_ _ 1376شرکت پردازش و برنامه ریزي شهري_

6294114
جمعيت و : مجموعه مباحث جمعيتي

مجموعه مقاالت- توسعه
_زنجاني، حبيب اهلل _ _

مرکز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1371

6304120
دومين - اولين کنفرانس سازه و معماري

کنفرانس ملي سازه هاي  فضا کار

قطب علمي فناوري معماري 

دانشگاه تهران
_ _ 1386دانشگاه تهران_

6314128
معماري در بيان رهبر -طرحي از آسمان

معظم انقالب
_محمد خاني، امير _ 1394بنياد معماري انقالب اسالمي_

6324152
منشور دفتر - چيستي معماري ایراني

معماري و طراحي شهري

وزارت مسکن و شهرسازي، 

معاونت شهرسازي و 

معماري، دفتر معماري و 

طراحي شهري

_ _ 1388شهيدي_

6334234

طراحي سازه هاي فوالدي به روش 

طراحي به روش ضریب - حاالت حدي 

بار و مقاومت

طاحوني، شاپورطاحوني، شاپور
مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1370

1373مصباح یزدمالمد.ن.رنویفرت، ارنستنویفرت آرشيتکت داتا اطالعات معماري6344254

6354275

- استاتيک و مقاومت مصالح- کنکوري

رشته هاي : کارداني به کارشناسي

مکانيک، عمران و معماري

_کبيریان، مجتبي _ 1384پوران پژوهش_

6364282

کنکوري کارشناسي ارشد معماري 

ایستایي - دروس فني ساختمان

مجموعه معماري

_گروه معماري پارسه _ 1388موسسه آموزش عالي آزاد پارسه_

6374283

کنکوري کارشناسي ارشد معماري 

شناخت مواد و  - دروس فني ساختمان

مصالح ساختماني مجموعه معماري

_گروه معماري پارسه _ 1388موسسه آموزش عالي آزاد پارسه_

6384284

کنکوري کارشناسي ارشد معماري 

مباني - دروس تاریخ و مباني نظري

نظري معماري مجموعه معماري

_گروه معماري پارسه _ 1388موسسه آموزش عالي آزاد پارسه_

6394285

کنکوري کارشناسي ارشد معماري 

تاریخ - دروس تاریخ و مباني نظري

معماري جهان

_گروه معماري پارسه _ 1388موسسه آموزش عالي آزاد پارسه_

6404286

کنکوري کارشناسي ارشد معماري 

تاریخ - دروس تاریخ و مباني نظري

معماري اسالمي

_گروه معماري پارسه _ 1388موسسه آموزش عالي آزاد پارسه_

6414287
کنکوري کارشناسي ارشد معماري درک 

عمومي معماري
_گروه معماري پارسه _ 1388موسسه آموزش عالي آزاد پارسه_

6424288
کنکوري کارشناسي ارشد معماري 

تاسيسات- دروس فني ساختمان
_گروه معماري پارسه _ 1388موسسه آموزش عالي آزاد پارسه_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

6434289
کنکوري کارشناسي ارشد معماري درک 

عمومي معماري منظر
_گروه معماري پارسه _ 1388موسسه آموزش عالي آزاد پارسه_

6444290
- کنکوري کارشناسي ارشد معماري

درک عمومي معماري/ معماري منظر
_عسگري، علي _ 1391عصر کنکاش_

6454291

کنکوري مجموعه سواالت آزمون هاي 

کارشناسي ارشد هنرهاي ساخت و 

95 تا 90معماري 

دهقاني - اميري، مجتبي

آذرباد، - فيروزآبادي، فاطمه

خدیجه

_ _ 1395آینده دانش_

6464292

کنکوري مجموعه سواالت آزمون هاي 

 95 تا 85کارشناسي ارشد معماري 

معماري و معماري منظر

- نوري، حامد- نوري، ليال

مصطفایي، - ملک زاده، مونا

مهدیه

_ _ 1395آینده دانش_

6474294

کنکوري مجموعه سواالت و پاسخهاي 

تشریخي آزمون هاي کارشناسي ارشد 

مجموعه معماري

سازمان سنجش  آموزش 

کشور
_ _ _

مرکز انتشارات سازمان سنجش  

آموزش کشور
1392

6484295

کنکوري مجموعه آزمون هاي 

: کارشناسي ارشد مجموعه معماري

مهندسي معماري و معماري منظر

_محمدي خبازان، سهند _ 1388پردازشگران_

6494296

 کنکوري درک عمومي معماري کنکور)

 -کارشناسي ارشد مجمومه معماري

راهيان ارشد)کتاب ششم 

_پرنا، مهدي _ 1392آزاده_

6504297
 کنکوري کنکور کارشناسي ارشد بانک)

کتاب نهم)سواالت مجموعه معماري 
_پرنا، مهدي _ 1389آزاده_

6514332
- زبان  تخصصي معماري- کنکوري

کارشناسي ارشد
_خاکساري، علي _ 1388پارسه_

انگليسي براي دانشجویان رشته معماري6524338
فرهادي، حسين، توکلي، 

پروانه
_ _ سمت_

_رستگار پور، حسنانگليسي براي دانشجویان رشته معماري6534340 _ 1382سمت_

_رستگار پور، حسنانگليسي براي دانشجویان معماري6544341 _ 1382سمت_

6554343

تست هاي طبقه بندي شده - کنکوري

معماري و - زبان عمومي و تخصصي 

-مرمت

_اميري، مهرداد _ 1391سيرنگ_

6564345

تکنولوژي معماري، ایستایي - کنکوري

و فن ساختمان و سيستم هاي 

ساختماني در معماري

_نواري، نيلوفر _ 1385آزاده_

6574353
ایمني و - مقررات ملي ساختماني ایران

12مبحث - حفاظت کار در حين اجرا
_دفتر نظامات مهندسي _ _

مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1372

6584354
پي و پي - مقررات ملي ساختماني ایران

7مبحث - سازي
_دفتر نظامت مهندسي _ _

مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1375

6594355
طرح و - مقررات ملي ساختماني ایران

10اجراي ساختمانهاي فوالدي مبحث 
_دفتر نظامات مهندسي _ _

مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1374

6604356
طرح و - مقررات ملي ساختماني ایران

9اجراي ساختمانهاي بتن آرمه مبحث 
_دفتر نظام مهندسي _ _

مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1375

6614357
طرح و - مقررات ملي ساختماني ایران

9اجراي ساختمانهاي بتن آرمه مبحث 
_دفتر نظامات مهندسي _ _

مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1371



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

6624359
صرفه - مقررات ملي ساختماني ایران

19مبحث - جویي در مصرف انرژي 
_دفتر نظامات مهندسي _ _

مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1371

6634360

مقررات ملي ساختماني: چاپ سوم -  

صرفه جویي در مصرف انرژي- ایران  

19مبحث 

_دفتر مطالعات و نظام معماري _ _
مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1374

6644361
ایمني و - مقررات ملي ساختماني ایران

12حفاظت کار در حين اجرا مبحث 
_دفتر نظامات مهندسي _ _

مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1375

6654362
مصالح و - مقررات ملي ساختماني ایران

5فراورده هاي ساختماني مبحث 
_دفتر نظامات مهندسي _ _

مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1370

6664363

مقررات ملي ساختماني- چاپ چهارم -  

مصالح و فراورده هاي-- ایران  

5ساختماني مبحث 

_دفتر نظامات مهندسي _ _
مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1375

6674364
- روشنایي- 8دانش زیباسازي شهري  

تابلوهاي تبليغاتي
_کامياب، جالل _ 1392هنر معماري قرن_

_کامياب، جاللپياده راه- 21دانش زیباسازي شهري 6684365 _ 1392هنر معماري قرن_

6694366
خوردگي - 30دانش زیباسازي شهري 

سطوح
_کامياب، جالل _ 1392هنر معماري قرن_

6704371

مقررات شهرسازي و معماري و طرح 

مصوب شوراي عالي - هاي جامع

شهرسازي و معماري ایران از آغاز تا 

1370سال 

_مالک، شهال _ _
مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1374

6714378

- زبان تخصصي معماري و مرمت

آمادگي آزمون کارشناسي ارشد 

معماري و مرمت

_اميري، مهرداد _ 1388گنج هنر_

_رستگارپور، حسنانگليسي براي دانشجویان رشته معماري6724379 _ 1382سمت_

6734380
راهنماي جامع انگليسي براي 

دانشجویان رشته معماري

توکلي، -فرهادي، حسين

فاطمه
_ _ 1391دانش مانا_

انگليسي براي دانشجویان رشته معماري6744381
توکلي، -فرهادي، حسين

پروانه
_ _ 1384سمت_

انگليسي براي دانشجویان رشته معماري6754382
توکلي، - فرهادي، حسين

پروانه
_ _ 1384سمت_

6764383
کنکوري کنکور کارشناسي ارشد 

ممعماري درک عمومي معماري منظر
_پرنا، مهدي _ 1390آزاده_

6774384
کنکوري مجموعه سواالت آزمون 

معماري منظر- کارشناسي ارشد معماري

گروه آموزشي مهندس 

روحي زاده
_ _ 1390عصر کنکاش_

6784385

آمادگي آزمون کارشناسي - کنکوري

تاریخ معماري، درک - ارشد معماري

عمومي معماري، معماري منظر

جواني، آیدین، مطلبي پور، 

حسن، مرتهب، مهگل
_ _ 1388گنج هنر_

_بل، سيمونعناصر طراحي بصري معماري منظر6794387 _ 1385خاک_

6804389
از عهد باستان تا : تاریخ معماري غرب

مکتب شيکاگو
_باني مسعود، امير _ 1383خاک_

_حيدري، شاهينمعماري و روشنایي6814390 _ 1388دانشگاه تهران_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

6824391
تاسيسات مکانيکي براي دانشجویان 

معماري
_سلطاندوست، محمد رضا _ 1389ماهنامه تهویه و تبرید: یزدا_

6834393

آموزش طراحي - آموزش اسکيس

معماري، طراحي - معمارانه پالن و مقطع

شهري، معماري منظر

_صدیق، مرتضي _ 1391کلهر_

1388گنج هنررضوي، مریمدي کي چينگ، فرانسيسفرم، فضا و نظم: معماري6844395

_کسمایي، مرتضياقليم و معماري6854396 _ 1382خاک_

1374دانشگاه تهران گالبچي، محمودسالوادوري، ماریوسازه در معماري6864399

6874400

 با 2009اطالعات معماري نویفرت 

کاملترین ترجمه متن و زیرنویس 

تصاویر و جداول

نویفرت، ارنست
محمودي ده ده 

بيگلو، کوروش
1384شهرآب- آینده سازان

النزو، پائولبيان گرافيکي در طراحي معماري6884405

- حامد اهتدایي

-افسانه سلطاني

وحيد صبوري

1377خاک

 

689340
مسائل طرح هندسي و نقشه برداري 

مسير
_غني زاده، عليرضا _  1387آذرخش_

_محمدرضا عاصينقشه برداري عمومي690697 _ _
موسسه اتشارات علمي دانشگاه 

صنعتي شریف
1382 

_ابن جالل، رضاروش هاي نوین نقشه برداري691698 _  1382دانشگاه شهيد چمران_

692699
نقشه برداري براي مهندسان عمران و 

معماري
 1381دانشگاه تهرانایراني، حسينگ ل ه اوس، رول ف 

_زاهدي، مجيدمقدمه اي برکارتوگرافي693703 _  بي تاسازمان تدوین کتب علوم انساني_

_شهيد نورائي، مظفرنقشه برداري جلد دوم6942221 _  1363دانش و فن_

_نوبخت، شمسنقشه برداري6952879 _  1374دانشگاه علم و صنعت ایران_

_شمس نوبختنقشه برداري6963037 _  1374دانشگاه علم و صنعت ایران_

_نوبخت، شمسنقشه برداري6983692 _  بي تادانشگاه علم و صنعت ایران_

_ذوالفقاري، محمودشناخت کلي- نقشه برداري 6994225 _ 1372محمود ذوالفقاري_

_فاطمي، مجتبيایستایي و فن ساختمان7001218 _ 1395دایره دانش_

_فاطمي، مجتبيایستایي و فن ساختمان7011219 _ 1395دایره دانش_

_مدندوست، رحمتایستایي معماري7021230 _ 1385دانشگاه گيالن_

_مدندوست، رحمتایستایي معماري7031888 _ 1378دانشگاه گيالن_

_گالبچي، محمودایستایي و فن ساختمان جلد اول7042901 _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گالبچي، محمودایستایي و فن ساختمان جلد دوم7052902 _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

