منابع دکتری 96

زبان عمومی

تئوری

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی

دکتری معماری
سوابق آموزشی و پژوهشی

مصاحبه

نمره هیئت داوران مصاحبه دکتری

سطح اول

سطح دوم

کتاب  504لغت زبان عمومی

زبان عمومی

------------------------------زبان عمومی ویژه آزمون دکتری-محمد اصفهانی

انتشارات عصرکنکاش

ایستایی

ایستایی و فن ساختمان -مجتبی فاطمی
درک رفتار سازهها-محمود گالبچی
سازه در معماری -محمود گالبچی
----------------------------جزوه ایستایی و فن ساختمان
مهندس مرتضی خرسند

عناصر جزئیات
و مصالح

فناوری نوین ساختمانی -محمود گالبچی
فناوری نانو در معماری و مهندسی ساختمان
– محمود گالبچی
اجزاساختمان و ساختمان-سیاوش کباری
مصالح و ساختمان-سام فروتن
----------------------------جزوه عناصر و مصالح مهندس خرسند

تاسیسات

تأسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری
 محمدرضا سلطاندوستمبانی فیزیک  1آکوستیک  -زهرا قیابکلو
جزوه نور-زهرا قیابکلو
---------------------------جزوه تاسیسات مهندس حمید ایزدی

تنظیم شرایط
محیطی

دانش اقلیمی طراحی معماری-
منصوره طاهباز
---------------------------جزوه تنظیم شرایط مهندس حمید ایزدی

سیستم های ساختمانی –محمود گالبچی
مبانی سازه برای معماران-محمود گالبچی
استاتیک کاربردی-محمود گالبچی
مقاومت مصالح کاربردی-محمود گالبچی

نشریه 55
ساختمانهای بتنی-محمود گالبچی
ساختمانهای فوالدی-محمود گالبچی
عناصر سازه ای برای معماران–محمود گالبچی
طراحی لرزه ای برای معماری –محمود گالبچی

مباحث مقررات ملی 18 ،16 ،14 ،13
معماری روشنایی – شاهین حیدری

مقررات ملی مبحث 19
بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران-
وحید قبادیان
سازگاری حرارتی در معماری – شاهین حیدری

سطح اول

سطح دوم

تاریخ معماری
ایران

سبک شناسی معماری ایرانی-
محمد کریم پیرنیا
جزوه معماری اسالمی دکتر متدین
---------------------------جزوه معماری ایرانی مهندس مجتبی مهرعلی

معماری ایرانی -غالمحسین معماریان

تاریخ معماری
جهان

آشنایی با معماری جهان -ابراهیم زارعی
---------------------------جزوه معماری جهان مهندس مجتبی مهرعلی

سیر اندیشه های معماری-
محمد جواد مهدوی نژاد

تاریخ معماری
معاصر

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب-
وحید قبادیان
معماری معاصر از شرق تا غرب-
حامد کامل نیا ،محمدجواد مهدوی نژاد
--------------------------جزوه معماری معاصر مهندس مهگل مرتهب

معماری و شهرسازی قرن بیستم-
الدن اعتضادی
از زمان و معماری -منوچهر مزینی

درک عمومی
منظر

مقاالت و جزوه منظر عمومی دکتر منصوری
طراحی باغ و احداث فضای سبز – روحانی
منظر در گذر زمان  -بهبهانی
--------------------------جزوه درک عمومی منظر مهندس شاملو

پارادایم های پردیس ( آزاده شاهچراغی )
فصول 2؛3؛ 4و10
معماری منظر  -حسن تقوایی
(درآمدی بر تعریف ها و مبانی نظری)
باغ ایرانی ( غالمرضا نعیما )

روش تحقیق

روش تحقیق در معماری/لیندا گروت /ترجمه دکتر علیرضا عینی فر

مبانی نظری

 -1برنامه دهی در معماری/دکتر امیر سعید محمودی
 -2آفرینش نظریه معاری/جان لنگ /ترجمه علیرضا عینی فر
 -3سیری در مبانی نظری معماری/غالمحسین معماریان
 -4سنت و بدعت در آموزش معماری/عیسی حجت
 -5مبانی نظری معماری/عبدالحمید نقره کار

استعداد
تحصیلی

با توجه به اینکه در این درس بیش از هر چیز تکنیک برخورد با تست ها اهمیت دارد و
به داوطلبان توصیه می شود برای افزایش این مهارت
از کالس استعداد تحصیلی استفاده نمایند .در غیر این صورت بهتر است به جای
مراجعه به منابع متفرقه به تمرین
سواالت سالهای گذشته کنکور بپردازند.

