
 

 منابع رتبه یک آزمون ارشد معماری 

 ایستایی

 ***جسوات سروش نیا

 هثاحث ایستایی ٍ هقاٍهت هصالح

 کتة ایستایی گالتچی

از هٌاتع پایِ هاًٌذ هذیام 

کتة گالتچی کِ جسٍات سرٍش ًیا جوع تٌذی ّواى کتة است 

 (حل هسائل هتعذد ترای گرایص هعواری تَصیِ ًوی ضَد)هقاٍهت هصالح 

 تنظیم شرایط
 ...(، حیذری ٍ ** ، قیاتکلَ*** حریری)جسٍات داًطگاُ تْراى 

 .کسوایی ترای هغالعِ اٍلیِ تَصیِ هی ضَد

 ساختمان

 (***جسٍات سال ّای هختلف ، هتفاٍت از ّن)ساعذ سویعی 

 *ثقفی

 *تقی زادُ

ای ساختواى ّا چگًَِ عول هی کٌٌذ ـ سیستن ُ)کتة گالتچی تخص ّای هرتثظ 

 (**ساختواًی

 (***پَراى پژٍّص)کتاب کسازی 

 مصالح

 هثاحث جذیذ در هصالح ساختواًی

 تخص ّای هرتثظ از کتة گالتچی

 ًوًَِ سؤاالت درس هصالح

 تاریخ و مبانی نظری

 جْاى

 

 ***اتراّین زارعی 

 ...(اًس ، تارٍک ٍ هغالة قسوت ّای هعواری از جْاى تاستاى تِ تعذ ، قرٍى ٍسغی ، رًس)ّلي گاردًر 

 (*فصل جْاى هذرى)تاریخ هعواری غرب ـ تاًی هسعَد 

 ...( ***هتذیي ٍ )جسٍات جْاى داًطگاُ تْراى 

 هعاصر

 ***قثادیاى

 (**در حذ ًام تٌا ٍ هعوار)از زهاى 

 ****ٍیلیام کریتس 1900هعواری هعاصر از 

 (***هثاًی ًظری)ی ٍ سایر هٌاتع تاریخ ٌّر هکاتة ٌّری از هٌاتعی هاًٌذ هثادی سَاد تصر



 

( 2ٍ  1هعواری هعاصر ( )در حذ ًام تٌا ٍ هعوار ، عکس ّا)دٍ جلذ سپْری هقذم 

 *ترای هغالعِ تیطتر ، هخصَصاً هثاًی ًظری ، ًام تٌا ٍ هعواری از کتاب فرم ، فضا ، ًظن

 اسالهی

 (***دکتر پیرًیا)سثک ضٌاسی 

 (***دکتر پیرًیا)هعواری اسالهی 

 (**دکتر پیرًیا)هعواری ایراًی 

 (*فقظ عکس ّا)آرتَر پَج )هعواری ایراى 
 خصَصاً تصاٍیر( تیي الٌْریي+ هاٍرالٌْر + هغالة هرتَط تِ هعواری ایراى )راترت ّیلي ترًذ )هعواری اسالهی 

 (****هرتَط تِ هعواری ایراى تخص ّای) 2ٍ  1جسٍات دکتر هتذیي داًطگاُ تْراى هعواری اسالهی 
 (**حذاقل در حذ کتة پیرًیا)هقغع تٌاّای ایراى + پالى + عکس 

 (*کتاب تاًی هسعَد ، فصل ّای پْلَی اٍل ، پْلَی دٍم ٍ قاجار در حذ تصاٍیر ، ًام تٌا ٍ ًام هعوار)هعاصر ایراى 
 .زادُ ، ترای هرٍر هٌاسة ّستٌذکتاب هعواری دارالخالفِ ًاصری ٍ کتاب فضاّای ٍرٍدی سلغاى 

