منـابع

آزمون صفر :رایگان – مشابه کنکور –  24مهر
مبانی نظری معماری و طراحی شهری
 مبانی ادراک
 تاریخ شهرسازی و طراحی شهری تا پیششهرسازی
 تاریخ معماری تا انتهای دوران مدرن



شوای ،شهرسازی از تخیالت تا واقعیات (پیش شهرسازی ترقی ریرا-
فرهنگ ررا -ب الگو)
همایونفر ،تاریخ طراح شهری (مطابق با فصول سیر اندیشهها)
پاکزاد ،سیر اندیشه شهرسازی( 1از ابتدا تا انتهای عصر ضدانقالب)
رروتر ،زیبیای شناسی در معمیاری فصی  0و ( 1فصی هیای مبیان
ادراک -فرهنگ و سبک)
پاکزاد ،مبان نظری و فرآیند طراح شهری (مفاهیم و مبان ارتباطات
 +فرآیند و ادراک)
داندیس ،مبادی سواد بصری (ک منبع)
قبادیان ،مبان و مفاهیم در معماری معاصر غرب ( از ابتدا تا آخر فص
 :4دوران مدرن)
ایران بهبهان  ،معماری ،باغ ،منظر ( تا آخر فص سوم)
بحرین  ،تحلی مبان نظری طراحی شیهری معاصیر (نهضی هیای
پارک سازی -زیبا سازی شهری)







موریس ،تاریخ شک شهر (تا انتهای شهرهای نخستین  +پیوستها)
پاکزاد ،تاریخ شهرسازی ایران (تا انتهای مادها)
حبیب  ،شارتاشهر (تا آخر فص  ،1زیر فص یکم)
بان مسعود ،تاریخ معماری غرب ( تا ابتدای یونان)
زارع  ،آشنای با معماری جهان (تا انتهای فص معماری تمدن های
اژهای)







بحرین  ،فرآیند طراح شهری (ک منبع به استثنا فص )6
رلکار ،کندوکاوی در طراح شهری (ک منبع)
رلکار ،مقاله از تولد تا بلوغ طراح شهری
کرمونا ،مکانهای عموم فضاهای شهری (بخش )1
لنگ ،طراح شهری (بخش )1









جزوه اختصاص شبکه طراح شهری
سعیدنیا ،کتاب سبز شهرداریها جلد 1
حبیب  ،از شار تا شهر ،شهرسازی دوره پهلوی اول و دوم
کامروا ،مروری بر شهرسازی معاصر ایران
مجتهدزاده ،برنامهریزی شهری در ایران
بهزادفر ،طرحها و برنامهها ،فص 2
مجموعه مصوبات شورایعال شهرسازی ایران








آزمون 25 :1درصد اول –  15آبان




تاریخ معماری و شهرسازی
 تاریخ شهرنشینی تمدنهای اولیه
 تاریخ اولیه ایران (شرایط اولیه و تمدن مادها)
 معماری غرب تا ابتدای یونان

تحلیل فضاهای معماری و شهری
 تعاریف طراحی شهری
 ماهیت و علت وجودی طراحی شهری
 کیفیتهای سازنده در طراحی شهری

مباحث عمومی شهرسازی ایران
 تعاریف پایه شهرسازی
 سیر شهرسازی ایران معاصر (پیش از انقالب)

مبانی نظری معماری و طراحی شهری
 سیر اندیشه شهرسازی از ظهور شهرسازان تا
شهرسازی ارگانیک و شهرسازی مدرن
 زیبایی شناسی در معماری و نیازها و فعالیتهای
انسان
 تحلیل نظریههای طراحی شهری






زیبای  -محیط و مکان -فضا -فرم یا صورت)
 پاکزاد ،مبان نظری و فرآیند طراح شیهری (مفیاهیم و مبیان نییاز+






آزمون 25 :2درصد دوم –  6آذر



تاریخ معماری و شهرسازی
 تاریخ شهرنشینی یونان و روم
 تاریخ ایران باستان از هخامنشیان تا سلوکیان
 معماری غرب تا انتهای روم

تحلیل فضاهای معماری و شهری
 گونهشناسی فضاهای شهری و مولفههای
سازنده آن
 انواع طراحی شهری

مباحث عمومی شهرسازی ایران
 سیر شهرسازی ایران معاصر (بعد از انقالب)
 مباحث علم شهرسازی (بخش اول) -توسعه پایدار و
محیط زیست ،مسکن و تراکم

شوای ،شهرسیازی از تخییالت تیا واقعییات (شهرسیازی ترقی ریرا-
فرهنگ ررا -ب الگو)
همایونفر ،تاریخ طراح شهری (مطابق با فصول سیر اندیشهها)
پاکزاد ،سیر اندیشه شهرسازی( 1از سالهای آرامش و رسترش سیرمایه
تا به انتهای کتاب)
رروتیر ،زیبییای شناسی در معمییاری (فصی هییای زیبییای شییناخت و