_مریام، جي الایستایي7062937 _ 1360نشر دانشگاهي_

7074227

- جلد دوم -  طرح و محاسبات ایستایي

- طرح و محاسبه ساختمان هاي فلزي 

قسمت اول

_مگردچيان، آرک _ _
مير رسول صادقي با همکاري نشر 

دهخدا
1351

7084282

کنکوري کارشناسي ارشد معماري 

ایستایي - دروس فني ساختمان

مجموعه معماري

_گروه معماري پارسه _ 1388موسسه آموزش عالي آزاد پارسه_

7094345

تکنولوژي معماري، ایستایي - کنکوري

و فن ساختمان و سيستم هاي 

ساختماني در معماري

_نواري، نيلوفر _ 1385آزاده_

_فاطمي، مجتبيایستایي و فن ساختمان7104403 _ 1390گنج هنر_

_فاطمي، سيد مجتبيایستایي و فن ساختمان7114404 _ 1388گنج هنر_

_ن ي ک وک ار، م س ع ودآمار و احتماالت کاربردي 713329 _ 1394آزاده_

نقشه برداري

آمار



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

_دفتر مقررات ملي ساختمانطرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه71547 _ 1392توسعه ایران_

71671
مقاوم سازي قاب هاي بتن مسلح به 

کمک بادبندهاي فوالدي
_ت س ن ي م ي، ع ب اس ع ل ي  _ 1379مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

_توکلي، داوودراهنماي استفاده از سنگ دانه در بتن71786 _ 1394نشر دانشگاهي فرهمند_

718113
طرح و محاسبه ستون هاي مختلط پر 

شده با بتن
_ناطقي الهي، فریبرز _ 1392اندیشه عصر_

_گ الب چ ي، م ح م ودطراحي ساختمان هاي بتني719121 _ 1389دانشگاه تهران_

720126
دیتيل هاي ساختمان هاي بتن آرمه در 

برابر زلزله

 ،کونستانتينيدیس	

آپوستولوس
1392نشر دانشگاهي فرهمندصالحين، عليرضا

_شکرچي، محمدافزودني هاي شيميایي بتن721133 _ 1391علم و ادب_

1380ع ل م  و ادب رمضان پور، علي اکبروادل، ج وزف دست نامه اجراي بتن 722134

723138
طراحي سازه هاي بتن مسلح بر مبناي 

ACI 318 - 08آیين نامه 
_ج ع ف رون د، ع ل ي  _ 1389گروه صنعتي بوذرجمهر_

_رامشت، محمدحسنفن آوري بتن724140 _ 1387نيک پي_

_راجو، کریشناطراحي سازه هاي بتن مسلح پيشرفته725165 _ 1380م رک ز ن ش ر دان ش گ اه ي _

_طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه726193 _ __ _ 1392توسعه ایران_

727762
مبحث نهم طرح و اجراي ساختمان هاي 

بتن آرمه

دفتر تدوین و ترویج 

مقررات ملي ساختمان
_ _ 1392توسعه ایران_

728763
مبحث نهم طرح و اجراي ساختمان هاي 

بتن آرمه

دفتر تدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1388توسعه ایران_

_قدوسي، پرویزفن آوري بتن729855 _ 1377مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

730902
جزئيات آرماتور گذاري لرزه اي در 

مناطق زلزله خيز
_قاضي پور، وحيد _ 1386علم عمران_

_پاشا، بابکطراحي سازه هاي بتني731910 _ _
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدین 

طوسي
1383

_گرامي نژاد، ابوالقاسمآزمایشگاه خاک، بتن732918 _ 1394اتحاد_

_کوخایي، عليرضاآزمایشگاه تکنولوژي بتن733919 _ 1390جهاد دانشگاهي_

734920
طرح اختالط و دستور کار آزمایشگاه 

بتن
_جاسمي زرگاني، حميد _ 1394جهاد دانشگاهي_

735921
آزمایش هاي بتن بر اساس استاندارد 

AS TM
_چزاني شراهي، مهدي _ 1391فدک ایساتيس_

_وزارت راه و شهرسازيطرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه7361090 _ 1392نشر توسعه ایران_

هلند، ترنس سيراهنماي مصرف ميکروسيليس در بتن7371156
رمضانيان پور، علي 

اکبر
1391نگارنده دانش

_طاحوني، شاپورطراحي ساختمان هاي بتن مسلح7381235 _ 1391دانشگاه تهران_

7391238
تشریح کامل مسائل طراحي ساختمان 

هاي بتن مسلح
_اميري بهمقدم، مهدي _ 1389کيان رایانه سبز_

_مستوفي نژاد، داودتکنولوژي و طرح اختالط بتن7401471 _ 1394ارکان دانش_

_نویل، آدامتکنولوژي بتن7411482 _ 1390نگارنده دانش_

_مستوفي نژاد، داودسازه هاي بتن آرمه7421604 _ 1389ارکان دانش_

_معاونت امور فنيآیين نامه بتن ایران7431858 _ 1379سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور_

1387دانشگاه تهرانشکرچي زاده، محمدچاندرا، ساتيشبتن سبک دانه7441930

بتن



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

آیين نامه بتن ایران7451971

معاونت برنامه ریزي و 

نظارت راهبردي رئيس 

جمهور

_ _ 1390معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي_

آیين نامه بتن ایران7461974

معاونت برنامه ریزي و 

نظارت راهبردي رئيس 

جمهور

_ _ _
معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي 

رئيس جمهور
1390

_مستوفي نژاد، داودسازه هاي بتن آرمه7472089 _ 1389ارکان دانش_

_زندي، یوسفتکنولوژي پيشرفته بتن7482874 _ 1385فروزش_

7493555

پرسش و پاسخ در زمينه تکنولوژي200  

 بتن مبتني بر استانداردهاي اي اس تي

اي سي آي/ ام

1381سينه سرخاحمدوند، مصطفياحمدوند، مصطفي

_وزارت مسکن و شهرسازيروش ملي طرح مخلوط بتن7503822 _ 1386مکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

7513909

راهنماي محاسبه طرح و اجراي 

ساختمانهاي بتن مسلح مقاوم در  برابر 

زلزله

_بنياد مسکن انقالب اسالمي _ 1375بنياد مسکن انقالب اسالمي_

_زریوني، محمدرضابتن ساري عملي7523924 _ 1371راهان شرکت سهامي خاص_

اجراي ساختمان هاي بتن آرمه7534036
سلطاني - قاليبافيان، مهدي

عربشاهي، کاميار
_ _ 1371دهخدا_

_تعاوني، شاهينسازه هاي بتن مسلح جلد اول7544048 _ 1366دانشگاه تهران_

7554049
طراحي ساختمانهاي بتن مسلح بر 

مبناي آیين نامه بتن ایران
_طاحوني، شاپور _ 1375دانشگاه تهران_

_تعاوني، شاهينبتن پيش تنيده7564050 _ 1364دانشگاه تهران_

_آیين نامه ساختمان هاي بتن مسلح7574078 _ _
حکيم، خسرو، امر 

بر، حسين
_ _ بي تا_

7584094

دستورالعمل طرح، محاسبه و تهيه 

- نقشه هاي اجرایي سازه ساختمانها

سازه هاي بتن آرمه: جلد اول

_قاليبافيان، مهدي _ 1371دانشگاه تهران_

_رستگار، اصغربتن و تکنيک هاي نوین7594117 _ _
انتشارات شرکت بتون شيمي 

خاورميانه
1364

بتن و اجراي آن7604204

رمضانيان پور، علي اکبر، 

قدوسي، پرویز، محمد 

حسين هوشدار تهراني

رمضانيان پور، علي 

اکبر، قدوسي، پرویز، 

محمد حسين 

هوشدار تهراني

1370مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

7614205
بر - طراحي ساختمان هاي بتن مسلح

مبناي آیين نامه بتن ایران
_طاحوني، شاپور _ 1375دانشگاه تهران_

_کي نيا، امير مسعودآناليز و طراحي سازه هاي بتن آرمه7624222 _ _
جهاد دانشگاهي واحد صنعتي 

نشر بنفشه- اصفهان
بي تا

_طاحوني، شاپورجلد دوم- طراحي سازه هاي بتن مسلح7634223 _ 1374دهخدا_

آیين نامه سازه هاي بتن آرمه و تفسير7644240

American C oncrete  

Institute	 ان ج م ن  ب ت ن 

آم ری ک ا

1372ارکاننقيه، مجيد رضا



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

7654245

دستور العمل طرح، محاسبه و تهيه 

- نقشه هاي اجرایي سازه ساختمانها

سازه هاي بتن آرمه: جلد اول

_قاليبافيان، مهدي _ 1371دانشگاه تهران_

7664248

 رفتار اتصال ستون به شالوده قابهاي)

 بتن آرمه پيش ساخته در مقابل

زلزله)نيروهاي جانبي 

- تسنيمي، عباسعلي

حميدیان، محمدرضا
_ _ 1375مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

7674260( Aخواص بتن)بتن شناسي  .M . Neville1368دانشگاه علم و صنعت ایرانفاميلي، هرمز

7684356
طرح و - مقررات ملي ساختماني ایران

9اجراي ساختمانهاي بتن آرمه مبحث 
_دفتر نظام مهندسي _ _

مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1375

7694357
طرح و - مقررات ملي ساختماني ایران

9اجراي ساختمانهاي بتن آرمه مبحث 
_دفتر نظامات مهندسي _ _

مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1371

7706
مدیریت ایمني پروژه با رویکرد 

پروژه هاي ساختماني
_گ الب چ ي ، م ح م ود _ 1393دانشگاه معماري و هنر پارس_

7717
مدیریت ایمني پروژه با رویکرد 

پروژه هاي ساختماني
_گ الب چ ي ، م ح م ود _ 1393دانشگاه معماري و هنر پارس_

7728
مدیریت ایمني پروژه با رویکرد پروژه 

هاي ساختماني
_گ الب چ ي، م ح م ود _ 1393دانشگاه معماري و هنر پارس_

77314
سيستم هاي اجراي پروژه در صنعت 

ساختمان
1388دانشگاه تهرانگالبچي، محموددورسي، رابرت

1387دانشگاه تهرانگالبچي، محمودآل ن، ادواردساختمان ها چگونه عمل مي کنند77417

_گ الب چ ي، م ح م ودمباني مدیریت پروژه77520 _ 1389دانشگاه تهران_

_گالبچي، محمودمدل سازي اطالعات ساختمان77622 _ 1395دانشگاه تهران_

_گ الب چ ي ، م ح م ودمباني طراحي ساختمان هاي بلند77726 _ 1392دانشگاه تهران_

_گ الب چ ي، م ح م ودطراحي مفهومي ساختمان هاي بلند77827 _ 1392دانشگاه تهران_

1383دانشگاه تهرانگالبچي، محمودمارگوليوس، ایوانمعمار مهندس ساختار77929

جزئيات ارتقا دهنده معماري78037
سروش - گ الب چ ي، م ح م ود 

نيا ،احسان
_ _ 1391دانشگاه تهران_

78143
مقابله اي : طراحي لرزه اي براي معماران 

هوشمندانه با زلزله
_چارلسون، اندرو _ 1390دانشگاه تهران_

_دفتر مقررات ملي ساختمانطرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه78247 _ 1392توسعه ایران_

78371
مقاوم سازي قاب هاي بتن مسلح به 

کمک بادبندهاي فوالدي
_ت س ن ي م ي، ع ب اس ع ل ي  _ 1379مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

