دانشگاه سراسری
 : 1352معماری  ،معماری منظر ،معماری داخلی ،بازسازی پس از سانحه ،معماری اسالمی ،مطالعات موردی معماری ایران
 :1361مدیریت پروژه و ساخت  ،فناوری معماری( دیجیتال-بیونیک ) ،انرژی معماری
 :1350برنامه ریزی شهری ،منطقه ای ،مدیریت شهری

 :1353مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
 :1351طراحی شهری

معماری
نام درس

معماری

زبان
فن
تاریخ
درک عمومی
منظر
تاریخ شهر
بازسازی
پروژه عملی

2
3
2
3
1
0
0
5

معماری
داخلی
2
3
2
3
0
0
0
5

معماری
منظر
2
1
2
1
3
0
0
5

معماری
اسالمی
2
2
2
2
1
0
0
5

مطالعات

بازسازی

2
1
4
3
0
2
0
5

3
3
1
1
0
0
2
2

هنر و ساخت
نام درس
زبان عمومی و تخصصی
ایستایی و فن ساختمان
مدیریت کارگاهی
مواد ومصالح ساختمانی
سیستمهای ساختمانی
طراحی فنی و اجزا ساختمان
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات

مدیریت پروژه و
ساخت
2
2
4
2
0
0
0

فناوری معماری

انرژی معماری

2
3
0
0
4
3
0

2
3
0
0
0
3
4

زبان

عمومی  15تست
تخصصی  15تست
ایستایی و سیستمهای ساختمانی حدود 12تا 14تست

ایستایی و فن ساختمان

عناصر جزئیات و مصالح حدود  10تا  12تست
تنظیم شرایط و تاسیسات حدود  6تا  8تست
تاریخ معماری معاصر حدود  10تست

تاریخ و مبانی نظری

تاریخ معماری ایران حدود  10تست
تاریخ معماری جهان حدود  10تست

درک عمومی معماری

ضریب  20-3تست

درک عمومی منظر

ضریب  20-1تست

فن
شنبه
 1شنبه
 2شنبه
 3شنبه
 4شنبه
 5شنبه
جمعه

تاریخ

درک

زبان

سطح اول

زبان عمومی

کتاب  504لغت زبان عمومی
Essential Words for TOEFl
------------------------------زبان عمومی ویژه آزمون ارشد-محمد اصفهانی

سطح دوم

1100 words
you need to know
لغات سالهای گذشته کنکور ارشد

انتشارات عصرکنکاش

زبان تخصصی

متون سالهای گذشته کنکورهای ارشد
معماری و هنر ساخت
کتاب زبان تخصصی – عصر کنکاش
-------------------------کتاب زبان تخصصی-انتشارات عصرکنکاش

سطح سوم

Vocabulary for the
High School Student

زبان تخصصی برای دانشجویان معماری-
حسن رستگار پور یا
زبان تخصصی برای دانشجویان معماری-
حسین فرهادی

ایستایی

ایستایی و فن ساختمان -مجتبی فاطمی
درک رفتار سازهها-محمود گالبچی
سازه در معماری -محمود گالبچی
مبانی طراحی ساختمانهای بلند-
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

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

تاسیسات

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

مباحث مقررات ملی 18 ،16 ،14 ،13

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

معماری بایونیک – مرتضی خرسند ،محمود گالبچی
فن شناسی معماری ایرانی – محمود گالبچی
سیستمهای ساختمانی آینده -محمود گالبچی
پوستهها و ورقهای تاشده –محمود گالبچی
سازه مشبک فضایی – محمود گالبچی
معمار+مهندس=ساختار -محمود گالبچی
سازه به مثابه معماری -محمود گالبچی
معماری دیجیتال -محمود گالبچی
معماری دیجیتال -محمود گالبچی
طبیعت منبع الهام -محمود گالبچی
معماری آرکی تایپی  -محمود گالبچی
تعامل تکنولوژی و معماری -محمود گالبچی
پل های ایران و جهان-محمود گالبچی

جزئیات ،ارتقا دهنده معماری -محمود گالبچی
ساختمانها چگونه عمل میکنند-محمود گالبچی

معماری و روشنایی -شاهین حیدری
تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری-
محمدرضا سلطاندوست

سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

تنظیم شرایط
محیطی

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

مقررات ملی مبحث 19
بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران-
وحید قبادیان

اقلیم و معماری  -مرتضی کسمایی
سرمایش غیر فعال -زهرا قیابکلو

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

جزوه معماری معاصر سعید حقیر
معماری غربریشهها و مفاهیم-
امیر بانی مسعود

درک عمومی
منظر

مقاالت و جزوه منظر عمومی دکتر منصوری
باغ ایرانی ( غالمرضا نعیما )
--------------------------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)
طراحی باغ و احداث فضای سبز  -روحانی

معماری باغ منظر – بهبهانی
جزوه منظر معاصر – اعتضادی
منظر در گذر زمان – بهبهانی
مهندسی فضای سبز  -حکمتی

درک عمومی
معماری

معماری غرب ریشهها و مفاهیم-
امیر بانی مسعود
جزوه دکتر الدن اعتضادی (دانشگاه بهشتی)

با توجه به اینکه سواالت درک عمومی معماری از مجموعه دروس تدریس شده در دروره کارشناسی که حوزه وسیعی
را شامل می شوند طرح می گردند ،مطالعه کتاب مشخصی به منظور پاسخگویی به سواالت این درس توصیه نمی شود.
-----------------------------------------------------------------------------------------تست های کنکور های سراسری سالهای گذشته

(دانشجویان برتر مرکز معماری ایران درکنکور  95که حائز رتبه زیر  50در رشته معماری و رتبه زیر  30در سایر رشته ها شده اند)

معماری
رتبه

نام و نام خانوادگی

1

سیدرضا صادری

14

فاطمه دهقانی فیروز آبادی

15

فائقه رهنما

23

محمدرضا جوادی

20

نسترن عبداهلل زاده

23

شادی جامی

24

الهام الهامی

معماری منظر

2

شیدا تقی زاده

4

سیدرضا صادری

4

وحید میزبانی

5

احسان قفل ساز

تکنولوژی (فناوری معماری)

8

احسان قفل ساز

10

زهرا جاهد

3

فاطمه دهقانی فیروزآبادی

11

فاطمه دهقانی فیروزآبادی

13

ساناز سیدین

4

سجاد کردی

14

ساناز سیدین

14

مهشید شهرتی

5

الهه قضنفری

16

زهرا جاهد

19

آالله بیات

6

نسترن شفوی مقدم

17

مهشید شهرتی

23

فاطمه دهقانی فیروز آبادی

8

نیلوفر عبدالهی

19

مهدی عسگری

28

زهره رضا خانی

11

ندا ادیمی

21

احمد صابری

مدیریت پروژه

26

مهشید شهرتی

23

صنم طیبی خواه

27

حسین خراسانی

29

محمدرضا جوادی

31

علی کاوه پور

32

مرتضی امینی

36

حمزه محقق

37

زهرا فالح زواره

39

نگین زمانی

40

حسنی حسینی نسب

1

گالره طاهریان

2

حانیه سامانی

3

ترانه مالکی

5

سپهر صفدری

23

صالح عزتی

27

زهرا ناصری

30

امید زمانی

43

آالله بیات

3

47

محمدجواد مرادی

6

نیلوفر عبدالهی

49

محمدجواد زمانی

7

مجید کرمانی

معماری داخلی

8

مریم اسدی

9

سیده نسترن شفوی مقدم

10

فاطمه دهقانی فیروزآبادی

11

سینا آئیج

12

آرین هاشمی مطلق

14

آالله احسانی

1
2

سیدرضا صادری

9

حسین خراسانی

11

احسان قفل ساز

12

ساناز سیدین

6

زهرا جاهد

7

ساناز سیدین

11

حسین خراسانی

17

ساناز رحیم زاده

22

کامیار سلیمانی

مطالعات

انرژی
مرجان سلیمان زاده

شیدا تقی زاده

مرمت (بازسازی)

1

پوریا محمودی

4

سیدرضا صادری

9

ساناز سیدین

20

محمدرضا جوادی