فعالی  +رفتار +محیط +انسان ،زمان ،فضا ،فرهنگ)
قبادیان ،مبان و مفاهیم در معماری معاصر غرب (تا انتها)
بهزادفر ،هوی شهر (ک منبع)
ایران بهبهان  ،معماری ،باغ ،منظر (تا انتها)
قاسم  ،اه کجا هستم (ک منبع)
بحرین  ،تحلی مبان نظری طراح شهری معاصر (باغشهر -نوشهر-
تجدد)
استروفسک  ،شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمهها تا منشیور آتین
(ک منبع)









موریس ،تاریخ شک شهر (تا انتهای روم)
پاکزاد ،تاریخ شهرسازی ایران (تا انتهای سلوکیان)
پاکزاد ،تاریخ شهرسازی جهان (یونان و روم)
حبیب  ،شارتاشهر (تا آخر فص  ،1زیر فص دوم)
بان مسعود ،تاریخ معماری غرب ( تا انتهای روم)
زارع  ،آشنای با معماری جهان (تا انتهای فص معماری روم)
بیکن ،طراح شهرها (تا انتهای نظم طراح روم باستان)











کریر ،فضای شهری (ک منبع)
هدمن ،مبان طراح شهری (ک منبع)
توسل  ،طراح فضای شهری (بخش )1
بحرین  ،تحلی فضای شهری (ک منبع)
توسل  ،طراح شهری خیابان کاررر (ک منبع)
شکوه  ،رونه شناس فضای شهری (ک منبع)
رابرتز ،رویکردی به سوی طراح شهری (فص  1تا  + 3پیوستها )
پاکزاد ،مقاالت در باب مفاهیم معماری و طراح شهر (ک منبع)
لنگ ،طراح شهری (بخش )1











جزوه اختصاص شبکه طراح شهری
کامروا ،مروری بر شهرسازی معاصر ایران
بهزادفر ،طرحها و برنامهها ،فص 2
مجموعه مصوبات شورایعال شهرسازی ایران
زیاری ،برنامهریزی شهرهای جدید
بهزادفر ،آیین شهرسازی پایدار
عزیزی ،مجموعه مقاالت مسکن
عزیزی ،تراکم در شهرسازی
طبیبیان ،شهر و محیط زیس

آزمون  50 :3درصد اول (جامع مباحث دو آزمون قبل) –  27آذر
مبانی نظری معماری و طراحی شهری
 سیر اندیشه شهرسازی – شهرسازی فنگرا و
انسانگرا ،پایاین دوران مدرن و نقد مدرنیسم
 طراحی در اقلیمهای گوناگون ایران
 مبانی نظری زیباییشناسی ،برخورد با محیط
ساختهشده






شوای ،شهرسازی از تخیالت تا واقعیات (فن ررا -شهر انسان)
همایونفر ،تاریخ طراح شهری (مطابق با فصول سیر اندیشهها)
پاکزاد ،سیر اندیشه شهرسازی( 2ک منبع)
رروتر ،زیبای شناس در معماری (فص های هماهنگ  -زمان و
مسیر -نور و رنگ -عالئم)
کالن ،رزیده منظر شهری (ک منبع)
داندیس ،مبادی سواد بصری (ک منبع)
بحرینیی  ،تحلییی مبییان نظییری طراحیی شییهری معاصییر (کییالن
پیکرررای  -متابولیسم -تیم )10
توسل  ،اقلیم ررم و خشک (ک منبع)
توسل  ،هنر هندسه (ک منبع)
رلکار ،مقاله طراح شهری پایدار در حاشیه شهرهای کویر
جان لنگ ،آفرینش نظریه معماری (ک منبع)










موریس ،تاریخ شک شهر (تا انتهای قرون وسط )
پاکزاد ،تاریخ شهرسازی ایران (تا انتهای حکوم های محل )
پاکزاد ،تاریخ شهرسازی جهان (فص قرون وسط )
حبیب  ،شارتاشهر (تا انتهای تولد مفهوم جدید از شار)
بان مسعود ،تاریخ معماری غرب (تا انتهای قرون وسط )
زارع  ،آشنای با معماری جهان (تا انتهای روتیک)
بیکن ،طراح شهرها (تا انتهای طراح در سدههای میان )
بنه ولو ،تاریخ شهر (ک منبع)