78474
آشنایي با اصول مدیریت ساختمان و 

کارگاه
_موسویان، محمدرضا _ 1391آذرخش_

_اسميت، توماس روند طراحي در پيش سازي ساختمان 78575 _ 1379نشر خ اک _

78676
دست نامه رواداري ها در اجراي 

ساختمان 
ب ال س ت، دی وی د ک ن ت 

نيک روان مهر، 

مژگان
1383م رک ز ت ح ق ي ق ات  س اخ ت م ان  و م س ک ن 

78778

توصيه هاي بين المللي براي طرح و 

اجراي سازه هاي بنایي غيرمسلح و 

مسلح

مرکز تحقيقات ساختمان و 

مسکن
1370مرکز تحقيقات ساختمان و مسکنمالکي، کامران

78880
بررسي فني مدیریتي و حقوقي حادثه 

ساختمان پالسکو
_گروه مولفين _ _

شهرداري تهران، مرکز مطالعات و 

برنامه ریزي شهر تهران
1396

_ح اج س ق طي، اص غ رتاسيسات مکانيکي ساختمان78987 _ 1395ح اج س ق طي، اص غ ر_

ساختمان



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

_تاسيسات مکانيکي79090 _ __ _ 1383سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور_

_زمر شيدي، حسينتعمير و نگهداري ساختمان79196 _ _
- دفتر تحقيقات و برنامه ریزي

انتشارات افشار
1369

_اکرمي، عليطراحي فني ساختمان792100 _ 1387فروزش_

793101
سيستم هاي مدیریت هوشمند 

ساختمان
_نيک نامي، سيف اهلل _ 1394یزدا_

_گ الب چ ي، م ح م ودساختمان هاي فوالدي794104 _ 1391دانشگاه تهران_

795113
طرح و محاسبه ستون هاي مختلط پر 

شده با بتن
_ناطقي الهي، فریبرز _ 1392اندیشه عصر_

_گ الب چ ي ، م ح م ودسيستم هاي ساختماني796116 _ 1393دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گ الب چ ي، م ح م ودطراحي ساختمان هاي بتني797121 _ 1389دانشگاه تهران_

798126
دیتيل هاي ساختمان هاي بتن آرمه در 

برابر زلزله

 ،کونستانتينيدیس	

آپوستولوس
1392نشر دانشگاهي فرهمندصالحين، عليرضا

799137
فيزیک ساختمان عایق بندي ساختمان 

ها
_مغربي، سلمان _ 1395سيماي دانش_

800141
رفتار و ضوابط طراحي لرزه اي 

ساختمان هاي فوالدي 
_ثنایي، ابراهيم _ 1381م رک ز خ دم ات  ف ره ن گ ي  س ال ک ان _

801154

راهنماي مبحث سوم مقررات ملي 

حفاظت ساختمان ها در : ساختمان ایران

مقابل حریق

دفتر ملي ساختمان، وزارت 

راه و شهرسازي، معاونت 

مسکن و ساختمان

_ _ 1392توسعه ایران_

1392فرهمندصالحين، عليرضاهالند، مالکومعيب یابي و ترميم ترک در ساختمان802158

803162
روش ها و نکات طراحي ساختمان هاي 

ETABSبتني در 
_باجي، حسن _ 1390علم عمران_

804167
راهنماي جامع مدل سازي اطالعات 

ساختمان
1393جهاد دانشگاهيذکاوت، ميثمایستمن، چاک

_ک ب اري، س ي اوش اجزا ساختمان و ساختمان 805170 _ 1384دان ش  و ف ن _

806171

جزئيات اجرایي 

ساختمان

 

 

_س ي دص در، اب وال ق اس م  _ 1381آزاده _

807172LEED س ل طان دوس ت ، م ح م د رض امعياري براي ساختمان سبز_ _ 1394یزدا_

808174

مقررات ملي ساختمان ایران مبحث 

بيست و دوم مقررات ملي ساختمان 

مراقبت ونگهداري از ساختمانها

_ _ __ _ 1392توسعه ایران_

پدافند غيرعامل809175
تهيه کننده دفتر مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1391توسعه ایران_

_عالیم و تابلوها810176 _ __ _ 1384ت وس ع ه  ای ران _

ص رف ه ج وی ي  در م ص رف  ان رژي 811177
دف ت ر امور م ق ررات  م ل ي  

س اخ ت م ان
_ _ 1389ت وس ع ه  ای ران _

عایق بندي و تنظيم صدا812178
دفتر امور مقررات ملي 

ساختمان
_ _ 1390توسعه ایران_

_ع ای ق ب ن دي  و ت ن ظي م  ص دا813179 _ __ _ 1380ت وس ع ه  ای ران _

_لوله کشي گاز طبيعي814180 _ __ _ 1390توسعه ایران_

_لوله کشي گاز طبيعي ساختمان ها815182 _ __ _ 1387توسعه ایران_

_تاسيسات بهداشتي ساختمان816183 _ __ _ 1391توسعه ایران_

_آسانسورها و پله هاي برقي817184 _ __ _ 1389توسعه ایران_

_آسانسورها و پلکان برقي818185 _ __ _ 1392توسعه ایران_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

_آس ان س وره ا و پ ل ه ه اي  ب رق ي 819186 _ __ _ 1380ت وس ع ه  ای ران _

820187
ت اس ي س ات  گ رم ای ي ، ت ع وی ض  ه وا و ت ه وی ه  

م طب وع 
_ _ __ _ 1389ت وس ع ه  ای ران _

_تاسيسات مکانيکي821188 _ __ _ 1391توسعه ایران_

822189
طرح  و اج راي  ت اس ي س ات  ب رق ي  س اخ ت م ان 

ها 
_ _ __ _ 1388ت وس ع ه  ای ران _

_ایمني و حفاظت کار در حين اجرا823190 _ __ _ 1392توسعه ایران_

824191

مقررات ملي ساختمان ایران مبحث 

یازدهم طرح و اجراي صنعتي ساختمان 

ها

_ _ __ _ 1392توسعه ایران_

_طرح و اجراي ساختمان هاي فوالدي825192 _ __ _ 1392توسعه ایران_

_طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه826193 _ __ _ 1392توسعه ایران_

827194
طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح 

بنایي
_ _ __ _ 1392توسعه ایران_

_پي و پي  سازي828195 _ __ _ 1392توسعه ایران_

_بارهاي وارد بر ساختمان829196 _ __ _ 1392توسعه ایران_

_مصالح و فرآورده هاي ساختماني830197 _ __ _ 1392توسعه ایران_

_الزامات عمومي ساختمان831198 _ __ _ 1393توسعه ایران_

_حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق832199 _ __ _ 1392توسعه ایران_

_مقررات ملي ساختمان833200 _ __ _ 1390نشر توسعه ایران_

834212
جزئيات معماري براي ساختمان هاي 

عایق بندي شده 
_ب ران د، رون ال د _ 1379دان ش گ اه  ت ه ران  _

_کریگيل، اديمدل سازي اطالعات ساختمان سبز835214 _ 1393سيماي دانش_

_ف ي ل دن، ب رن ارد م ل ک ي ورحفاظت از بناهاي تاریخي836219 _ 1394طحان_

_فورد، آلنمعماري مدارس مدرن837228 _ 1389سعيده_

_عالئم و اعالنات838233 _ __ _ 1383نشر توسعه ایران_

_صرفه جویي در مصرف انرژي839234 _ __ _ 1390نشرتوسعه ایران_

840242
تاسيسات برقي براي دانشجویان 

معماري
_س ل طان دوس ت ، م ح م د رض ا _ 1392یزدا_

قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان   841246

م ع اون ت  ن ظام  م ه ن دس ي  

واج راي  س اخ ت م ان  وزارت  

م س ک ن  و ش ه رس ازي

_ _ 1382ت وس ع ه  ای ران _

_قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان842247 _ __ _ 1390توسعه ایران_

843251
آب و هواشناسي معماري و مدیریت 

انرژي ساختمان
_ذوال ف ق اري، ح س ن  _ _

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 

، مرکز (سمت)انساني دانشگاهها 

تحقيق و توسعه علوم انساني

بي تا

844252

معيارها و فرایند طراحي ساختمان هاي 

بلند به همراه بررسي نمونه هاي موردي 

ساختمان هاي بلند

_رضازاده، ميالد _ 1394نگارستان هنر_

845256
روانشناسي معماري در طراحي مدارس 

آینده
بي تانوربخشنقدبيشي، رضاوالدن، روترات

_ناصحي، ناصرپروفيل هاي ساختمان فوالدي846262 _ 1390پرهام_

_طالبيان، نيمامجتمع مسکوني847270 _ 1390کتابکده کسري_

_ک س م ائ ي، م رت ض ي اقليم ومعماري 848273 _ 1381خ اک _

_جرجاني، عبيداهللنقشه کشي عمومي ساختمان849275 _ 1394انتشارات دانش و فن_

_ج رج ان ي ، ع ب ي دال ل ه «1»نقشه کشي سازه مهارت فني  درجه 850276 _ 1394دانش و فن_

_فورد، آلن بيطراحي مدارس پایدار851285 _ 1394کلک باران_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

852296
طراحي جامع سرویس هاي بهداشتي 

عمومي
_گ ری د، ک الرا _ 1393هنر معماري قرن_

_شجاعي، علي رضافضاهاي آموزشي قواعد و معيارها853299 _ 1388آذر_

_س ل طان دوس ت ، م ح م د رض اطراحي تاسيسات ساختمان جلد اول854306 _ 1394یزدا_

1386مرکز تحقيقات ساختمان و مسکنکاوه، عليدوریگو، مارکوبهينه یابي با کلوني مورچه ها855342

856418
 منجيل 1369 خرداد ماه 31زلزله 

منطقه گيالن و زنجان
_ _ __ _ __ _ _1369

_طبيبيان، سيدحسام الدینآشنایي با مرمت ابنيه857477 _ 1390اول و آخر_

1373دانشگاه تهرانبانکي، محمدتقيهندریکسون، کریسمدیریت پروژه هاي ساختماني858479

_افشين مهر، وحيد1ساختمان 859501 _ 1393دانشگاه پيام نور_

_رضایي جعفري، بهارهتنظيم شرایط محيطي860502 _ 1392طحان_

_نوري، محمدتنظيم شرایط محيطي861503 _ 1389خدمات فرهنگي پارسه نو_

862509
آموزش جامع و تخصصي نرم افزار مدل 

REVIT 2018سازي ساختمان 
_آریاني، قاسم _ 1396نوآور_

863596
درآمدي بر شناخت معماري روستایي 

ایران
_حاجي ابراهيم زرگر، اکبر _ 1393دانشگاه شهيد بهشتي_

_سلطان زاده، حسيننماهایي از ساختمان هاي تهران864600 _ 1377معاونت امور اجتماعي و فرهنگي_

1383دانشگاه تهرانگالبچي، محمودم ارگ ول ي وس، ای وان معمار مهندس ساختار865616

_عليرضا تقدیريمعماري تکنولوژیک866650 _ 1386سيماي دانش_

جزئيات ارتقا دهنده معماري867653
سروش - گالبچي، محمود 

نيا، احسان
_ _ 1391دانشگاه تهران_

_اسماعيل، آیتيساختمان هاي فلزي868696 _ بي تاعلم و صنعت_

869738
ماشين آالت ساختماني و روش هاي 

اجرایي جلد دوم
1374دانشگاه علم و صنعت ایرانبهبهاني، حميدپيوریفوي، رابرت لروي

1396کتابکده کسريجهان بخش، حيدرچينگ، فرانسيسمعماري ساختمان سبز به زبان تصویر870750

مبحث دوم نظامات اداري871753
دفترتدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1384توسعه ایران_

مبحث دوم نظامات اداري872754
دفترتدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1388توسعه ایران_

873755
مبحث سوم محفاظت ساختمان ها در 

مقابل حریق

دفترتدوین و ترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1380توسعه ایران_

874756
مبحث سوم حفاظت ساختمان ها 

دربرابر حریق

دفترتدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1380توسعه ایران_

مبحث چهارم الزامات عمومي ساختمان875757
دفترتدوین و ترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1387توسعه ایران_

876758
مصالح وفراورده هاي :مبحث پنجم

ساختماني

دفتر تدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1382توسعه ایران_

مبحث ششم بارهاي وارده بر ساختمان877759
دفتر تدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1388توسعه ایران_

مبحث هفتم پي و پي سازي878760
دفتر تدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1388توسعه ایران_

879761
مبحث هشتم طرح و اجراي ساختمان با 

مصالح بنایي

دفتر تدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1384توسعه ایران_

880762
مبحث نهم طرح و اجراي ساختمان هاي 

بتن آرمه

دفتر تدوین و ترویج 

مقررات ملي ساختمان
_ _ 1392توسعه ایران_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

