
 

 
 

 
 

 

  
 

 ( معماريمباحث ) مجموعه  نام دروس ردیف

 زبان عمومي و تخصصي 1
، لغو،، واگاوان تخصصوي (very-enough -too-such-soقيود و كلمات ربط، قيوود كموي   اسم و انواع آن،
  درك مطلب(

 طالحات رايج در معماری منظرو اص ها،واگهمفاهيم، های ايران پيش از اسالم تا دوره سلجوقيانباغ منظرمعماری درك عمومي  2

 درك عمومي معماری 3
طراحي  و بنويی و زو و و كوـ( و  فرم يا صوورت و اصووت تركيبشكل و فرم   فضا( و واژگان و مفاهيم

 بنيی فضواها( وبنيی درمسكن و نور و روشنايي و فضاها و موقعي، آنهوا و تسسويم عرصه بندي فضاهاعرصه

  طراحي معابر پياده و طراحي معابر همسطح و غيرهمسطح پياده(  طراح  فضاهاي خارج  ساختمان

 تاريخ و مباني نظری 4

 تمين چين(  هني تمين  مصر تمين  النهرين بين های تمين  اوليه نهای تمي و تاريخ  ماقبـ جهان معماري

  ايران در اوليه هاینتمي  معماری ایران معماري پيشاميرن(  غرب معاصر معماري 

 اسالم معماري ساسانيان((و اشكانيان، سلوكيان،  هخامنشيان، ايران در اسالم از قبـ ايران معماری

 مصر( در اسالمي تهای حكوم  اسالم صير های حكوم،
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 دروس فني ساختمان

مواد و مصالح ساختماني از نظر منشأ و موواد   بندي مواد و مصالح ساختمان دسته شناخت مواد و مصالح:
مواد و مصالح معويني و  ها در كارهای ساختمانيمواد و مصالح ساختماني از نظر نحوه عملكرد و نسش آنو  اوليه

و  سنگ آهك  آهكها( ودانهو سبك هاخواص خاكو  خاكو  سنگو  از نظر نوع و تركيب كاني تشكيـ دهنيه
هوای مالتو  ن آهوك(شين آهوك  كربناتوه شوي سخ،و  هييراته كردن  شكفتن( آهكو  پ یهای آهككوره

و  خوواص اوچو  سخ، شين اچو  پ یهای اچكورهو  پ یاچو  سنگ اچ  گچ( و خواص شفته آهكو  آهكي
 (كاریعلـ ترك خوردن اچو  انواع اچو  انواع مالت اچ

پي و  شناخ، خاكو آماده سازی كارااه  سازي و پ  شناخت خاك ي آماده سازي كارگاهعناصر جزئيات: 
و ضووابط ازورای سواختمانهای بوا مصوالح بنوايي  ديوارهای مخصووصو  ديوارهای بتنيو  يوار چينيدو  سازی

 (كرسي چينيغيرمسلح و 

 اقليم و عوامـ اقليمي و تابش خورشيي و زريان هوا  باد( و بادهای مهم ايران و اقليم تنظيم شرایط محيط : 
شيي و اتمسفر بر روی يكييگر و بر اقليم و انوواع اقلويم در دمای هوا و رطوب، هوا و بارنياي و تأثيرات تابش خور

 تعادت حرارتي بين بين انسان و محيط پيرامون و تعادت ارموايي  اقليم و انسان مسياس زهاني  بين المللي( و
 در بين انسان و اثرات عوامـ اقليمي بر دفع ارمای بين و مسياس حرارتي و منطسه آسايش يا راحتي( 

 ترموديناميووك و مبوواني پايووهد ترموديناميووك و انتسووات حوورارت، همرفوو، بخييم مكييانيك   تأسيسييات:
 (،...تشعشع، ضريب انتشار، مشخصات هوازايي(، زابه

 (،... تأسيسات برقيد ميار باز، ميار بسته، كولن، آمپربخم الكتریك : 

های برداری و بردارها و قووانين كمي، نيرو وكليات و  تعادت، نيرو و بردار :هاي ساختمان و سيستم ایستای 

