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تعداد نسخه129 :

کتابخانه و مرکز اطالع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

عنوان

مولف

نسخه

معماری و سینمای معناگرا

سیامک پناهی

1

پایدارای شهری ایرانی :کند و کاو در چالش ها و نقش برنامه ریزی
توسعه شهری

مظفر صرافی و دیگران

1

مدیریت شهری از نظریه تا عمل :اداره شهرها در کشورهای در حال
توسعه

ماین دیک

1

بازآفرینی شهری و پایداری اجتماعی :برترین تجارب شهرهای
اورپایی

کالنتنیو ،دیکسون

1

رویکرد خالقیت در معماری

شمتوب ،ترکمان

1

مرجع کامل Revit architecther 2019

محمدی ،خسروی

1

راه سازی و نقشه برداری با Civil 3D 2019

اریک چپل

1

شبیه سازی  V.rayبه همراه پروژه

محبوبی ،عابدی،
یونس بنا

1

درآمدی بر شناخت فنون مرمت بناهای تاریخی

برزگر ،میرهاشمی

1

خانه های افقی متراکم

هلموت شرام

1

مبانی نظام تفکیک زمین در شهرسازی

محسن اعتصامی پور

1

معماری روستایی 2-1

فاتح ،داریوش

1

تاسیسان الکتریکی در معماری

صفوی پور

1

مبانی و تکنولوژی بتن

اسداهلل سلیم

1

÷حل مسائل اصول دینامیک خاک

داس ،لوو

1

مقدمه ای بر مدیریت دارایی روسازی راه ها

هاس  ،هادسون

1

هندسه در معماری

پیرنیا ،بزرگمهری

1

عنوان

مولف

نسخه

نور و احیای مناظر شبانه

مهرنوش غفارزاده

1

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران :ویژه آزمون های
نظام مهندسی ( معماری طراحی – شهرسازی )

