
  موجود در کتابخانه     فهرست کتابهاي

  96/ 5 : بروز رسانی                       کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد:          مقطع             معماري:    رشته 

ردی

  ف

  تعداد  ناشر  مولف  عنوان  کد

1  NA100 2کلھر  میثم صدیق- مرتضی صدیق  1اسکیس  

2  NA101 2کلھر  یثم صدیقم- مرتضی صدیق  2اسکیس  

3  NA 102   2کلھر  مرتضی صدیق  3اسکیس  

4  NA 103  2کلھر  مرتضی صدیق  5اسکیس  

5  NA 104   2کلھر  مرتضی صدیق  6اسکیس  

6  NA 105        

7  NA 106  2طحان  منوچهر مزینی  تاریخ هنر و معماري ایران و جهان  

8  NA 107  2تھراندانشگاه   مجتبی رضازاده اردبیلی  مرمت آثار معماري  

9  NA 108  1اختران  غالمحسین صدري افشار  معماري ایران  

10  NA 109   علم معمار  حامد مظاهریان  1کتاب سال  

11  NA 110  2علم معمار  احسان طایفه  1چگونه معمارانه طراحی کنیم  

12  NA 111  2علم معمار  احسان طایفه  2چگونه معمارانه طراحی کنیم  

13  NA 112  2علم معمار  احسان طایفه  3طراحی کنیم چگونه معمارانه  

14  NA 113  2دانشگاه تھران  مهدوینژاد-حناچی  بازآفرینی شهرها میررراثی براي آینده  

15  NA 114  کتابکده کسری  مرتضی صدیق  آموزش راندو  

16  NA 115  3  دانشگاه شهید رجائی  محسن ترقی جاهمناظر و مرایا  

17  NA 116  2دانشگاه تھران  دورك.ا پیدان  دهی معماريبرنامه  

18  NA 117  2دانشگاه تھران  عالقمندان- گالبچی  هاي ایران و جهانپل  

19  NA 118   2  کلهر  مرتضی صدیق  1آموزش کروکی  

20  NA 119   2  کلهر  مرتضی صدیق  2آموزش کروکی  

21  NA 120  1  دانشگاه تهران  وحید قبادیان  بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران  

22  NA 121  3  دانشگاه تهران  چینگ.کی.دي  معماري فرم، فضا و نظم  

23  NA 122  1  طحان  پاز- کالرك  مصادیق معماري  

24  NA123دانشگاه تهران  فولر مور  هادرك رفتار سازه    

25  NA124  1  مالئک  جان مونتاگ  مبانی ترسیم پرسپکتیو به روش بصري در معماري  

26  NA125   1  هنر اسالمی  مورهید- ویلفورد  ءشرکاجیمز استرینگ، مایکل ویلفورد و  

27  NA126  3علم معمار  بختیار-اردالن  حس وحدت  

28  NA127  2  دانشگاه تهران  فرانسیس تیبالدز  شهرهاي انسان محور  

29  NA128  1  نیرسان  لئوناردو دوبنهولو  تاریخ معماري مدرن  

30  NA129  1  مرکز آموزش مهندسین  محمد شجاع یامی  جزئیات معماري عایق کاري حرارتی ساختمان  

31  NA1301  دانشگاه هنر  مصطفوي- لیتربارو  معماري سطوح  

32  NA1312  دانشگاه تهران  وانگ- گروت  روش هاي تحقیق در معماري  



32  NA132دانشگاه علم و صنعت   ناصر مشهدیزاده  برنامه ریزي شهري در ایران

  ایران

3  

33  NA1333  سروش دانش  کریم پیرنا محمد  آشنایی با معماري اسالمی ایران  

34  NA1343  سروش دانش  محمد کریم پیرنا  سبک شناسی معماري ایران  

35  NA1352  سروش دانش  مظفر- ریاحی مقدم  هندسه ترسیمی و پرسپکتیو  

36  NA1362  کلهر  مهدي اخترکاوان  تنظیم شرایط و همساز با بوم اقلیم ایران  

37  NA1373  معماري ایران  آرتور آپهام پوپ  معماري ایران  

38  NA138دانشگاه علم و صنعت   اسمیت-گلین-ااکک- بنتلی  محیط هاي پاسخده

  ایران

3  

39  NA1392  دانشگاه تهران  محمدمنصور فالمکی  باز زنده سازي بناها و شهرهاي تاریخی  

40  NA1402  دانشگاه تهران  مارتین پاولی  هاي ساختمانی آیندهسیستم  

41  NA1412  دانش و فن  سیاوش کباري  تمانیدیتیلهاي ساخ  

42  NA1421  فدك ایستاتیس  سعید نعمتی  هاي ویالییطراحی مجتمع  

43  NA1432  دانشگاه تهران  اندرو چارلسون  اي براي معمارانطراحی لرزه  