 کتاب ّا هعواری اسالهی یَسف کیاًی ، تصاٍیر تسیار هْن ، هغالة در حذ هرٍر

 درک عمومی معماری

 **زیثایی ضٌاسی در هعواری 

 (**ترجوِ سیوَى آیَازیاى)از فرم تا هکاى 

 *فرم ، فضا ، ًظن

 (*هعواریاى)هثاًی ًظری هعواری 

 ***داًطگاُ تْراى( اسالهی )جسٍات هتذیي 

 ***جسٍُ درسی کارضٌاسی ارضذ اهیرسعیذ هحوَدی ـ داًطگاُ تْراى

 **ٌّذسِ ترسیوی ٍ سایِ ـ جسٍات ٌّذسِ هٌظر ٍ هرایا
 (***کالً هقاالت ٍ هغالة عیسی حجت هْن هی تاضذ)هقاالت هرتثظ تا آهَزش هعواری ـ خصَصاً عیسی حجت 

 **عرٍف هعواری ایراى از لحاػ کارکرد ، عولکرد ٍ کلیت پالى ٍ حجن تٌاّای م

 (*ترای توریي تیطتر ، تِ ّیچ ٍجِ هٌثع ًیست )جسٍُ دکتر خَضٌَیس 

 (89سؤال در سال  3حذاقل )تَصیِ تِ جسٍات سرٍش ًیا )داًص ایستایی 

 ...(تیواستاى ، درهاًگاُ ٍ ترهیٌال ّا ـ فرٍدگاُ ّا )داًص عوَهی در هَرد فضاّای عولکرد گسا 
 ...(داًص عوَهی در هَرد تلَک ّای ضْری ، اتعاد ًقطِ خَاًی ، ترسین سایِ ، قَاًیي سادُ ٍ اٍلیِ ساخت تٌا در ضْر ٍ 

 هعواری رٍستایی ایراى

 داًص عوَهی در زهیٌِ هعواری تَهی

صَب ٍزارت علَم داًص عوَهی در هَرد هَضَعات ٍ ًحَُ آهَزش عرح ّای کارضٌاسی م

 ...(ٍیال ٍ )ٍاحذ هسکًَی 

 ...(هذرسِ ٍ )فضای آهَزضی 

 ...(فرٌّگسرا ٍ )فضای فرٌّگی 

 (تیوارستاى ، ٍرزضی ، فرٍدگاُ)اّویت سازُ )فضای عولکردی 



 

 ... (هجوَعِ هسکًَی ٍ)ٍاحذ ّوسایگی 

 درک منظر

 در حذ ًقطِ تاغ ّا( ًعیوا)کتاب تاغ ّای ایراى 
 (تاغ سازی جْاى تاستاى ، غرب ٍ هعاصر)زٍُ غسالِ رٍحاًی ج

 (تاغ سازی جْاى تاستاى ، غرب ٍ هعاصر)ّوا تْثْاًی 

 تخص گیاُ ضٌاسی ، در حذ هرٍر از کتاب جوطیذ حکوتی

 هجلِ هٌظر

 ًطریات ٍ ترًاهِ ّای هرتَط تِ

 پژٍّطکذُ ًظر

 جسٍُ دکتر هٌصَری داًطگاُ تْراى
 www.nazaronline.ir. ّا در سایت پژٍّطکذُ هَجَد است pdf) پژٍّطکذُ ًظر ( سایر اعضا)کتر هٌصَری هقاالت د

 هقاالت ضوارُ ٍیژُ هٌظر ، هجلِ هعواری ٍ فرٌّگ

 هقاالت ٌّرّای زیثا ، در هَرد هٌظر ٍ خصَصاً دکتر هٌصَری حتی راجع تِ آهَزش هعواری

 اّچراغیکتاب پاراداین ّای پردیس ـ آزادُ ش

 زبان

 **فرٌّگ تصَیری 

 (**جلذی 2)کتاب زتاى عوَهی ـ پَراى پژٍّص 

 (***هرکس هعواری ـ اهیری )کتاب زتاى تخصصی هعواری 
 **لغت ضرٍری 1100

 دروس فنی

 تأسیسات هکاًیکی

 ***کتاب سلغاًذٍست 

 **جسٍُ سلغاًذٍست در داًطگاُ تْراى 

 ***اُ تْراىسؤاالت اهتحاًی در داًطگ

 ًَر

 ***جسٍُ ًَر دکتر قیاتکلَ

 **قیاتکلَ دکتر  (Power Pointپریٌت )جسٍُ ًَر 

 *کتاب رٍاًطٌاسی دکتر حیذری 

 صذا
 (***هفاّین ، در حل هسائل )کتاب آکَستیک 

 **جسٍُ آکَستیک

 

 