تیبالدز ،شهرسازی شهروندررا (ک منبع)
بهزادفر ،آفرینش مراکز شهری سرزنده (ک منبع)
قریب ،شبکه ارتباط در طراح شهری (ک منبع)
مدن پور ،طراح فضای شهری (ک منبع)
رابرترز ،رویکردی به سوی طراح شهری (فصول  4تا ) 7
کرمونا ،مکانهای عموم  ،فضاهای شهری (بعد ریخ شناس /
ادراک  /اجتماع )
بهزادفر ،محیطهای پاسخده (نفوذپذیری /خوانای  /رنگ تعلق /غنای
حس )
پاکزاد ،مبان نظری و فرآیند طراح شهری (فصول  8تا )13
توسل  ،طراح فضای شهری (بخش )2
فرای ،طراح شهری به سوی یک شک پایدارتر شهر (ک منبع)
رلکار ،مقاله مولفه های سازنده کیفی طراح شهری







جزوه اختصاص شبکه طراح شهری
سعیدنیا ،کتاب سبز شهرداریها (جلد )8-3-2
بهزادفر ،زیرساخ های شهری
حبیب  ،مرم شهری
حبیب و مسائل  ،سرانه های کاربری شهری









آزمون 25 :4درصد سوم –  18دی

تاریخ معماری و شهرسازی
 تاریخ معماری و شهرنشینی تا انتهای
قرون وسطی
 تاریخ ایران تا انتهای حکومتهای محلی

تحلیل فضاهای معماری و شهری





معیارهای طراحی شهری سازگار با
نیازهای مردم
بررسی ابعاد ریختشناسی ،ادراکی و
اجتماعی
شکلهای پایدار شهر
مبانی طراحی شبکه ارتباطی شهری

مباحث عمومی شهرسازی ایران
 مباحث علم شهرسازی (بخش دوم) – کاربری زمین،
حمل و نقل ،زیرساخت ،بافت فرسوده







مبانی نظری معماری و طراحی شهری

آزمون 25 :5درصد چهارم –  9بهمن

 سیر اندیشه شهرسازی از دوران پست مدرن تا
انقالب اطالعات و نقدهای پس از آن
 معرفی نظریهپردازان الگوهای عام اولیه و ارتباط آن
با دوره معاصر

تاریخ معماری و شهرسازی
 تاریخ معماری و شهرنشینی تا انتهای
قرون وسطی
 تاریخ ایران تا انتهای حکومتهای محلی

تحلیل فضاهای معماری و شهری





معیارهای طراحی شهری سازگار با
نیازهای مردم
بررسی ابعاد ریختشناسی ،ادراکی و
اجتماعی
شکلهای پایدار شهر
مبانی طراحی شبکه ارتباطی شهری

مباحث عمومی شهرسازی ایران
 مباحث علم شهرسازی (بخش دوم) – کاربری زمین،
حمل و نقل ،زیرساخت ،بافت فرسوده





























شوای ،شهرسازی از تخیالت تا واقعیات (فسلفه شهر)
همایونفر ،تاریخ طراح شهری (مطابق با فصول سیر اندیشهها)
پاکزاد ،سیر اندیشه شهرسازی( 3ک منبع)
بحرین  ،تحلی مبیان نظیری طراحی شیهری معاصیر (نمیادررای /
رفتارررای  /سن ررای  /فراتجدد)
منشور نوشهرررای (ک منبع)
عین فر ،نقش غالب الگوهای عام اولیه در طراح محله های
مسکون معاصر (ک منبع)
بحرین  ،تجدد فراتجدد و پس از آن (ک منبع)
موریس ،تاریخ شک شهر (تا انتها)
پاکزاد ،تاریخ شهرسازی ایران (تا انتها)
پاکزاد ،تاریخ شهرسازی جهان (تا انتها)
حبیب  ،شارتاشهر (تا انتها)
بان مسعود ،تاریخ معماری غرب (تا انتها)
زارع  ،آشنای با معماری جهان (تا انتهای باروک)
بیکن ،طراح شهرها (تا انتها)
کوان ،اسناد طراح شهری
بحرین  ،فرآیند طراح شهری (فص )6
توسل  ،طراح شهری هنر نوکردن ساختار شهر
کرمونا ،مکانهای عموم  ،فضاهای شهری (بعد
بصری/عملکردی/زمان بخش )3
بهزادفر ،محیطهای پاسخده (تناسبات بصری /رونارون  /انعطاف
پذیری)
پاکزاد ،مبان نظری و فرآیند طراح شهری (بخش )2
توسل  ،اصول و روش ها(بخش )2
توسل  ،قواعد و معیارها
دیکسون ،طراح شهری برای قرن شهری
جزوه اختصاص شبکه طراح شهری
بهزادفر ،طرحها و برنامه ها
کتاب سبز شهرداریها ،جلد 11 -5
پیرزاده ،اصالح نظام مدیری شهری ایران

آزمون  50 :6درصد دوم (جامع مباحث دو آزمون قبل) –  30بهمن
آزمون  100 :7درصد اول (مشابه کنکور) –  21اسفند
آزمون  100 :8درصد دوم (مشابه کنکور) –  20فروردین
آزمون  100 :9درصد سوم (مشابه کنکور) –  3اردیبهشت