881763
مبحث نهم طرح و اجراي ساختمان هاي 

بتن آرمه

دفتر تدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1388توسعه ایران_

882764
مبحث دهم طرح و اجراي ساختمان 

هاي فوالدي

دفتر تدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1387توسعه ایران_

883765
مبحث دهم طرح و اجراي ساختمان 

هاي فوالدي

دفترتدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1384توسعه ایران_

884766
مبحث دهم طرح و اجراي ساختمان 

هاي فوالدي

دفترتدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1384توسعه ایران_

885767
مبحث یازدهم اجراي صنعتي ساختمان 

ها

دفترتدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ __ _ بي تا_

886768
اجراي صنعتي ساختمان :مبحث یازدهم

ها

دفترتدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1383توسعه ایران_

887769
مبحث دوازدهم ایمني و حفاظت کار در 

حين اجرا

دفتر تدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1385توسعه ایران_

888770
مبحث یازدهم ایمني و حفاظت کار در 

حين اجرا

دفتر تدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1385توسعه ایران_

889771
مبحث سيزدهم طرح و اجراي 

تاسيسات برقي ساختمان ها

دفتر تدوین و ترویج 

مقررات ملي ساختمان
_ _ 1382توسعه ایران_

890772
تاسيسات :مبحث چهاردهم

گرمایي،تعویض هوا و تهویه مطبوع

دفتر تدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1380توسعه ایران_

891773
مبحث چهاردهم تاسيسات گرمایي 

تعویض هوا و تهویه مطبوع

دفتر تدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1380توسعه ایران_

892774
مبحث چهاردهم تاسيسات گرمایي 

تعویض هوا و تهویه مطبوع

دفتر تدوین وترویج مقررات 

ملي ساختمان
_ _ 1380توسعه ایران_

_خاني، عليرضانقشه کشي و طراحي ساختمان893789 _ 1378مولف_

894804
آیين نامه طراحي ساختمان ها در برابر 

زلزله

کميته دائمي بازنگري آیين 

نامه طراحي ساختمان ها
_ _ _

مرکز تحقيقات راه، مسکن و 

شهرسازي
1394

_صالحي، محسنانرژي در ساختمان895807 _ 1372مولف_

896814

ضوابط طراحي معماري بر اساس اصل 

انطباق شبکه هاي مدوالر در سيستم 

هاي توليد ساختمان

_نيک روان منفرد، مژگان _ 1382مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

اهري، زهراکریر، راباجزاي معماري897823
 مرکز تحقيقات 260نشریه شماره 

ساختمان ومسکن
بي تا

898837
آیين نامه طراحي ساختمان ها در برابر 

زلزله

مرکز تحقيقات ساختمان و 

مسکن
_ _ 1378مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

899848
آیين نامه طراحي ساختمان هاي آجري 

مسلح و نامسلح

مرکز تحقيقات ساختمان 

مسکن
_ _ _

مرکز تحقيقات راه، مسکن و 

شهرسازي
1386

_سرتيپي پور، محسنمصالح در ساختمان و معماري900850 _ 1388دانشگاه شهيد بهشتي_

_قدوسي، پرویزفن آوري بتن901855 _ 1377مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

_گالبچي، محمودطراحي مفهومي ساختمان هاي بلند902885 _ 1391دانشگاه تهران_

1383نشر خاکاحمدي نژاد، محمدانگوس جي مک دونالدسازه ومعماري903895

904897
ليد سيستمي براي رتبه بندي 

ساختمان هاي سبز

شوراي ساختمان  سازي 

سبز ایاالت متحده
1392انجمن مدیریت سبز ایرانستوده، شهرین

905898
طراحي ساختمان براي نيروهاي باد و 

زمين لرزه
1375موسسه بين المللي زلزله شناسيناطق الهي، فریبرزامبروز، جيمز

906902
جزئيات آرماتور گذاري لرزه اي در 

مناطق زلزله خيز
_قاضي پور، وحيد _ 1386علم عمران_

_پاشا، بابکطراحي سازه هاي بتني907910 _ _
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدین 

طوسي
1383



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

908934
نگاهي نو به معماري محيط آموزشي 

کودکان
_ریحانه نيک روش _ _

معاونت پژوهشي دنشگاه ازاد اسالمي 

خوراسگان

1395پژوهش هاي دانشگاهستاري، سحنجوليانا یاناکونهساختمان هاي هوشمند اکولوژیکي909946

910962
معماري فضاهاي آموزشي براي کودکان 

با نيازهاي خاص
_سيده مرضيه طباطبائيان _ 1394پژوهش دانشگاه ازاد خوراسگان_

911998
مجتمع اقامتي، مجموعه کتب 

عملکردهاي معماري
_طالبيان، نيما _ 1388کسري_

9121022
ضوابط و مقررات طراحي استادیوم هاي 

ورزشي
_گرجي مهلباني، یوسف _ 1389هله_

_عدل پرور، محمدرضازلزله و سبک سازي در صنعت ساختمان9131030 _ 1392دانشگاه قم_

9141034

ارزیابي رفتار لرزه اي ساختمان هاي 

خشتي با سقف گنبدي در حاالت 

موجود و تقویت شده

_بخشي، علي _ 1390بنيادمسکن انقالب اسالمي_

9151035
طراحي مهدکودک با نگاهي به تقدس 

در معماري ایراني
_حسين پور، علي _ 1391طحان_

9161037
تاملي بر الفباي طراحي در فضاهاي 

آموزشي مقطع ابتدایي
_خسروجردي، نرجس _ 1390طحان_

9171057
تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمان 

هاي بلند
_سلطاندوست، محمدرضا _ 1396یزدا_

_کسمایي، مرتضياقليم و معماري9181058 _ 1381نشر خاک_

1385نشر کتاب دانشگاهيافضلي، محمدرضاتائو، ویليامتاسيسات مکانيکي و برقي ساختمان9191061

_طباطبایي، مجتبيمحاسبات تاسيسات ساختمان9201062 _ 1381روزبهان_

_خداکرمي، جمالمباني آسایش ساکنين در ساختمان9211064 _ 1390دانشگاه ایالم_

9221067

چهل و یک نکته براي نصب تجهيزات 

تهویه مطبوع در ساختمان هاي 

مسکوني

1387یزداتابان، رامينگاردنر، لري

_قيابکلو، زهرا2مباني فيزیک ساختمان 9231075 _ 1389جهاد دانشگاهي_

_کاري، بهروزآیين کار مميزي انرژي ساختمان ها9241076 _ _
مرکز تحقيقات راه، مسکن و 

شهرسازي
1391

_استاین، بنجامينمباني آکوستيک در ساختمان ها9251077 _ 1388مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

9261078
مباني کاربردي مدیریت انرژي در 

ساختمان
_فدایي، داود _ 1390ابتکار دانش_

9271079

بررسي تاثير ارتفاع کف تا سقف بر 

آسایش انسان در ساختمان هاي 

مسکوني متعارف

_نيک روان مفرد، مژگان _ 1389مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

سيستم هاي عایق کاري حرارتي9281080
موسسه تحقيقات ساختمان 

انگلستان
1386پيامطالبي، ژاله

9291081

دستورالعمل انتخاب و بهره برداري از 

سيستم هاي سرمایشي در ساختمان 

هاي عمومي

_دلفاني، شهرام _ _
مرکز تحقيقات راه، مسکن و 

شهرسازي
1393

9301087
تاسيسات مکانيکي براي دانشجویان 

معماري
_سلطاندوست، محمدرضا _ 1390یزدا_

_وزارت راه و شهرسازيطرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه9311090 _ 1392نشر توسعه ایران_

9321100
مطالعه و بررسي سيستم ساختماني 

( LSF )سبک فوالدي 
_اربابيان، همایون _ 1390مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

1379نشر خاکجذبي، عليرضااسميت، توماسروند طراحي در پيش سازي ساختمان9331101



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

_سلطان دوست، محمدرضامعماري همساز با اقليم9341114 _ 1397یزدا_

_اميري، مجتبيمباني متره  و برآورد9351115 _ 1396آینده دانش_

_کزازي، محمدحسنعناصر و جزئيات اجرایي ساختمان9361121 _ 1389پوران پژوهش_

_گالبچي، محمودمدل سازي اطالعات ساختمان9371144 _ 1394دانشگاه تهران_

1385دانشگاه تهرانگالبچي، محمودسان، مينگITفناوري اطالعات 9381147

9391149
مدیریت ساخت ونظام برنامه ریزي و 

کنترل پروژه
_امير سرمدي نهري _ 1393سيماي دانش_

_گالبچي، محمودمعماري تغيير فرم پذیر9401215 _ 1397دانشگاه تهران_

_فاطمي، مجتبيایستایي و فن ساختمان9411218 _ 1395دایره دانش_

_فاطمي، مجتبيایستایي و فن ساختمان9421219 _ 1395دایره دانش_

1396کسريحيدرجهان بخشفرانک چينگمعماري سبز به زبان تصویر9431227

_کيامومني، محمدحسندیدن دوست9441228 _ 1396ميرلث فرهنگي_

_مدندوست، رحمتایستایي معماري9451230 _ 1385دانشگاه گيالن_

_طاحوني، شاپورطراحي ساختمان هاي بتن مسلح9461235 _ 1391دانشگاه تهران_

9471238
تشریح کامل مسائل طراحي ساختمان 

هاي بتن مسلح
_اميري بهمقدم، مهدي _ 1389کيان رایانه سبز_

_شریفي، محمدبازسازي لرستان به روایت تصویر9481377 _ 1387پيام رسان_

9491379
آیين نامه طراحي ساختمان ها در برابر 

زلزله

مرکز تحقيقات ساختمان و 

مسکن
_ _ 1387مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

9501381
مناسب سازي در اماکن عمومي و 

تجاري براي افراد داراي معلوليت
_جغتایي، بهزاد _ 1385فنون معاصر_

_حجت، عيسيساختمان ها با من حرف مي زنند9511406 _ 1392علم معمار_

9521428
آشنایي با اصول مدیریت ساختمان و 

کارگاه
_موسویان، محمدرضا _ 1391آذرخش_

9531432
مشخصات فني عمومي کارهاي 

ساختماني

سازمان مدیریت و برنامه 

ریزي کشور
_ _ 1385مدیریت و برنامه ریزي_

طراحي ساختمان هاي فوالدي9541597
رضایيان، - ثنایي، ابراهيم 

عليرضا
_ _ 1388سالکان_

9551720

موضوعات اقتصادي، مالي و مدیریتي 

در بهسازي و نوسازي بافت هاي 

فرسوده شهري

_آئيني، محمد _ 1386مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

صرفه جویي در مصرف انرژي9561755
دفتر تدوین و ترویج 

مقررات ملي ساختمان
_ _ 1378ترویج مقررات ملي ساختمان_

1384بيهق کتابفراست،افسونگرفرانکسن،جينطراحي ساختمان ها با مداد9571773

فرانکس،جين10طراحي از ساختمان طراحي9581783
-فریدافشين،فریبرز

خسروشاهي،مریم
1384آبان

9591810
مصرف بهينه انرژي روشنایي در 

ساختمان هاي بزرگ
1376شرکت فني ایرانرضایي، مرجانآرانسن، استفان

1396کتابکده کسريجهان بخش، حيدردي کي چينگ، فرانسيسمعماري ساختمان سبز به زبان تصویر9601857

_وزارت مسکن و شهرسازيفناوري هاي نوین ساختماني9611871 _ 1389مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

صرفه جویي در مصرف انرژي9621889
دفتر تدوین و ترویج 

مقررات ملي ساختمان
_ _ 1380توسعه گستر_

9631895
ضوابط و توصيه ها براي کاربرد اسفنج 

پلي استایرن در ساختمان
_بختياري، سعيد _ 1386مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

_گالبچي، محمودمباني طراحي ساختمان هاي بلند9641906 _ 1391دانشگاه تهران_

_حامي، احمدمصالح ساختمان9651917 _ 1376دانشگاه تهران_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

جزئيات معماري ساختمان هاي آجري9661975
سازمان مدیریت و برنامه 

ریزي کشور
_ _ 1385سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور_

_فرشاد، مهديسقف هاي پوسته اي بتني9671976 _ 1367مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

