
    "بسمه تعالی"
  معماري : کتابهاي موجود گروه

  
 تعداد  انتشارات   مترجم  نام مولف  نام کتاب  ردیف

  (جلد)
  2  همام   امیراعالعدیلی  مایک لین  راندو؛ترسیم وپرسپکتیو  1

  2  مهرازان  -  آرتو امید آذري   آموزش گام به گام کروکی وراندو در معماري   2

  2  لوتس  -  الهه طاهري   زاها حدید  3

  2  گنج هنر  ناهیپسیامک   یلوبوکاساراس  پیتر آیزمن  4

  2  گنج هنر  زهرا رضوي   الهتیلونا   آلوارآلتز  5

   2  گنج هنر   زهرا رضوي  اوروراکتیو  آلواروسیزا  6

  2  گنج هنر  وحیدتقی یار   مایکل کاستاترو  1991-2008سالهاي  mvrdvمنتخب آثارگروه  7

  2  ج هنرگن  زهرا رضوي   جوزف رزا   لویی کان   8

  2  گنج هنر  رامین رضوي  سوفیا چویا کوف  ژوزف لوئیس سرت  9

   2  گنج هنر  زهرا رضوي  جان لوئیس کان   لوکوربوزیه   10

  2  گنج هنر  سعید ابراهیم آبادي   جووانی رامیانی   برنالد چومی   11

غالمحسین حمزه   آلبرتوفرلنگا   منتخب آثار آلوروسی  12
  مصطفوي

  2  گنج هنر

  2  طراحان هنر :همام  امیراعالعدیلی  ورنون گیبرد  ماري جهانمرجع مع  13

  2  شهر آب   کورش محمودي  ماریا آنتونیا کریپ   آنتونی گائودي   14

  2  حرفه هنرمند  -  سیما نبی زاده    اسکیس وارائه   15

  2  سبحان نور  -  زهره بزرگمهري   هندسه در معماري   16

   2  سعیده   مریم شعبانی گلدره   سی. وانگ توماس   تکنیک اسکیس هاي مدادي  -آموزش  17

  2  سیماي دانش   -  رضا شاطریان   پرسپکتیو ونماي ساختمان   18

  2  ثامن الحجج  احمد رحیمی  توماس سی.وانگ  طراحی پالن ومقطع در معماري   19

  2  همام  امیر اعالعدیلی  توماس . سی وانگ   ترسیمات پالن و برش   20

  2  مارلیک  فرهاد گشایش  جان بد فورد  پکتیواصول ومبانی ترسیم و پرس  21

مالئک به همراهی   محمد بابا شمس  تئودرودي  پالن گرافیک  22
  کالم حق 

2  

  2  سبز آبرنگ   میثم هدایت  دیوید راویسی   2پالن گرافیک   23

  2  علم و دانش   -  علی اصغر کاویانی  ویالیی -نقشه هاي معماري آپارتمانی  24



  2  مهر ازان   -  آرتور امید آذري   کی در معماريآموزش گام به گام کرو  25

  2  مهکامه  جمال الدین مهدي نژاد  مایک لین  تکنیکهاي راندو در معماري   26

  2  پیام  -  محمود توسلی   هنر هندسه   27

  2  آینده سازان   کوروش محمودي  ارنست نویفرت  netfert 2009اطالعات معماري   28

مرتضی رئیسی   )2جلدمدرسه ایرانی معماري ایرانی (  29
  دهکردي

  3  سنا  -

مرتضی رئیسی   ) 4مدرسه ایرانی معماري ایرانی (جلد  30
  دهکردي

  1  سنا  -

  5  یزدا  -  محمدرضا سلطاندوست   تاسیسات مکانیکی براي دانشجویان معماري   31

  5  یزدا  دنیادهقان  لوکوربوزیه   فراتر از معماري   32

  2  هنر معماري   -   شهریار خانی زاد  طراحی بیمارستان   33

  2  شهیدي   -  هدا علوي طبري   نور پردازي در معماري منظر   34

  1  پیکان   نسرین طباطبایی  مارکوس هاتشتاین   اسالم ، هنر و معماري   35

  10  یزدا  رامین تابان   کورکی بینگلی   برق براي معماران   36

  1  آواي نور  -  انی مهدي ناظمی ارک  ترسیم نقشه جامع علمی و چگونگی تحقق آن   37

   4  سیماي دانش   میر سرمد نهري  ارنست نویفرت   )   cdاطالعات معماري نویفرت ( همراه   38