44  NA1442  دانشگاه تهران  لیبر- واتسون  طراحی اقلیمی  

45  NA1452  گاه تهراندانش  ایوان مارگولیوس  ساختار=مهندس+معمار  

46  NA1462  دانشگاه تهران  کوین لینچ  سیماي شهر  

47  NA1472  دانشگاه تهران  عیسی حجت  سنت و بدعت در آموزش معماري  

48  NA1482  دانشگاه تهران  ادوارد آلن  کنندساختمان ها چگونه عمل می  

49  NA149        

50  NA1502  دانشگاه تهران  ماریوسالوادوري  سازه در معماري  

51  NA1512  دانشگاه تهران  شاهین حیدري  سازگاري حرارتی در معماري  

52  NA152 اصول و روشهاي پاکسازي بدنه هاي شهري

  تاریخی

  1  دانشگاه تهران  غالم نژاد-محمودکالیه-حناچی

53  NA1532  دانشگاه تهران  شاهین حیدري  برنامه ریزي انرژِ در ایران با تکیه بر بخش ساختمان  

54  NA1542  دانشگاه تهران  محمدمهدي محمودي  طراحی فضاهاي آموزشی با رویکرد انعطاف پذیري  

55  NA1552  دانشگاه تهران  محسن حبیبی  از شار تا شهر  

56  NA1561  دانشگاه تهران  پورسراجیان-حناچی  احیاي بافت شهري تاریخی  

57  NA1571  هراندانشگاه ت  دنیس رادول  حفاظت و پایداري در شهرهاي تاریخی  

58  NA1581  دانشگاه تهران  والریوس- فرانک- بایر  چگونه شهرساز شویم؟  

59  NA1591  آزاده  حسین زمرشیدي  تعمیر و نگهداري ساختمان  

60  NA1601  تاالر کتاب   پیتر بلیک  پیشگامان معماري نوین  

61  NA1611  فن آوران  محمدابراهیم زارعی  آشنایی با معماري جهان  

62  NA162دانشگاه علم و صنعت   غالمحسین معماریان  ري مسکونی ایرانیمعما

  ایران

1  

63  NA163 1  آزاده  محمد پرنیا-مهدي پرنیاکنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیاي بناها  



  تستهاي کنکوروبافتهاي تاریخی

64  NA164 کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیاي بناها

  وبافتهاي تاریخی فرهنگ و هنر ایران و جهان

  1  آزاده  مهدي پرنیا

65  NA165 کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیاي بناها

  وبافتهاي تاریخی مبانی نظري مرمت

  1  آزاده  مهدي پرنیا

66  NA166 کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیاي بناها

  تاریخی زبان عمومی و تخصصی انگلیسی وبافتهاي

  1  آزاده  مهدي پرنیا

67  NA167 کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیاي بناها

آسیب شناسی و فن شناسی وبافتهاي تاریخی

  بناهاي سنتی

  1  آزاده  مهدي پرنیا

68  NA168 کنکور کارشناسی ارشد معماري مرمت و احیاي

  2بناها و بافتهاي تاریخی جلد 

  1  آزاده  پرنیامهدي 

69  NA169واحد ترجمه انتشارات هنر   مجموعه آثار معماري آلوار آلتو

  ومعماري

  1  هنر ومعماري

70  NA1701  فرهنگ اسالمی  محمد بهشتی  معماري چیست؟  

71  NA1711  سیماي دانش  مهدي پرنا  طرح و نماي نرده  

72  NA172        

73  NA1731  شهراب  کوروش محمودي  بوك معماريهند  

74  NA174کانون پرورش فکري   ماهرالنقش  نگاهی به کاشیکاري ایرانی

  کودکان و نوجوانان

1  

75  NA1751  دانش و فن  عبداله جرجانی  کشی ساختماننقشه  

76  NA1761  دانش و فن  عبداله جرجانی  )جلد اول( نقشه کشی ساختمان  

77  NA1771  نشر خاك  زلنیک-پانرو  ابعاد انسانی و فضاهاي داخلی  

78  NA1781  علمی  احمد متقی پور  رسم فنی و نقشه هاي صنعتی  

79  NA1791  علم و صنعت  حبیب اله حدادي  1نقشه کشی صنعتی  

80  NA180 2  پیام دانش آموز  آزادي- گواهی- ابهري-خضرایی  نقشه کشی معماري کتاب آخر  

81  NA1811  ن پژوهشنوی  محمد یگانه  مجموعه سواالت طبقه بندي شده کنکور معماري  

82  NA182عباس -اشرفی پور- غدیري-سجادي  کنکور نقشه کشی معماري

  پور