_عبدشریف آبادي، هوشمندزلزله و ساختمان هاي متداول9681977 _ 1363مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

9691984
راهنماي جوش و اتصاالت جوشي در 

ساختمان هاي فوالدي
_دفتر مقررات ملي ساختمان _ 1390توسعه ایران_

_سلطان دوست، محمدرضامعياري براي ساختمان سبز9702006 _ 1394یزدا_

_سلطاندوست،محمدرضاطراحي تاسيسات ساختمان جلد دوم9712008 _ 1394یزدا_

_گالبچي، محمودساختمان هاي فوالدي9722056 _ 1389دانشگاه تهران_

_گالبچي، محمودطراحي ساختمان هاي بتني9732087 _ 1389دانشگاه تهران_

9742096
سيستم هاي اجراي پروژه در صنعت 

ساختمان
1388دانشگاه تهرانگالبچي، محموددورسي، رابرت

1387دانشگاه تهرانگالبچي، محمودآلن، ادواردساختمان ها چگونه عمل مي کنند9752107

_سلطان زاده، حسيننماهایي از ساختمان هاي تهران9762155 _ 1373معاونت امور اجتماعي و فرهنگي_

_معراجي، داریوشفوالد و ساختمان9772161 _ 1364دهخدا_

9782164
باز طراحي تعمير و تقویت ساختمان ها 

در نواحي زلزله خيز
_نصير زنوزي، خسرو _ 1373مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

_آشتياني عراقي، محمدرضاصنعت ساختمان و معماري9792174 _ 1383اسپند هنر_

9802201
نگاهي به مهندسي ساختمان و معماري 

معاصر ایران
_وزارت مسکن و شهرسازي _ 1377وزارت راه، مسکن و شهرسازي_

9812208
مدل سازي اطالعات ساختمان و 

مدیریت ساخت پروژه
1396ابوالفضل نوایيیوسفي خو، زهرههاردین، برا

9822209
مدل سازي اطالعات ساختمان و 

مدیریت ساخت پروژه
_هاردین، برا _ 1396ابوالفضل نوایي_

پنجره در طراحي و نگهداي ساختمان9832215
مرکز تحقيقات ساختمان و 

مسکن
_ _ 1371مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

9842255
واژه نامه مهندسي ساختمان انگليسي 

فارسي
_ریاحي، بزرگمهر _ 1370ریاحي_

_ریاحي، بزرگمهرواژه نامه ساختمان9852268 _ 1379سخن_

1391سبزانبالرک، یلداویلکينسون، فيليپتاریخچه معماري و ساختمان سازي9862831

_سلطان دوست، محمدرضاطراحي تاسيسات ساختمان جلد اول9872853 _ 1394یزدا_

_سلطان دوست، محمدرضاطراحي تاسيسات ساختمان جلد دوم9882854 _ 1374یزدا_

_سعادتمند، مسعودآب و فاضالب در ساختمان9892856 _ 1363نيما_

_نوروزي، محمد مسعود2 و 1ساختمان 9902877 _ 1389هينه_

_گالبچي، محمودایستایي و فن ساختمان جلد اول9912901 _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

_گالبچي، محمودایستایي و فن ساختمان جلد دوم9922902 _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

_آزموده، مریمجداره هاي سبز در ساختمان9932908 _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

1398دانشگاه معماري و هنر پارسبهرامي، پياموود، آنتونيدیوارهاي سبز در ساختمان هاي بلند9942909

_بمانيان، محمدرضاهوش مصنوعي در معماري و ساختمان9952924 _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

_عابدي نيک، فرهادکاربرد سازه اي شيشه در ساختمان ها9962940 _ 1400دانشگاه صنعتي شریف_

1382جویباراطيابي؛ اردشيرچادلي؛ ريتکنولوژي ساختمان9973022



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

1375جویباراطيابي، اردشيربري؛ رابيين لویيس5تا 1ساختمان سازي جلد 9983051

9993062
: مقررات ملي ساختمان مبحث سوم

حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دفتر تدوین و ترویج 

مقررات ملي ساختمان
_ _ 1380نشر توسعه ایران_

10003063

. مبحث هشتم. مقررات ملي ساختمان

طرح و اجراي ساختمانهاي با مطالح 

بنایي

دفتر تدوین و ترویج 

مقررات ملي ساختمان
_ _ 1384نشر توسعه ایران_

10013064
: مبحث پانزدهم. مقررات ملي ساختمان

آسانسورها و پله هاي برقي

دفتر تدوین و ترویج 

مقررات ملي ساختمان
_ _ 1380نشر توسعه ایران_

10023065
درآمدي بر شناخت معماري روستایي 

ایران
_حاجي ابراهيم زرگر، اکبر _ 1384دانشگاه شهيد بهشتي_

_کسمائي؛ مرتضياقليم و معماري10033085 _ 1382خاک_

ایران- معماري- فرهنگ مهرازي10043089

- رفيعي سرشکي؛ بيژن

رنجبر - رفيع زاده؛ ندا

کرماني؛ علي محمد

_ _ 1381مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

نویفرت، ارنستاطالعات معماري ویرایش سوم- نویفرت10053099
مظفري ترشيزي؛ 

حسين
1381آزاده

10063101
 1213: دیتيلهاي ساختماني شامل 

دیتيل
_کباري؛ سياوش _ 1373دانش و فن_

10073105
مالحظات کالبدي باد در - بادخان

ساختمان

مهندسين مشاور بتل مک 

کارتي
1381خاکاحمدي نژاد؛ محمد

10083113
اصول نظري و اجرایي : طراحي اقليمي

کاربرد انرژي در ساختمان
واتسون؛ دونالد

قبادیان؛ وحيد، فيض 

مهدوي؛ محمد
1372دانشگاه تهران

10093127
: گردباف-بافندگي حلقوي پودي

ساختمان ماشين آالت و روش توليد
لطيفي؛ مسعوداي یر، مامل، شاخ

. مرکز نشر دانشگاه صنعتي اميرکبير

پلي تکنيک تهران
1391

10103479
طراحي براي مقابله با آتش سوزي در 

مدارس
unesco reginal office 

for educatinal in asia
1369وزارت راه، مسکن و شهرسازيقائم، گيسو

10113480

زلزله - گزارش فني مقدماتي و فوري 

منطقه - منجيل1369 خرداد  ماه 31

-گيالن و زنجان

معين فر؛ علي اکبر، نادر 

زاده؛ احمد
_ _ 1369مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

10123481
استفاده طوالني از مساکن موقت پيش 

ساخته در زلزله هاي ایتاليا

مرکز تحقيقات ساختمان و 

مسکن
1369مرکز تحقيقات ساختمان و مسکناهري، زهرا

قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان10133489
دفتر تدوین و ترویج 

مقررات ملي ساختمان
_ _ 1382توسعه ایران_

10143514

قانون نظام مهندسي و کنترول 

و آیين -1374مصوب اسفند . ساختمان

1375نامه اجرایي آن مصوب بهمن 

_رضا کيان زاد: تنظيم _ _
دفتر تدوین و ترویج مقررات ملي 

ساختمان
1376

10153540
براي شهرها و-قانون بنيادي 101  

ساختمان هاي پایدار
1396کتابکده کسريبهلولي، ایرانهي وود، هيو

10163586

مجموعه خالصه مقاالت دومين 

مسکن - جشنواره مهندسي ساختمان

بهينه

دومين جشنواره مهندسي 

مسکن بهينه- ساختمان
_ _ _

معاونت نظام مهندسي و اجراي 

ساختمان
1378

معماري ساختمان سبز به زبان تصویر10173650
کي. فرانسيس دي - . 

چينگ، فرانک- چينگ 

جهانبخش، حيدر، 

کریم بيگي، کانيا
1396کتابکده کسري

10183659
مجموعه مقاالت اولين همایش سراسري 

تکنولوژیهاي نوین ساختمان

دانشگاه بين المللي امام 

خميني
_ _ 1388دانشگاه بين المللي امام خميني_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

10193679

دستورالعمل تحليل آسيب پذیري و 

بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنائي غير 

مسلح موجود

دفتر تدوین و ترویج 

مقررات ملي ساختمان
_ _ 1385نشر توسعه ایران_

10203685

یک مصاحبه از مجموعه هاي تاریخ 

شفاهي موسسه پژوهشهاي مهندسي 

زلزله  دانشگاه بروکلي کاليفرنيا

_کيائي، فریدون _ _
سازمان نظام مهندسي ساختمان 

استان تهران
1376

10213734
رویکردهاي نوین عصر دیجيتال در 

صنعت ساختمان

نيکخوي -گالبچي، محمود

مکمل، شيما
_ _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

10223735
رویکردهاي نوین عصر دیجيتال در 

صنعت ساختمان

نيکخوي -گالبچي، محمود

مکمل، شيما
_ _ 1399دانشگاه معماري و هنر پارس_

10233744
تهویه طبيعي در ساختمان هاي بلند 

اداري
_صليب، رویا-وود، آنتوني _ 1400دانشگاه معماري و هنر پارس_

10243745
تهویه طبيعي در ساختمان هاي بلند 

اداري
_صليب، رویا-وود، آنتوني _ 1400دانشگاه معماري و هنر پارس_

10253746
نقش بام و دیوارهاي سبز در معماري 

ضوابط و اصول طراحي- پایدار
_آتشي گلستان، سارا _ 1399آرمان دانش_

_عابدي نيک، فرهادکاربرد سازه اي شيشه در ساختمان ها10263747 _ 1400دانشگاه صنعتي شریف_

_محسن صالحيانرژي در ساختمان10273795 _ بي تاوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي_

_وزارت مسکن و شهرسازيروش ملي طرح مخلوط بتن10283822 _ 1386مکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

مميزي مصرف انرژي در ساختمان10293879

شيدا : دفتر فني شرکت ليکا

ماکان محمدي -عصاري

زیاراني

_ _ 1394شرکت ليکا_

10303881
مقررات ملي نگهداري امالک و 

ساختمان ها
_آذرنجات، فاطمه _ _

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملي 

ساختمان
1385

10313885

مجموعه دستور العمل ها و شيوه نامه 

هاي حوزه مقررات ملي 

مقررات ملي ساختمان/ساختمان

_وزارت راه و شهرسازي _ _
مرکز تحقيقات راه، مسکن و 

شهرسازي
1392

_زمرشيدي، حسينتعمير و نگهداري ساختمان10323908 _ 1369موسسه چاپ و انتشارات افشار_

10333917
فهرست بهاي واحد پایه رشته ابنيه 

رسته ساختمان و ساختمان صنعتي

معاونت نظارت راهبردي 

دفتر نظام فني اجرایي
_ _ _

معاونت نظارت راهبردي دفتر نظام 

فني اجرایي
1388

10343918
فهرست بهاي واحد پایه رشته ابنيه 

رسته ساختمان

سازمان مدیریت و برنامه 

ریزي کشور، دفتر امور 

فني، تدوین معيارها و 

کاهش خطرپذیري ناشي از 

زلزله

_ _ _

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

معاونت امور اداري، مالي و منابع 

انساني، مرکز مدارک علمي موزه و 

انتشارات

بي تا

10353919

تفسير فهرست بهاي واحد پایه رشته 

با اصالحات و / ابنيه رسته ساختمان

86فهرست اضافات 

_اميري، اميد _ 1386فدک ایساتيس_

فناوري هاي نوین ساختماني10363923
مرکز تحقيقات ساختمان و 

مسکن
_ _ 1388مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

10373927
اولين همایش ملي - مجموعه مقاالت

ساختمان آینده
_کانون مهندسين ساري _ _1392

10383928

نخستين همایش بين المللي فناوري 

عمران، : هاي نوین صنعت ساختمان

معماري، شهرسازي، تاسيسات

_فرخنده، محمد رضا _ _1387



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

اجراي ساختمان هاي بتن آرمه10394036
سلطاني - قاليبافيان، مهدي

عربشاهي، کاميار
_ _ 1371دهخدا_

10404067
آیين نامه طرح ساختمان ها در برابر 

زلزله

کميته دائمي بازنگري آیين 

نامه طرح ساختمانها در 

برابر زلزله

_ _ 1376مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

_وزارت مسکن و شهرسازيگامي در صنعتي سازي ساختمان10414069 _ 1386مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