   5  یزدا  محمدرضا افضلی   فرانسیس چینگ   معماري ، فرم، فضا ، نظم   39

   2  شهر آب  کوروش محمودي   پیتر کارتر   آثار میس و ندروهه  40

  2  آینده سازان   کوروش محمودي  ارلز جورج رمزي چ  عناصر و جزئیات ساختمانی   41

راهنماي پاپینینگ براي طراحی و نقشه کشی سیستم   42
  هاي پاپینینگ صنعتی 

  1  فدك ایساتیس   احمد یوسفی  دیوید شروود 

   1  دانشگاه تهران  -  رحمت اهللا فرهودي   کاربرد نقشه برداري در شهرسازي و معماري   43

  3  دانشگاه تهران    محمود گالبچی   اندره چارلسون  معماران طراحی لرزه اي براي   44

  1  دانشگاه تهران  محمود گالبچی  جان چیلتون  سازه هاي مشبک فضایی   45

  1  دانشگاه تهران  -  منوچهر مزینی  مقاالتی در باب شهرو شهرنشینی  46

  2  دانشگاه تهران  -  فریدون قریب  بررسی تطبیقی نظام هاي شهرسازي   47

  1  دانشگاه تهران  -  محمود گالبچی  ه ها و سازه هاي ورق تا شده براي معماران پوست  48

  5  دانشگاه تهران  منوچهر طبیبیان  ادوارد ت. هال  بعد پنهان   49

  4  دانشگاه تهران  روزبه احمدي نژاد  آدام شار  هایدگر براي معماران   50

  2  دانشگاه تهران  -  ي کوروش محمود  اصول ومبانی رنگ شناسی در معماري و شهرسازي  51

  1  طحان  امیر شکیبامنش  بالی میدا   گرافیک هاي طراحی شهري   52



  4  دانشگاه تهران  روزبه احمدي نژاد  آندرو باالنتین   دلوز و گاتاري براي معماران   53

  2  طحان  -  نازنین گلپرور فرد   معماري  - طبیعت -انسان  54

  2  طحان  محمدرضا لیلیان   ن تامی کالیو  تهویه طبیعی در ساختمان ها   55

  2  طحان  -  محمدرضا بمانیان  نظم و بی نظمی در معماري  56

شرکت انتشارات   اقتباس   آرتوراپهام پوپ  شاهکارهاي هنر ایرانی   57
  علمی و فرهنگی 

1  

شرکت انتشارات   سیروس ابراهیم زاده  هانس وولف   صنایع دستی کهن ایران   58
  علمی و فرهنگی 

1  

  2  دانشگاه تهران  -  حسین بحرینی  فضاهاي شهريتحلیل   59

  2  دانشگاه تهران   منوچهر مزینی   کرین لپنچ   سیماي شهر   60

  2  شهر آب  امیر حسین سیفی   جوزف دچیارا  استانداردهاي جامع معماري داخلی و طراحی فضا   61

  1  طحان  -  محمدرضا بمانیان   مبانی برنامه ریزي و توسعه گردشگري روستایی   62

  2  دانشگاه تهران  کامبیز بهنیا   مارك پانه   محاسبه تونل ها به روش همگرایی و همجواري   63

  1  دانشگاه تهران   -  سید محسن حبیبی   قصه شهر تهران ، نماد شهر نوپرداز ایرانی  64

  1  دانشگاه تهران  -  کرامت اهللا زیاري  برنامه ریزي کاربردي اراضی شهري   65

  1  دانشگاه تهران   یعقوب آژند  جان هاسپرز   ایی شناسی فلسفه هنر و زیب  66

موسسه مطالعات هنر   مهناز شایسته فر   شیال کنباي   نگارگري ایرانی  67
  اسالمی 

2  

موسسه مطالعات هنر   مهناز شایسته فر  جیمز آلن   سفالگري اسالمی   68
  اسالمی

4  

ه مطالعات هنر موسس  مهناز شایسته فر  آنه ماري شیمل   خوشنویسی اسالمی   69
  اسالمی

5  

موسسه مطالعات هنر   مهناز شایسته فر  ونیتیا پورتر  کاشی هاي اسالمی   70
  اسالمی

5  

  2  فدك ایساتیس   اردشیر اطیلبی   دانیل جان استاین  Autocad 2010طراحی خانه هاي مسکونی با   71

  2  دانشگاه تهران   مجتبی رفیعیان   راب ایمري   نوسازي شهر لندن  72

موسسه مطالعات هنر   مهناز شایسته فر   پاتریشیا بیکر   منسوجات اسالمی   73
  اسالمی

2  

موسسه مطالعات هنر   مهناز شایسته فر   جان راسل هینلز   اسطوره هاي ایرانی  74
  اسالمی

