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 معماری و مبانی و تحلیل فضای شهری -منابع دروس مباحث عمومی شهرسازی ایران، تاریخ شهرسازی

  محیط های پاسخده، بنتلی و دیگران، ترجمه مصطفی بهزاد فر، کتاب کامل 

 فرآیند طراحی شهری، سید حسین بحرینی، جزوه آقای نیما کوچری/تست 

 صفحات خاص( -4تا  1های شهرسازی، بهزادفر ) بیشتر  طرح ها و برنامه 

  مقررات شهرسازی و معماری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری

 ایران

  مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب، وحید قبادیان 

 ا همایونزیبایی شناسی در معماری یوگ کورت گروتر، ترجمعه جهانشاه پاکزاد و عبدالرض 

 از شار تا شهر، سید محسن حبیبی 

 مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، جهانشاه پاکزاد 

 ( جهانشاه پاکزاد1سیر اندیشه ها در شهرسازی ،) 

 شبکه ارتباطی در طراحی شهری، فریدون قریب 

 مفاهیم طراحی شهری، اذموند بیکن، ترجمه فرزانه طاهری 

  احمد سعیدنیا5و  2و  1کتاب سبز راهنمای شهرداریها، جلد ، 

 طراحی فضای شهری، محمود توسلی 

 هویت شهر، مصطفی بهزادفر 

 کندوکاوی در تعریف طراحی، کوروش گلکار 

 (، جهانشاه پاکزاد2) سیر اندیشه در شهرسازی 

 زیرساخت های شهری ) کتاب اول: آبرسانی و فاضالب(، مصطفی بهزادفر 

 تاریخ جهان، جهانشاه پاکزاد 

  پایدار، مصطفی بهزاد فرآیین شهرسازی 

  گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آمار

 ایران

  مقاله جایگاه شاخص های مسکن در فرآیند برنامه ریزی مسکن، محمد مهدوی عزیزی، هنرهای

 زیبا

 متیوکرمونا-مکان های عمومی فضاهای شهری 

 سید حسین بحرینی 0هریطراحی شهری برای قرن ش 

 کوروش گلکار -آفرینش مکان چایدار 

 مصطفی بهزادفر -آفرینش مراکز شهری سرزنده 

  جهانشاه پاکزاد -3سیر اندیشه ها در شهرسازی 



 سید حسین بحرینی -نظریه های معاصر در طراحی شهری 

 معماری معاصر غرب، بانی مسعود 

 الفبای شهر، محمود برآبادی 

  ایرانی، محد کریم پیرنیا ) فقط جزوات معتبر(سبک شناسی معماری 

 معماری جهان، زارعی 

 اولویت دوم :

 تاریخ شکل شهر ، جمیز موریس، ترجمه راضیه رضازاده 

  حبیبیمرمت شهری، محسن 

 مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، حسین سلطانزاده 

  توسلی، انتشارات پیامساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران، محمود 

 تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، ناصر مشهدی زاده دهاقانی 

 تراکم در شهرسازی، محمد عزیزی 

  احمد سعیدنیا13و  12و  11و  10و  9و  8و  7و  6و  4و 3کتاب سبز راهنمای شهرداریها، جلد ، 

 تاریخ شهر، بنه ولو، ترجمه پروانه موحد 

 زیست، کریستوفرجی بون، علی مدرس و منوچهر طبیبیان شهر و محیط 

 گزیده منظر شهری، گوردون کالن، ترجمه کوروش گلکار و سولماز حسینیون 

 شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن، استروفسکی، ترجمه الدن اعتضادی 

 قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری، محمود توسلی 

  (، محمود توسلی1حی شهری و فضاهای مسکونی در ایران )اصول و روشهای طرا 

 طراحی شهری به سوی یک شکل پایدار تر شهر، هیلد براند فری، ترجمه سید حسین بحرینی 

 طراحی شهری ، هدمن 

 سیمای شهر، کوین لینچ، ترجمه مزینی 

 آفرینش نظریه های معماری، جان لنگ، ترجمه علیرضا عینی فر 

 اولویت سوم:     

  شهر و منطقه در ایران ، اسماعیل شیعهبا 

 مقدمه ای برمبانی برنامه ریزی، اسماعیل شیعه 

 برنامه ریزی شهرهای جدید، کرامت اله زیاری 

 مدیریت و حکمروایی شهری، ناصربرک پور 

 قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری، محمود توسلی 



 ( سا2شیوه های تحقیق طرح های توسعه شهری در ایران جلد ،)زمان شهرداری ها 

 برنامه ریزی مسکن، محمدرضا پور محمدی 

 طرح ریزی کالبدی و برنامه ریزی منطقه ای در ایران، تورج دانشور 

 مجموعه مباحث و روش های شهرسازی: جغرافیا 

 انسان شناسی شهری، ناصر فکوهی 

 فضاهای عمومی و خصوصی شهر، مدنی پور، ترجمه فرشاد نوریان 

 معاصر ایران، محمد علی کامروا مقدمه ای بر شهرسازی 

 تئوری شکل شهر، کوین لینچ، ترجمه مزینی 

 مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی: جمعیت، زنجانی 

 

 

 منابع درس زبان عمومی و تخصصی

 3کتاب زبان عمومی مهندس اصفهانی، انتشارات سری عمران) پرفروش ترین کتاب زبان عمومی کنکور در 

 سال اخیر(

 حسین؛ انگلیسی برای دانشجویان رشته شهرسازی؛ تهران: سمتفرهادی، 

 سال اخیر 10سواالت کنکورهای سراسری 

 لغت ) عمومی ( 504کتاب 

 ( Essential words for TOEFLکتاب )

 آزمون های سال گذشته زبان تخصصی

 