_کرمي، محمدجعفرزلزله و ساختمان10424072 _ _1371

_آیين نامه ساختمان هاي بتن مسلح10434078 _ _
حکيم، خسرو، امر 

بر، حسين
_ _ __ _ _

10444088

مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامه 

- عدم خالف و پایان ساختمان- ها

عوارض

اداره کل شهرسازي و 

معماري شهرداري تهران
_ _ 1376شرکت پردازش و برنامه ریزي شهري_

_ماهرالنقش، محمودتعميرات ساختمان10454095 _ 1364مولف_

10464100
چکيده مقاالت سومين همایش ملي 

فناوري هاي نوین صنعت ساختمان

همایش ملي فناوري هاي 

نوین صنعت ساختمان
_ _ 1393دانشوران رشيد_

10474105
ساختمان هاي مسکوني مقاوم در برابر 

زلزله

مرکز علمي و فني ساختمان 

فرانسه
_ _ 1370مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

10484106
ساختمانهاي مسکوني مقاوم در برابر 

زلزله

مرکز علمي و فني ساختمان 

فرانسه

عبد شریف آبادي، 

هوشنگ
1370مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

10494107

 مرداد 20 هرایرز و 65 تير 21زلزله هاي 
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فعاليت لرزه خيزي این منطقه

معين فر، علي اکبر، 

مهدویان، عباس، نادر زاده، 

احمد، مالکي، ابراهيم، 

باقري،، حميد

_ _ 1369مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

10504118

مشخصات فني عمومي لوله کشي آب 

سرد و گرم و آتش نشاني و گاز و 

فاضالب در ساختمان

اداره کل مسکن و 

شهرسازي استان خراسان
_ _ 1360اداره کل مسکن و شهرسازي_

10514132

مجموعه مقاالت سومين همایش بين 

المللي بهينه سازي مصرف سوخت در 

جلد دوم- ساختمان

_هاشمي، مهدي _ _
سازمان بهينه - شرکت ملي نفت ایران

سازي مصرف سوخت کشور
1382

10524141
روش مسير بحراني سي پي ان در 

برنامه ریزي و مدیریت ساختمان
1351دانشگاه شيرازرازاني، رضااوبراین. جيمس ج

1364دنياي نومدرسي آتليه کنکورداونر، ریچاردطراحي بناها و ساختمان ها10534147

10544150

مجموعه مقاالت سومين همایش بين 

المللي بهينه سازي مصرف سوخت در 

جلد سوم- ساختمان

_هاشمي، مهدي _ _
سازمان بهينه - شرکت ملي نفت ایران

سازي مصرف سوخت کشور
1382

بتن و اجراي آن10554204

رمضانيان پور، علي اکبر، 

قدوسي، پرویز، محمد 

حسين هوشدار تهراني

رمضانيان پور، علي 

اکبر، قدوسي، پرویز، 

محمد حسين 

هوشدار تهراني

1370مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

10564205
بر - طراحي ساختمان هاي بتن مسلح

مبناي آیين نامه بتن ایران
_طاحوني، شاپور _ 1375دانشگاه تهران_

10574227

- جلد دوم -  طرح و محاسبات ایستایي

- طرح و محاسبه ساختمان هاي فلزي 

قسمت اول

_مگردچيان، آرک _ _
مير رسول صادقي با همکاري نشر 

دهخدا
1351



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

10584231

روش - زلزله و ساختمان هاي متداول

هاي پایدارسازي ساختمان ها در برابر 

زلزله

_عبد شریف آبادي، هوشمند _ 1370مرکز_

10594233
مقدمه اي در - رفتار اجزاي سازه ها

مهندسي ساختمان و سازه
1362سيد ابوالفضل حسينيانبدیعي، مجيدمورگان، ویليام

10604248

 رفتار اتصال ستون به شالوده قابهاي)

 بتن آرمه پيش ساخته در مقابل

زلزله)نيروهاي جانبي 

- تسنيمي، عباسعلي

حميدیان، محمدرضا
_ _ 1375مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

_سيد عسگري، نرمينآسيب دیدگيهاي بتن، علل و عوامل آن10614249 _ 1366مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

10624251
مجموعه اي از اطالعات شبکه 

شتابنگاري جمهوري اسالمي ایران

مرکز تحقيقات  ساختمان و 

مسکن
_ _ 1372مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن_

1371عادلي، حجت اهللشولر، ولفگانگسازه هاي ساختمان بلند10634258

10644282

کنکوري کارشناسي ارشد معماري 

ایستایي - دروس فني ساختمان

مجموعه معماري

_گروه معماري پارسه _ 1388موسسه آموزش عالي آزاد پارسه_

10654283

کنکوري کارشناسي ارشد معماري 

شناخت مواد و  - دروس فني ساختمان

مصالح ساختماني مجموعه معماري

_گروه معماري پارسه _ 1388موسسه آموزش عالي آزاد پارسه_

10664288
کنکوري کارشناسي ارشد معماري 

تاسيسات- دروس فني ساختمان
_گروه معماري پارسه _ 1388موسسه آموزش عالي آزاد پارسه_

10674315
- 2کنکوري، مباني فيزیک ساختمان 

تنظيم شرایط محيطي
_قيابکلو، زهرا _ 1400سيماي دانش_

10684345

تکنولوژي معماري، ایستایي - کنکوري

و فن ساختمان و سيستم هاي 

ساختماني در معماري

_نواري، نيلوفر _ 1385آزاده_

10694358
پي و پي - مقررات ملي ساختماني ایران

7سازي مبحث 

دفتر تدوین و ترویج 

مقررات ملي ساختمان
_ _ 1380نشر توسعه ایران_

10704367

قانون نظام - قوانين و احکام. ایران

مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 

1374اسفند 

دفتر مقررات ملي ساختمان 

براي وزارت مسکن و 

معاونت امور - شهرسازي

مسکن و ساختمان

_ _ 1390توسعه ایران_

10714368

مقررات ملي - راهنماي مبحث دهم

طرح و اجراي ساختمان - ساختمان

جلد اول- هاي فوالدي

دفتر تدوین و ترویج 

مقررات ملي ساختمان
_ _ 1385توسعه ایران_

10724369

مقررات ملي - راهنماي مبحث دهم

طرح و اجراي ساختمان - ساختمان

جلد دوم- هاي فوالدي

دفتر تدوین و ترویج 

مقررات ملي ساختمان
_ _ 1380توسعه ایران_

 پدافند غير عامل21راهنماي مبحث 10734372

- وزارت راه و شهرسازي 

دفتر امور مقررات ملي 

ساختمان

_ _ 1392توسعه ایران_

_قيابکلو، زهراآکوستيک- 1مباني فيزیک ساختمان 10744376 _ 1386جهاد دانشگاهي_

10754377
تنظيم - 2مباني فيزیک ساختمان 

شرایط محيطي
_قيابکلو، زهرا _ 1389جهاد دانشگاهي_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

10764398
: مبحث نوزدهم- قوانين و احکام. ایران

صرفه جویي در مصرف انرژي

 معاونت نظام مهندسي و -

دفتر- اجراي ساختمان  

 تدوین و ترویج مقررات ملي

 ساختمان وزارت مسکن و

شهرسازي

_ _ بي تاتوسعه ایران_

10774402
 صرفه جویي 19راهنماي مبحث نوزدهم 

در مصرف انرژي

دفتر تدوین و ترویج 

مقررات ملي ساختمان
_ _ 1380توسعه ایران_

_فاطمي، مجتبيایستایي و فن ساختمان10784403 _ 1390گنج هنر_

_فاطمي، سيد مجتبيایستایي و فن ساختمان10794404 _ 1388گنج هنر_

_م ور، ف ول ردرک  رف ت ار س ازه ه ا10804 _ 1380دان ش گ اه  ت ه ران _

10819
پوسته ها و سازه هاي ورق تاشده براي 

معماران
_گ الب چ ي ، م ح م ود _ 1390دانشگاه تهران_

_ميالئيس، مالکوممباني سازه براي معماران108210 _ 1390دانشگاه تهران_

1374دان ش گ اه  ت ه ران  گالبچي، محمودس ال وادوري، م اری و  سازه در معماري 108311

_رض ای ي  پ ژن د، م ح م دت حليل سازه هاي  یک 108450 _ 1375دان ش گ اه  ام ام  رض ا_

_ک اوه، ع ل ي تحليل ساز ها108569 _ 1376م رک ز ن ش ر دان ش گ اه ي _

108673
تحليل طراحي و ساخت سازه هاي 

فضایي 
_راماسوامي _ 1383م رک ز ت ح ق ي ق ات  س اخ ت م ان  و م س ک ن _

108778

توصيه هاي بين المللي براي طرح و 

اجراي سازه هاي بنایي غيرمسلح و 

مسلح

مرکز تحقيقات ساختمان و 

مسکن
1370مرکز تحقيقات ساختمان و مسکنمالکي، کامران

_اخ وان  ل ي ل آب ادي، م ح م درض اتحليل سازه ها108881 _ _
ج ه اد دان ش گ اه ي ، واح د ص ن ع ت ي  

ام ي رک ب ي ر
1378

_طاحوني، شاپوراتصاالت در سازه هاي فوالدي 108984 _ 1377ده خ دا_

1386دانشگاه تهرانگالبچي، محمودچيلتون، جانسازه هاي مشبک فضایي109092

_رامشت، محمدحسنسازه هاي فرو سيماني و کاربردهاي آن109197 _ 1393پيام کوثر_

_طاحوني، شاپورطراحي سازه هاي فوالدي1092102 _ 1381انتشارات علم و ادب_

_گ الب چ ي، م ح م ودساختمان هاي فوالدي1093104 _ 1391دانشگاه تهران_

1389دانشگاه تهرانگالبچي، محمودهانتينگتون، کریگسازه هاي پارچه اي کششي1094105

1388دانشگاه تهرانگالبچي، محمودچارلسون، اندروسازه به مثابه معماري1095106

1096115

تحليل و تشریح مسائل طراحي سازه 

هاي فوالدي بر مبناي آیين نامه فوالد 

ایران

_ربيعي گهر، آرمان _ 1380روزبهان_

_گ الب چ ي ، م ح م ودسيستم هاي ساختماني1097116 _ 1393دانشگاه معماري و هنر پارس_

_رحمتي، احمد2تشریح مسائل تحليل سازه ها 1098117 _ 1392ایثارگران_

1099118
تحليل و تشریح کامل مسائل تحليل 

سازه ها
_طهموریان، فرزانه _ 1388آراد کتاب_

_موسوي، مهديطراحي سازه هاي فوالدي1100119 _ 1392دانشگاه اراک_

_کاظمي، محمدتقيمکانيک سازه 1101120 _ 1380دان ش گ اه  ص ن ع ت ي  ش ری ف  _

1102131
ارزیابي مقاومت و روش هاي ایمن 

سازي سازه هاي بتني
_رهایي، عليرضا _ 1380دان ش گ اه  ص ن ع ت ي  ام ي رک ب ي ر  _

1103136
ارزیابي عيوب و روشهاي ایمن سازي 

سازه هاي فوالدي
_ _ __ _ 1381مرکز نشر دانشگاه صنعتي امير کبير_

1104138
طراحي سازه هاي بتن مسلح بر مبناي 

ACI 318 - 08آیين نامه 
_ج ع ف رون د، ع ل ي  _ 1389گروه صنعتي بوذرجمهر_

_رامشت، محمدحسنفن آوري بتن1105140 _ 1387نيک پي_

1106142
دیناميک سازه ها و ماشين آالت 

کاربردي
1379دان ش گ اه  ت ه ران برگي، خسروزوالدزینسکي، گریگوري

سازه



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

1107143

تحليل و تشریح مسائل طراحي سازه 

هاي فوالدي بر مبناي آیين نامه فوالد 

ایران

_ربيعي گهر، آرمان _ 1379روزب ه ان _

1108145
دیناميک سازه ها و تعيين نيروهاي 

زلزله
1377علم و ادبطاحوني، شاپورچوپرا، انيل

_ج ع ف رون د، ع ل ي راهنماي طراحي سازه 1109147 _ 1380ش رک ت  ب وذرج م ه ر_

_ک الف، ري دیناميک سازه ها1110148 _ 1377دان ش گ اه  ص ن ع ت ي  ش ری ف  _

_روح پرور، مهديمدیریت کاربردي پروژه ها1111155 _ 1394توسعه ایران_

1112160
تحليل طراحي و ساخت سازه هاي 

فضایي 
1383م رک ز ت ح ق ي ق ات  س اخ ت م ان  و م س ک ن کاوه، عليسوامي، راما

1113162
روش ها و نکات طراحي ساختمان هاي 

ETABSبتني در 
_باجي، حسن _ 1390علم عمران_

_راجو، کریشناطراحي سازه هاي بتن مسلح پيشرفته1114165 _ 1380م رک ز ن ش ر دان ش گ اه ي _