2  

  5  علمی و فرهنگی   پرویز ورجاوند   جان هراگ   سبک شناسی هنر معماري در سرزمین هاي اسالمی   75

  3  علمی و فرهنگی   مهین دخت صبا   رونالد نیوتن ویلبر   اي ایران و کوشک هاي آن باغ ه  76

  2  طحان  -  مریم معیري ینا  طراحی نورپردازي براي محیط هاي آموزشی ،علمی    77

  2  همام  امیر اعالعدینی  توماس سی وانگ  ترسیمات پالن و برش   78

  2  طحان  -  هادي محمودي نژاد  معماري زیست مبنا   79



  1  طحان  شبنم خانی   کریستال شیتیس   طراحی داخلی : فضا ، نور، عناصر   80

  3  طحان  -  محمد رضا بمانیان  کاربرد هندسه و تناسبات در معماري   81

  1  طحان  -  یوسف گرجی   ضوابط و مقررات طراحی استادیوم هاي ورزشی   82

  5  مهر ایمان   -  آرین مستعدي   درمانی جدید - طراحی معماري فضاهاي بهداشتی  83

  2  نوپردازان   علی اکبررمضانیان پور  نوئل پی.میل واگانام  تعمیر و حفاظت سازه هاي بتنی   84

موسسه مطالعات هنر   مهناز شایسته فر   ریچال وارد   فلز کاري اسالمی   85
  اسالمی

3  

  4  هله   -  هانیه اخوت   معماري و شهر سازي سنتی در کشورهاي اسالمی   86

  1  طحان  روزبه احمدي نژاد  ویلیام زانر   نماهاي فلزي  معماري  87

مصادیق معماري تجزي و تحلیل و نقد شاهکارهاي   88
  معماري 

  2  طحان  روزبه احمدي نژاد  راجر کالرك  

معماري مساجد مدرن و معاصر آسیا ،اروپا،امریکا،افریقا   89
  و اقیانوسیه 

  2  طحان  -  محمدرضا پور جعفر 

  4  طحان  هنگامه احمدي نژاد  دیمیرتیس کوتاس  براي معماران  اطالعات ضروري  90

  3  آییژ  -  فرانک سیف الدینی  برنامه ریزي شهري : ارزشیابی طرح ها و برنامه ها   91

  3  آییژ  -  فرانک سیف الدینی  مبانی برنامه ریزي شهري   92

  4  ر کنکاشعص  -  امیر رضا روحی زاده  خالصه تاریخ معماري ایران و کشورهاي اسالمی  93

  2  عصر کنکاش  -  امیر رضا روحی زاده  خالصه تاریخ معماري جهان  94

  5  نوپردازان  -  بهزاد خورشیدي  طراحی سازه ها در معماري   95

  1  دانشگاه تهران  -  مجتبی قدیري معصوم   گردشگري پایدار (روستایی و عشایري )   96

سید امیر سعید   انا پی. دورك د  : مدیریت اطالعات براي طراحیبرنامه دهی معماري   97
  محمودي 

  3  دانشگاه تهران

عناصر هنر شیعی در نگارگري و کتیبه نگاري تیموریان و   98
  صفویان 

موسسه مطالعات هنر   -  مهناز شایسته فر 
  اسالمی

5  

  3  دانشگاه تهران   -  محمود گالبچی   فناوري هاي نوین ساختمانی   99

  2  شهر آب  کوروش محمودي   ارنست نویفرت   )   cd( همراه  اطالعات معماري نویفرت  100

  2  دانشگاه تهران  محمود گالبچی   مارتین پاولی   سیستم هاي ساختمانی آینده : نگاهی به معماري فردا   101

  2  دانشگاه تهران   محمود گالبچی   کریگ هانتینگتون  سازه هاي پارچه اي کششی   102

جویان معماري و مهندسی ساختمان فوالدي براي دانش  103
  عمران 

  3  دانشگاه تهران   -  محمود گالبچی 

استاتیک کاربردي  براي دانشجویان معماري و مهندسی   104
  عمران 

  3  دانشگاه تهران  -  محمود گالبچی 

طراحی ساختمان هاي بتنی  براي دانشجویان معماري و   105
  مهندسی عمران 

  3  دانشگاه تهران  -  محمود گالبچی 

طراحی و ساخت فضاهاي مسافرتی و حمل و نقل   106
  (ترابري ) 