عظیمی آقداش

1

اطالعات تکنیکی انواع طرح ها و برنامه های شهرسازی ایران

عظیمی آقداش

1

روش ها و شیوه های مدیریت برنامه ریزی و طراحی شهری :ویژه
آزمون های نظام مهندسی

عظیمی آقداش

1

نمادهای هویتی شهری تهران

مهدوی نژاد ،ایمانی،
قیدرلو

1

میدان های شهری :تجربه نویسندگان درباره ماهیت تعدادی از
میدان های شهری سراسر دنیا

کتی مارون

1

فضاهای بازی شهری برای کودکان

بروس گریلمایر

1

هنر محیطی :تاملی در عناصر معنی معنی دهنده به منظر

رضا سیروس

1

معماری بصری  +ادراک محیط داخلی و خارجی

آزاد بهمنش

1

از مبانی نظری تا مبانی نظری :در هنر و معماری

ویدا تقوائی

1

اصول معماری منظر

تیم واترمن

1

مقاومت مصالح

پنام زرفام

1

آشنایی با معماری اسالمی ایران

غالمحسین معماریان

1

پاره های هنر ،معماری و شهر  1و 2

ناصر فکوهی

1

برندیگ شهری :یادسازی شهری

کیت دینی

1

شهرهای پایدار متصل

میشل ،کاسالینو

1

زیبایی ،هویت ،تهران

خسرو طالب زاده

1

عنوان

مولف

نسخه

آموزش کاربردی اتوکد 2019

علی محمودی

2

احیای هنرهای ازیاد رفته  :مبانی معماری سنتی در ایران

رئیس زاده ،مفیدی

2

شهرهای شادی فزا :کشف فرصتهای بازی درد عرصه های عمومی

کوئینتین استیونسن

1

نورپردازی نواحی شهری

کریستافان سانت

1

طراحی فضاهای عمومی

میشل ارلهوف

1

پیشگیری از جرائم تو.سعه طراحی محیطی

نسیم ایران منش ،الهه
بیگدلی

1

تبلیغات محیطی :نقش آن در تبلیغات و بازاریابی
مدرن

نلسون ،سایکس

1

معماری جمعی از نظریع تا عمل

اسالمی ،کامل نیا

1

باغ ایرانی از نگاه یک باغبان

غزاله روحانی

1

آموزش کروکی معماری 1و 2

مرتضی صدیق

1

تراکم در شهرسازی :اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری

مهدی عزیزی

1

حقوق شهروندی و روابط اجتماعی در تراکم شهری

جاللیان ،یزدانی

1

الگوهای شهری برای اقتصاد سبز  :استفاده موثر از تراکم

برنامه اسکان بشر
سازمان ملل متحد

1

بازآفرینی شهری  :مدل برنامه ریزی و مدیریت جریان زندگی

خداوردی ،معززی

1

بازآفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری

شرکت بازآفرینی
شهری

1

معماری و موسیقی

فالمکی و دیگران

1

گره و کارمندی

اصغر شعرباف

2

عنوان

مولف

نسخه

مرجع کامل  3Ds Maxبرای عمران و معماری

علی محمودی

2

تکنیک ها و مدل های کمی در برنامه ریزی شهری

عبداللهی – شمس
الدینی – قاسمی

1

آموزش کاربردی Arc GISبه زبان شهرسازی و طرح های شهری

مهرجو و یاوری

1

اصول ،مبانی و آرام سازی ترافیک

محمد صادق صادقی

2

مسائئل شهرسازی ایران اعم از مدیریت برنامه ریزی شهری و
طراحی شهری

عظیمی آقداش

2

انسان  ،طبیعت ،معماری

نقره کار ،جهانبخش،
حمزه نژاد

2

مکان و مکان سازی در قلمرو عمومی خوب شهر

نقی زاده

1

نظریه مدرنیته در معماری

حقیر  ،کامل نیا

1

بازآفرینی شهری

رابرتس ،سایک

1

احیای بافت شهری تاریخی با رویکرد مشارکتی

حناچی ،پورسراجیان

1

آینده پژوهی

زیاری ،ربانی ،ساعد

1

پاریس چگونه پاریس شد :فراینده آفرینش یک شهر مدرن

ژوان د ژون

1

تبیین معماری و .شهرسازی مبتنی بر هویت اسالمی ایرانی

حمید نقره کار

1

بیان معماری

صدیق ،جهانبخش

1

بیان گرافیکی در طراحی و معماری

پل الزیوو

1

آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه

محمدرضا موسویان

1

گفتمان عدالت فضایی در شهر

هاشم داداش پور،
علیزاده ،رستمی

1

عنوان

مولف

نسخه

مرجع و مشخصات فنی طراحی معماری

جولیا مک مورو

1

مبانی نظری معماری

فاتح ،داریوش

1

ترسیم سریع و آسان نقشه های اجرایی سازه های بتنی در
Autocad structural detailing
آموزش کاربردی ترسیم نقشه های اجرایی سازه های بتنی در
Autocad structural detailing

محسن بیرنگ

1

سهیل صادقی  ،سامان
صادقی

1

مبانی فیزیک ساختمان  :2تنظیم شرایط محیطی

زهرا قیابکلو

1

معماری و توپوگرافی

سارا شیراوژن ،ابراهیم
زاده

1

سیری در مبانی نظری معماری

غالمحسین معماریان

1

انسان  ،طبیعت ،معماری

نازنتین گلپرورفرد

1

آموزش طرح معماری از مانسپت تا فرم و فضا

آرتور امید آذری

1

آشنایی با معماری جهان

محمد ابراهیم زارعی

1

رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی معماری

محمد رضا موسویان

1

ابزار  ،مصالح و شیو های گوناگون ماکت سازی

صنیعی پور ،دولتخواه

1

هندازش

علیرضا رضوانی

1

راهنمای تنظیم شرایط محیطی ساختمان

فرشاد محمدی

1

آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب

کامل نیا ،مهدوی نژاد

1

مبانی نظری در معماری هزاره سوم،

احمد رضا کیانی

1

سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران

وحید قبادیان

1

عنوان

مولف

نسخه

بازشناسی معماری دوره  1357 – 1320ه.ش .در بناهای عمومی

ناصر ثبات ثانی

1

آتشگاهی در خواب آتش ها

علی کیافر

1

کتاب طراحی ( جلد )1

فرانچس زامورا موال

1

عکاسی و رندرینگ با V. ray

فرشاد جعفری

1

پروژه های معماری  +3پروژ های اجرایی

مرتضی صدیق ،میثم
صدیق ،اسکندری

1

فرایند طراحی شهری

حمید شیروانی

1

روانشناسی معماری

فاطمه اسمیت

1

درآمدی بر روش تحقیق در معماری

شاهین حیدری

1

مجموعه قوانین دستور العمل ها و بخشنامه های مرتبط مالی
شهرداری های ایران تا سال 1397

محسن تاجیک

1

نظریه ها و مانیفست های معماری معاصر

جنکز و کرروپف

1

آرکیگرم معماری بدون معماری

سایمون سادلر

1

بیان گرافیکی برای معماران و طراحان

پل الزیو

1

مفاهیم پایه در معماری

ادوارد وایت

1

موزه مسکن

مهدی بیات

1

سیر تاریخی معماری جهان از گذشته تا امروز

تاروردی زاده و آل رضا 1

مقدمه ای بر ساختمان ها هوشمند

مرتضی یادگاری

1

بنیان محله های پایدار

آوی فریدمن

1

عنوان

مولف

نسخه

معماری و شهرسازی مطالبق با سبک زندگی اسالمی

محمدمنان رئیسی

1

نقشه برداری برای مهندسان عمران و معماری

گل هاوس و کلوچ

1

فلسفه ،هندسه و معماری

حسن بلخاری

1

شاخص های سنجش جدایی گزینی شهری با معرفی نرم افزار
تحلیلگر جدایی گزینی مکانی

عطار و یزدانی

1

آشنایی با معماری جهان

امیلی کول

1

سیاست های شهری رویکرد انتقادی

آلن کاکرین

1

غنای حسی در معماری

فرزانه مقربی

1

توسعه سیستم شاخص های اولویت بندی عملیات مقاوم سازی لرزه
ای پل ها

حسینی و رشیدی

1

روایت در معماری

جلیل شاعری

1

انگاره های قدسی در مساجد گیاه نور و آب

شاعری و حبیبی

1

مدل سازی اطالعات ساختمان BIM

رضا قاسم و دیگران

1

معماری بیومورفیک

کشاورز و سرندی

1

برنامه ریزی یک اجتماع خوب نوشهرگرایی در تئوری و عمل

جیل گرنت

1

طراحی گام به گام سازه های بتونی

کیوان کیانفر

1

فناوری و مدیریت عملیات تخریب سازه ها

روانشاد نیا و علی پور

1

مرمت ابنیه چگونه؟

ابوالقاسم سیدصدر

1