_اخ وان  ل ي ل آب ادي، م ح م درض اتحليل سازه ها1115166 _ 1384ج ه اد دان ش گ اه ي _

1116174

مقررات ملي ساختمان ایران مبحث 

بيست و دوم مقررات ملي ساختمان 

مراقبت ونگهداري از ساختمانها

_ _ __ _ 1392توسعه ایران_

1117191

مقررات ملي ساختمان ایران مبحث 

یازدهم طرح و اجراي صنعتي ساختمان 

ها

_ _ __ _ 1392توسعه ایران_

_طرح و اجراي ساختمان هاي فوالدي1118192 _ __ _ 1392توسعه ایران_

1119204
آشنایي با معماري ایران شيوه پارسي و 

پارتي سازه هاي طاقي 
_ميرلطيفي، جالل _ 1384ق اض ي _

1120235
مجموعه مقاالت چهارمين کنفرانس 

ملي زلزله و سازه

جهاد دانشگاهي استان 

کرمان
_ _ 1392جهاد دانشگاهي، واحد کرمان_

_ج رج ان ي ، ع ب ي دال ل ه «1»نقشه کشي سازه مهارت فني  درجه 1121276 _ 1394دانش و فن_

1122304
مجموعه مقاالت سومين کنفرانس ملي 

زلزله و سازه
_ _ __ _ 1391مرکز جهاد دانشگاهي استان کرمان_

سرائينو، پي یر لوئيجيارو سارینن اکسپرسيونيست سازه1123312
سيد احمدیان، 

عليرضا
1388نشر هنر معماري قرن

_طاح ون ي، ش اپ ورطراحي سازه هاي فوالدي1124508 _ 1393علم و ادب_

1390دانشگاه شهيد بهشتيجاوید روزي، مهيارفاندنبرگ، ماریتزسازه هاي شبکه کابلي1125651

1390کتاب وارش-علم ودانشقاسمي، رئوفاسکيرل ،جي جيمعماري سازه1126652

حسين مردي، حميدمک دانلد، انگسسازه و معماري1127690
مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي 

و معماري
1383

1128704
آسيب شناسي و بهسازي سازه هاي 

بتني
_نادري، محمود _ 1373شرکت ابزار خاک_

تهرانموسسه دانشگاه تهرانگالبچي، محمودجورج، ماریوسازه درمعماري1129736

_ایراني، فریدونراهنماي طراحي سازه هاي فوالدي1130737 _ 1381دانشگاه فردوسي مشهد_

1375انتشارات دونورزنده دل، کيومرثماریو سالوادوريتحليل سازه به زبان ساده1131742

1359دهخداطاحوني، شاپورلينکلن، جيمزطرح و محاسبه سازه هاي جوش شده1132782

1133839
جداول و استاندارد سازه هاي فوالدي 

ساختماني
_لوزه، ولفرام _ 1384فدک_

1383نشر خاک احمدي نژاد، محمدانگوس جي مک دونالدسازه ومعماري1134895



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

_پاشا، بابکطراحي سازه هاي بتني1135910 _ _
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدین 

طوسي
1383

کروچي، جورجوحفاظت و مرمت سازه اي ميراث معماري1136928
آیت اهلل زاده 

شيرازي، باقر

مرکز تحقيقات راه، مسکن و 

شهرسازي
1395

1372مترجمشهيدي، سعيدک رس ت، آن ت ون ي سازه پارکينگ هاي طبقاتي11371089

_گالبچي، محمودمعماري تغيير فرم پذیر11381215 _ 1397دانشگاه تهران_

_فاطمي، مجتبيایستایي و فن ساختمان11391218 _ 1395دایره دانش_

_فاطمي، مجتبيایستایي و فن ساختمان11401219 _ 1395دایره دانش_

1382سازمان عمران و بهسازي شهريایرانفر، سعيدچيني، جوزفپایدار کردن سازه هاي آجري11411226

_گالبچي، محمودمفاهيم سازه براي معماران11421465 _ 1396دانشگاه پارس_

آموزش دفترچه محاسبات11431596
ترکاشوند، - خورابلو، اميد 

اکبر
_ _ 1387فرازاندیش سبز_

_مستوفي نژاد، داودسازه هاي بتن آرمه11441604 _ 1389ارکان دانش_

_گالبچي، محمودمفاهيم سازه براي معماران11451851 _ 1396دانشگاه معماري و هنر پارس_

11461855
آشنایي با معماري ایران شيوه پارسي و 

پارتي سازه هاي طاقي
_ميرلطيفي، جالل _ 1384قاضي_

کروچي، جورجوحفاظت و مرمت سازه اي ميراث معماري11471886
آیت اهلل زاده 

شيرازي، باقر
1395دفتر پژوهش هاي فرهنگي

11481911
ارزیابي عملکرد و روش هاي مقاوم 

سازي سازه هاي بتني
_رهایي، عليرضا _ 1383فدک ایساتيس_

11491918
طراحي لرزه اي سازه هاي فوالدي 

پارکينگ هاي طبقاتي
1382فدک ایساتيسطهموریان، فرزانهفلين، لني جي

11501936

تحليل و تشریح مسائل طراحي سازه 

هاي فوالدي بر مبناي آیين نامه فوالد 

ایران

_عالمه، پيروز- خدیور، آراز  _ 1379روزبهان_

11511937

تحليل و تشریح مسائل طراحي سازه 

هاي فوالدي بر مبناي آیين نامه فوالد 

ایران

- ربيعي گهر، آرمان 

بهروزي فردین، حبيب
_ _ 1383روزبهان_

1379دانشگاه علم و صنعت ایرانکاوه، عليکاردستونسر، هایرتينتحليل ماتریسي سازه ها11521939

_رضایي پژند، محمدتحليل سازه هاي دو11531943 _ 1383دانشگاه امام رضا_

11542060
آشنایي با معماري ایران شيوه پارسي و 

پارتي سازه هاي طاقي
_ميرلطيفي، جالل _ 1384قاضي_

11552061
آشنایي با معماري ایران شيوه پارسي و 

پارتي سازه هاي طاقي
_ميرلطيفي، جالل _ 1384قاضي_

11562062
آشنایي با معماري ایران شيوه پارسي و 

پارتي سازه هاي طاقي
_ميرلطيفي، جالل _ 1384قاضي_

11572063
آشنایي با معماري ایران شيوه پارسي و 

پارتي سازه هاي طاقي
_ميرلطيفي، جالل _ 1384قاضي_

11582088
مجموعه مقاالت چهارمين کنفرانس 

ملي زلزله و سازه

جهاد دانشگاهي استان 

کرمان
_ _ 1392جهاد دانشگاهي_

_مستوفي نژاد، داودسازه هاي بتن آرمه11592089 _ 1389ارکان دانش_

1374دانشگاه تهرانگالبچي، محمودسالوادوري، ماریوسازه در معماري11602097

_ميالئيس، مالکوممباني سازه براي معماران11612098 _ 1390دانشگاه تهران_

1389دانشگاه تهرانگالبچي، محمودهانتينگتون، کریگسازه هاي پارچه اي کششي11622105

1389دانشگاه تهرانگالبچي، محمودهانتينگتون، کریگسازه هاي پارچه اي کششي11632106

1374دانشگاه تهرانگالبچي، محمودسالوادوري، ماریاسازه در معماري11642108

11652122
ارزیابي عيوب و روش هاي ایمن سازي 

سازه هاي فوالدي
_رهایي، عليرضا _ 1381دانشگاه اميرکبير_

1384دانشگاه تهرانگالبچي، محمودمور، فولردرک رفتار سازه ها11662363



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

11672893
روش هاي پخش ممان براي تحليل 

سازه ها
_کاوه، علي _ 1360دانشگاه علم و صنعت ایران_

11682895
تحليل سازه در معماري به زبان ساده از 

غار تا آسمان خراش
1375دونورزنده دل، کيومرثسالوادوري، ماریو

_گالبچي، محمودپوسته ها و سازه هاي ورق تاشده11692926 _ 1393دانشگاه تهران_

1396دانشگاه تهرانگالبچي، محمودمور، فولردرک رفتار سازه ها11702936

_عابدي نيک، فرهادکاربرد سازه اي شيشه در ساختمان ها11712940 _ 1400دانشگاه صنعتي شریف_

_گالبچي، محمودعناصر سازه اي براي معماران11722998 _ 1394دانشگاه تهران_

_گالبچي، محمودعناصر سازه اي براي معماران11733004 _ 1396دانشگاه تهران_

گالبچي، محمودمور، فولردرک رفتار سازه ها11743031
موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه 

تهران
1382

11753060
فن هاي : پایدار کردن سازه هاي آجري

مداخله
1382سازمان عمران و بهسازي شهريایرانفر؛ سعيدچيني؛ جوزپه

1374دانشگاه تهرانگالبچي، محمودسالوادوري؛ ماریو جورجسازه در معماري11763091

_عابدي نيک، فرهادکاربرد سازه اي شيشه در ساختمان ها11773747 _ 1400دانشگاه صنعتي شریف_

11783833

ساخته هاي بشري و - سازه ها

- موجودات زنده چگونه مي ایستند؟ 

تحقيقي از دانشگاه اکسفورد

1381خاکاحمدي نژاد، محمدجنينگز، تري

_نوشين، هشيارفرهنگ تصویري سازه هاي فضا کار11793870 _ _1393

11803921
مجموعه مقاالت )سازه فضا و معماري

1)معماري و عمران 
_سهيلي، جمال الدین _ 1380دانشگاه آزاد اسالمي قزوین_

11813933

دومين کنفرانس بين المللي معماري و 

سومين کنفرانس ملي سازه هاي - سازه

فضا کار

_دانشگاه تهران _ 1390دانشگاه تهران_

11823934

دومين کنفرانس بين المللي معماري و 

سومين کنفرانس ملي سازه هاي - سازه

فضاکار

_دانشگاه تهران _ 1390دانشگاه تهران_

11833935

دومين کنفرانس بين المللي معماري و 

سومين کنفرانس ملي سازه هاي - سازه

فضا کار

_دانشگاه تهران _ 1390دانشگاه تهران_

11843936

طراحي سازه هاي فوالدي به روش 

طراحي به روش ضریب - حاالت حدي

بار و مقاومت

طاحوني، شاپورطاحوني، شاپور
مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و  معماري
1370

ونگسازه هاي نامعين و استاتيکي11854042
- محمد رحيميان

فرهاد علمي
1377دانشگاه تهران

_ایراني، فریدونمباحث بنيادي اجراي سازه هاي فوالدي11864043 _ 1367آستان قدس_

_تعاوني، شاهينسازه هاي بتن مسلح جلد اول11874048 _ 1366دانشگاه تهران_

11884085
مجموعه مقاالت سومين کنفرانس ملي 

زلزله و سازه

جهاد دانشگاهي استان 

دانشگاه شهيد با - کرمان 

هنر کرمان

_ _ 1391جهاد دانشگاهي استان کرمان_

سومين کنفرانس ملي زلزله و سازه11894086

جهاد دانشگاهس استان 

کرمان و دانشگاه شهيد با 

هنر کرمان

_ _ 1391جهاد دانشگاهي استان کرمان_

11904094

دستورالعمل طرح، محاسبه و تهيه 

- نقشه هاي اجرایي سازه ساختمانها

سازه هاي بتن آرمه: جلد اول

_قاليبافيان، مهدي _ 1371دانشگاه تهران_



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

11914120
دومين - اولين کنفرانس سازه و معماري

کنفرانس ملي سازه هاي  فضا کار

قطب علمي فناوري معماري 

دانشگاه تهران
_ _ 1386دانشگاه تهران_

راهنماي طراحي سازه11924195
جعفر وند، علي، تقي پور، 

محمود
_ _ 1380بوزرجمهر_

1374دانشگاه تبریزجاللي، عبدالرحيمقالي، امين، نویل، آدامتحليل سازه ها- جلد اول11934196