  1  پیام دانش آموز

83  NA183 سواالت تخصصی سراسري و آژاد کنکور معماري

  )جلد اول(

  1  سیماي دانش  مهدي پرنیا

84  NA184 سواالت تخصصی سراسري و آژاد کنکور معماري

  )جلد دوم(

  1  سیماي دانش  مهدي پرنیا

85  NA1851  فخراکیا  مارگارت کسلر  هارمونی رنگ  

86  NA186 خودآموز طراحیCAD12 2  دیباگران تهران  مهرداد ادیب  مقدماتی  

87  NA187 1  سان  کازرونی  14نقشه کشی و طراحی به کمک کامپیوتر اتوکد  



88  NA188 1  دیباگران تهران  علیرضا پارسایی  14راهنماي اتوکد  

89  NA1891  دیباگران تهران  نلی آقایی  14اتوکد  راهنماي  

90  NA190 1  ناقوس  افشین یوردشاهی  2000کتاب آموزشی اتوکد  

91  NA191 2  کتاب آراد  ابوالفضل طاهریان ریزي  2005آموزش گام به گام اتوکد  

92  NA1922  طحان  نازنین گلپرور  انسان طبیعت معماري  

93  NA1932  مولف  سین معماریانغالمح  سیري در مبانی نظري معماري  

94  NA1942  دانشگاه شهید بهشتی  کورش گلکار  آفرینش مکان پایدار  

95  NA195 تسهیل دسترسی به بناها و مناظر تاریخی براي کم

  توانان جسمی

  1  دانشگاه تهران  محمودکالیه- غالم نژاد-حناچی

96  NA1962  شتیدانشگاه شهید به  کریستوفر الکساندر  معماري و راز جاودانگی  

97  NA1971  دانشگاه شهید بهشتی  تیزدل-کرمونا  خوانش مفاهیم طراحی شهري  

98  NA1982  نشر خاك  مرتضی کسمایی  اقلی و معماري  

99  NA1992  دانشگاه تهران  وحید قبادیان  ابنیه سنتی ایران  

100  NA200 طراحی شهري براي قرن شهري مکان سازي براب

  مردم 

  1  شگاه تهراندان  گیلهم-دیکسون-برائن

101  NA2011  دانشگاه تهران  جان چیلتون  سازه هاي مشبک فضایی  

102  NA2022  علمی و فرهنگی  زیگفرید گیدیون  فضا، زمان، و معماري  

103  NA2032  نشر خاك  فرانسیس د ك چینگ  فرهنک تصویري معماري  

104  NA204999 5  سیماي دانش  سیدابوالقاسم سیدصدر  پالن مسکونی  

105  NA2051  دانشگاه تهران  خرسندنیکو- گالبچی  معماري بایونیک  

106  NA2061  مدرسان شریف  گروه انتشارات  مدرسان شریف مشاوره و برنامه ریزي  

107  NA2071  مدرسان شریف  پارام- موسوي-حدادزاده  مدرسان شریف زبان تخصصی  

108  NA2081  ینانکارآفر  خلیل مشتاق  کنکور کاردانی به کارشناسی گرافیک  

109  NA209 گزیده آثار نمایشگاه حروف نگاري پوستر

  اسماءالحسنی

  1  نشر شهر  علی وزیریان

110  NA2101  نگارخانه آبی  محسن هاشمی  کتاب تماشا  

112  NA2111  نگارخانه آبی  محسن هاشمی  86کتاب تماشا پاییز  

113  NA2121  قو نشر  محمدرضا طهماسب پور  ایتالیایی ها و عکاسی در ایران  

114  NA213 1  کتاب آبان  پپن وان روجن  3ساختار بسته بندي  

115  NA214 1  کتاب آبان  پپن وان روجن  1ساختار بسته بندي  

116  NA2151  اهورا قلم  محمودزاده- پیراسته  ر در مطالعات منابع زمینوسنجش از د  

117  NA2161  موسسه گیتاشناسی    سیااطلس کامل گیتاشن  

118  NA217 1  کارتوگرافی ارشاد    کامل جهانشناسیاطلس  

119  NA218تاریخ جزوات کارشناسی ارشد مدرسان شریف

  معماري و مبانی نظري

  1  مدرسان شریف  فرهاد اندرخت



120  NA2191  مدرسان شریف  فرهاد اندرخت  جزوات کارشناسی ارشد مدرسان شریف ایستایی  

121  NA220ر و جزوات کارشناسی ارشد مدرسان شریف عناص

  ضجزئیات ساختمانی

  1  مدرسان شریف  رهایی- افراسیابی

122  NA221تنظیم جزوات کارشناسی ارشد مدرسان شریف

  شرایط

  1  مدرسان شریف  برهانی- پارام

123  NA222 جزوات کارشناسی ارشد مدرسان شریف درك

  عمومی معماري منظر

  1  مدرسان شریف  دپارتمان معماري مدرسان شریف

124  NA2231  شهرآب  کورش محمودي  ات معمارياطالع