  2  شهرآب  -  کوروش محمودي 



  2  آینده سازان   کوروش محمودي   جوزف فیورلو  اتوکد معماري داخلی   107

  2  دانشگاه تهران  -  حسین بحرینی   فرآیند طراحی شهري   108

براي معماران (سه    Autocad 2011آموزش پیشرفته   109
  بعدي ) 

  5  مهر ایمان   -  مهدي صدیق 

  5  مهر ایمان   -  علی خیابانیان    1خالقیت در فرایند طراحی معماري   110

  5  مهر ایمان  -  علی خیابانیان    2خالقیت در فرایند طراحی معماري   111

  1  سیماي دانش  -  پرهام بقایی  مبانی و اصول منظر پردازي در ایران و ژاپن   112

  2  شهر آب  کوروش محمودي   چارلز جورج رمزي    دیتل هاي معماري  113

  2  شهرآب  کوروش محمودي   فیلیپ مویسر   بیمارستانهاي عمومی و مراکز بهداشتی   114

  2  آینده سازان  کوروش محمودي   شانون کایلز   آموزش و تمرین اتوکد معماري   115

  10  مرکز نشر دانشگاهی  -  احمد متقی پور   رسم فنی عمومی   116

  5  پیوند نو  -  ناصر بهرامیان  کوت شکست دیوار س  117

مقدمه اي بر مرمت و بهسازي ساختمان هاي مصالح   118
  بنایی 

  1  فرشچی  -  حمیدرضا فرشچی 

موسسه مطالعات هنر   -  مهناز شایسته فر  2فصلنامه مطالعات هنر اسالمی شماره دو  119
  اسالمی

2  

موسسه مطالعات هنر   -  از شایسته فرمهن  3دوفصلنامه مطالعات هنر اسالمی شماره   120
  اسالمی

2  

موسسه مطالعات هنر   -  مهناز شایسته فر  4دوفصلنامه مطالعات هنر اسالمی شماره  121
  اسالمی

2  

موسسه مطالعات هنر   -  مهناز شایسته فر  5دوفصلنامه مطالعات هنر اسالمی شماره  122
  اسالمی

2  

موسسه مطالعات هنر   -  مهناز شایسته فر  6دوفصلنامه مطالعات هنر اسالمی شماره   123
  اسالمی

2  

موسسه مطالعات هنر   -  مهناز شایسته فر  7دوفصلنامه مطالعات هنر اسالمی شماره   124
  اسالمی

2  

موسسه مطالعات هنر   -  مهناز شایسته فر  8دوفصلنامه مطالعات هنر اسالمی شماره   125
  اسالمی

2  

موسسه مطالعات هنر   -  مهناز شایسته فر  9ره دوفصلنامه مطالعات هنر اسالمی شما  126
  اسالمی

2  

موسسه مطالعات هنر   -  مهناز شایسته فر  10دوفصلنامه مطالعات هنر اسالمی شماره  127
  اسالمی

2  

موسسه مطالعات هنر   -  مهناز شایسته فر  11دوفصلنامه مطالعات هنر اسالمی شماره  128
  اسالمی

2  

موسسه مطالعات هنر   -  مهناز شایسته فر  12ی شماره دوفصلنامه مطالعات هنر اسالم  129
  اسالمی

2  

موسسه مطالعات هنر   -  مهناز شایسته فر  13دوفصلنامه مطالعات هنر اسالمی شماره   130
  اسالمی

2  

جستاري در معماري جهان (پیدایش تا عصر انتقالب   131
  صنعتی )

  1  وارسته   -  علی طاهریان 



مرتضی رئیسی   ) 5رانی (جمعماري ای –مدرسه ایرانی   132
  دهکردي 

  1  سنا   -

 Etabsطراحی سازه هاي بتنی با استفاده از نرم افزار   133
2000 

  3  مبتکران   محمد علی برخوداري   اشرف حبیب اهللا

دستورالعمل طرح ،محاسبه و تهیه نقشه هاي اجرائی   134
  سازه ساختمان ها 

  4  دانشگاه تهران  -  مهدي قالیبافیان 

  3  دانشگاه تهران   محمد شکرچی زاده   باي   یب ، تولید و ویژگی هاي سیمان پرتلند ترک  135

  2  فرشچی   -  حمیدرضا فرشچی   ضوابط اجراي ساختمان هاي مصالح بنایی   136

  1  آزاد وار   -  مجتبی رضایی   جابه جایی عمودي در ساختمان ها  137

  2  شهر آب   -  حسین سوداگر   زي )طراحی و تحلیل سازه ها (محاسبه و ساختمانهاي فل  138

  5  فدك ایساتیس   -  محمد رضا حسن بیگی   ایمنی و بهداشت در ساختمان شسازي   139
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