1374دانشگاه تبریزجاللي، عبدالرحيمقالي، امين، نویل، آدامتحليل سازه ها- جلد دوم11944197

_بدیعي، مجيدتئوري مقدماتي سازه ها11954198 _ _
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدین 

طوسي
1369

11964199
تحليل کالسيک به - تحلي سازه ها

انضمام تحليل ماتریسي

اخوان ليل آبادي، محمد 

رضا، طاحوني، شاپور
_ _ 1373جهاد دانشگاهي صنعتي اميرکبير_

_طاحوني، شاپورطراحي سازه هاي فوالدي11974200 _ کابفروشي دهخدا_

11984221
طراحي و محاسبه سازه هاي فوالدي 

جلد دوم

سالمن، جان . چارلز، جي 

ئي جانسن
1372دانشگاه فردوسي مشهدایراني، فریدون

_کي نيا، امير مسعودآناليز و طراحي سازه هاي بتن آرمه11994222 _ _
جهاد دانشگاهي واحد صنعتي 

نشر بنفشه- اصفهان
بي تا

_طاحوني، شاپورجلد دوم- طراحي سازه هاي بتن مسلح12004223 _ 1374دهخدا_

_ایراني، فریدونمباحث بنيادي اجراي سازه هاي فوالدي12014224 _ 1367دانشگاه امام رضا_

12024226
دیناميک سازه ها و تعيين نيروهاي 

نظریه و کاربرد- زلزله
1377علم و ادبطاحوني، شاپورچوپرا، آنيل

12034233
مقدمه اي در - رفتار اجزاي سازه ها

مهندسي ساختمان و سازه
1362سيد ابوالفضل حسينيانبدیعي، مجيدمورگان، ویليام

12044234

طراحي سازه هاي فوالدي به روش 

طراحي به روش ضریب - حاالت حدي 

بار و مقاومت

طاحوني، شاپورطاحوني، شاپور
مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي 

و معماري ایران
1370

12054239
- طرح و محاسبه سازه هاي فوالدي

جلد اول با تجدید نظر و اضافات

. سالمن، چارلز، اي. جي

جانسن، جان
1373دانشگاه فردوسي مشهد ایراني، فریدون

آیين نامه سازه هاي بتن آرمه و تفسير12064240

American C oncrete  

Institute	 ان ج م ن  ب ت ن 

آم ری ک ا

1372ارکانمجيد رضا نقيه

12074241
طرح و محاسبه قالب براي سازه هاي 

بتني
_محمدي خبازان، مهدي _ 1368کتابفروشي دهخدا_

12084245

دستور العمل طرح، محاسبه و تهيه 

- نقشه هاي اجرایي سازه ساختمانها

سازه هاي بتن آرمه: جلد اول

_قاليبافيان، مهدي _ 1371دانشگاه تهران_

1377دانشگاه علم و صنعت ایرانثنایي، ابراهيمA.S.C.Eطرح پالستيک سازه هاي فوالدي12094247

12104250
کتاب مرجع طرح سازه ها در برابر زلزله 

جلد اول
1374انتشارات دانشگاه گيالناوشک سرائي، رضانعيم، فرزاد

)مباحث بنيادي تحليل سازه ها12114252 1369دانشگاه فردوسي مشهد ایراني، فریدوناتکو)ویلبر، نوریس 

_طاحوني، شاپوراجزاي محدود براي تحليل سازه ها12124253 _ 1375علم و ادب_

اتصاالت در سازه هاي فوالدي12134255
زندي، - طاحوني، شاپور

اميرپيمان
_ _ 1374دهخدا_

1371عادلي، حجت اهللشولر، ولفگانگسازه هاي ساختمان بلند12144258

12154305

کنکوري پرسشهاي چهارگزینه اي 

کارشناسي -طراحي سازه هاي فوالدي 

ارشد مهندسي عمران

اشتري، پيام اصفهاني، 

مجتبي
_ _ _

موسسه فرهنگي و هنري دیباگران 

تهران
1378



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

12164307
کنکوري سازه هاي بتني، مجموعه 

سواالت چهارگزینه اي طبقه بندي شده
_حيدري، محسن _ 1388علم معمار رویال_

ميالئيس، مالکوممباني سازه براي معماران12174388
گالبچي،محمود  تقي 

زاده، کتایون
1390دانشگاه تهران

1382دانشگاه تهرانگالبچي، محمودمور، فولردرک رفتار سازه ها12184392

1374دانشگاه تهرانگالبچي، محمودسالوادوري، ماریوسازه در معماري12194399

_اکرمي، عليطراحي فني ساختمان1220100 _ 1387فروزش_

_الزی و، پ ل تفکر ترسيمي براي معماران و طراحان1221319 _ 1388پرهام نقش_

پل الزیوتفکر ترسيمي براي معماران و طراحان1222826
-سعيد اقایي

محمودمدني
1377هنر و معماري

1377نشر خاکاحمدي نژاد، محمدپل، الزیوبيان گرافيکي در طراحي و معماري1223999

1395کسريحسيني، سميهمک مورو،جوليامرجع و مشخصات فني طراحي معماري12241393

12253106

معماري، : تمرینات کاربردي اتوکد

عمران، مکانيک، طراحي صنعتي، نقشه 

کشي

_دادگر، فریبا _ 1379پيک فرهنگ_

1226115

تحليل و تشریح مسائل طراحي سازه 

هاي فوالدي بر مبناي آیين نامه فوالد 

ایران

_ربيعي گهر، آرمان _ 1380روزبهان_

1227143

تحليل و تشریح مسائل طراحي سازه 

هاي فوالدي بر مبناي آیين نامه فوالد 

ایران

_ربيعي گهر، آرمان _ 1379روزب ه ان _

12281936

تحليل و تشریح مسائل طراحي سازه 

هاي فوالدي بر مبناي آیين نامه فوالد 

ایران

_عالمه، پيروز- خدیور، آراز  _ 1379روزبهان_

12291937

تحليل و تشریح مسائل طراحي سازه 

هاي فوالدي بر مبناي آیين نامه فوالد 

ایران

- ربيعي گهر، آرمان 

بهروزي فردین، حبيب
_ _ 1383روزبهان_

_معراجي، داریوشفوالد و ساختمان12302161 _ 1364دهخدا_

12313167Structural mechanicsA. DARKOV, D.
B. LACHINOV 

and V. KISIN
بی تا

12323324theory of elasticity
s.p. timoshenko and 

j.n. goodier
____ _ بی تا_

12333341Design of steel structures
S. M. A. Kazimi & R. 

S. jindal
بي تا______

12343362

7 th international Conference -

Structural Analysis of Historic

Constructions Strengthening 

and Retrofitting Part 1

Xianglin Gu and 

Xiaobin Song
____ _ بي تا_

12353392
international conference on 

mood disorders 2006 istambul

 program and abstract book

psyshiatric 

association of turkey 

scientific section for 

mood disorders

بي تا______

12363396
structural engineering 

documents 10- structural use 

of glass

matthias haldimann 

and andreas luible 

and mauro overend

____ _ بي تا_

طراحي فني

فوالد

غيرفارسي



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

12373727
information tecnalogy in civil 

and structural engineering 

desing

b.cumar______بي تا

12383163Control Valve Handbook
Fisher Controls 

Company
____ _ بي تا_

12393338
Simplified Design, Reinforced 

Concrete Buildings of 

Moderate Size and Height

Gerald B. neville______بي تا

12403366
BERLIN, new Architecture . 

A guide to new building from 

1989 to today

Michale Imhof Verlag____ _ بي تا_

12413392
international conference on 

mood disorders 2006 istambul- 

program and abstract book

psyshiatric 

association of turkey 

scientific section for 

mood disorders

بي تا______

12423396
structural engineering 

documents 10- structural use 

of glass

matthias haldimann 

and andreas luible 

and mauro overend

____ _ بي تا_

12433408

The ART of Computer 

Modeling From the Palace of 

Kublai khan to Le corbusier' s 

villas

 Rendering Real and Imagined 

buildings

B.j.Novitski & 

William j. mitchel
بي تا______

12443328
concrete and reimforced 

concre deterioration and 

protection

v. moskyuin____ _ بي تا_

12453332reinforced concrete 

technology and practice

a. tretyakov & m. 

rozhnenko
بي تا______

12463338
Simplified Design, Reinforced 

Concrete Buildings of 

Moderate Size and Height

Gerald B. neville____ _ بي تا_

12473701dainish architecttobias faber___det danske seloskabبي تا

12483707
a bibliography of the art 

architecture and arcaeology of 

iran in the 20th centry

hamed mazahernia____ _ بي تا_

1249841Architectural Graphic 

Standards: Student Edition

Bruce Bassler, 

Student Edition 

Editor, and John Ray 

Hoke, Jr., FAIA,

بي تا______

1250842the international directory of 

architecture design
Mrs samia ammar____ _ بي تا_

1251845Apartment Architecture Nowby Arian Mostaedi______بي تا

1252846Urban Housing Forms 1st 

Edition

by Jingmin Zhou 

(Author), Ian 

Colquhoun (Author)

____ _ بي تا_

12533159Architectural Theory from the 

renaissance to the present
A group of writers______بي تا

12543314home interiorsarian mostaedi____ _ بي تا_

12553316contact problems in the theory 

of plates and shells

e. grigolyuk, v. 

tolkachev

alexander 

repyev
بي تا

12563323das richtige haus fur unshanse reiner thiersch____ _ بي تا_

12573342English for architecture 

students , master and ph. d
بي تا______سيد امير سعيد محمودي

12583356
the ethical architect- the 

dilemma of contemporary 

practice

tom spector____ _ بي تا_

12593357Zeitgenossische architekture
Francisco Asensio 

Cerver
بي تا______



ردیف
شناسه

مدرک
تاریخ نشرناشرمترجممولفعنوان

12603361Architecture & participation

peter blundell jones, 

doina petrescu, 

jeremy

____ _ بي تا_

12613363Architectural PhilosophyAndrew Benjamin______بي تا

12623366
BERLIN, new Architecture . 

A guide to new building from 

1989 to today

Michale Imhof Verlag____ _ بي تا_

12633374architecture a-zlouis hellman______بي تا

12643376new fireplace designdaab____ _ بي تا_

12653387making more of small spacesstephen crafti______بي تا

12663394the lowe lectures, the paradox 

of contenporary archtitect

peter cook and neil 

spiller laura allen 

and peg rawes

____ _ بي تا_

12673400LeisureZodiac______بي تا

12683402The Master Architect series IIIMicheal Graves____ _ بي تا_

12693409Architect's Pocket Book

Charlotte Baden 

powell & Janathan 

Hetreed & Ann Ross

بي تا______

12703410Antonio Sant' EliaAntonio Sant' Elia____ _ بي تا_

12713411Landscape ArchitectChoi Shin Hyun______بي تا

12723412A visual Dictionary Of 

Architecture
Francis D. K. ching____ _ بي تا_

12733414Islamic Architecture Iran 1
Antony Hutt & 

Leonard Harrow
بي تا______

12743415The master Architect Series 

Revisited

Hellmuth, Obata 7 

Kassabaum
____ _ بي تا_

12753416Architectural Graphic 

Standards
Ramsey & Sleeper______بي تا

12763423The World Of Contemporary -

Architecture

Francisco Asensio 

Cerver
____ _ بي تا_

12773425English for the a architecture 

students
Lotfollah Karimi______بي تا

12783426Alvar Aalto 1898-1976Louna Lahti____ _ بي تا_

12793432
The Story Of Architecture 

From Antiquity To The 

Present

Peter Dellius______بي تا

12803442office+work spacesvernon mays____ _ بي تا_

12813443catalogue foster+partnersnorman fosters______بي تا

12823444project referencesPMA ceramic- kale____ _ بي تا_

12833355engineering surveyingv.i. fedorov, p.i. shilovv. v. kuznetsovبي تا