و تحليـ سازه و معوين بوودن  هاااهو تكيه و بار و بارهای ديناميكي و استاتيكي چرخشي حرك، نيوتون و تعادت
های ، سوازهخمشوي( و فشاری و برشوي و كششيهای اساسي تنش  اعم از مفاهيم پايه وضعي،  ، تنش(هاسازه

ای و پارچوه دریهای چاهای مضاعف و سازهي و كابـهای خطكابـو يكابلهای سازه های فشاری و سازه كششي

 (هاو انبي هاو طاق هاقوسو  های هوای فشردهو سازه كششي

 شهرنشين  ي شهرگرای  و شهرسازي قبل از اسالم تاريخ شهر در ايران 6

 مباني بازسازی پس از سانحه 7

هوای  طبيع، سانحه و مسيواس خسوارت و مكوان واقعوه و بخش هاي سامانده  و بازسازيكليات ي حوزه
 انيركاران بازسازی(پذير و تلفات و ضايعات و نيازها و منابع موزود و تعهيات سياسي و دس،آسيب

های اسكان موق،  اهمي، پژوهش برای سرپناه پس از سانحه و روني پژوهشكليات ي اسكان در ادبيات بالیا 

اانه توليوي سورپناه های مرتبط با سرپناه پس از سانحه و مراحـ سهنظری و آغاز پژوهشهای و دائم و چهارچوب
 پس از سانحه(

 آكوستيك 8

 تراز شيت و فشار صوت،محيوده شنوايي، ساختمان اوش،،صوتي های ماهي، صيا، كمي،اصول و مبان  صدا 

 توليي صويا در حنجوره،انوواع صويا، انتشيار صيدا  تولييد و (ايری صيا،زمع كردن صوياها،انيازهبلنيی صيا

 و  بازتواب كننويه هوای مسوطحانعكاس صيدا   ( ،تأثير دموار صيابثير شرايط محيطي صوتي، تأ هایسرچشمه
 پخش كننيه صوتي( های صوتي،بازتابنيهمنحني،

اار چه سرفصـ طرح سواالت مطابق بودزه بنيی اسو، سواالت مربوط به بخش مباني نظری به صورت تركيبي با سواالت تاريخ مطرح خواهني شي بنابراين توجه: 
 اما سواالت در رابطه با تاريخ معماری مطرح خواهني شي. 

 1آزمون 



 

 
 

 
 

 ( معماري مباحث ) مجموعه نام دروس ردیف

 ، لغ،، واگاان تخصصي  درك مطلب(هاضماير، ربط دو زمله، تطابق فاعـ و فعـ، زمان زبان عمومي و تخصصي 1

2 
 معماری  درك عمومي

 منظر
 ،اقليمايراني هایو مفاهيم باغهای ايران باغ

 درك عمومي معماری 3

هوای توراز و پروفيوـ و برداری و مسياس نسشه و تهيه پالن با منحني اهمي، و موارد استفاده نسشه برداري و نقشهنقشه

ساير بناهوای موذهبي و كاروانسوراها و   مسجي و معماري اسالم  و مراكز خدمات  و مذهب  حجم عمليات خاكي( ومحاسبه 

بنيی  عوامـ موثثر بور شورايط اقليموي و تسسويم طراح  اقليم  ساختمان ها و آب انبارها و بازار و كاخ و مييان( وها و پـحمام

  اقليمي ايران(

 تاريخ و مباني نظری 4
معمياري معاصير غيرب موين يونوان( های اگه و ت تمين گاپن، آمريكا پيش از كريستف كلمب و تموينجهان معماري 

 های اسالمي در اسپانيا( حكوم،معماري اسالم  معماری ايران در دوران اسالمي( و معماري ایران  معماری ميرن( و 
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 دروس فني ساختمان

 ی سويمانمراحـ مختلف تهيهو  نسش تركيبات سيمان در زنس آنو  تركيبات سيمان  سيمانشناخت مواد و مصالح: 

های تركيبي بوا سويمان انواع سيمانو  انواع سيمانو  خواص سيمان پرتلنيو  پ یهای سيمانكورهو  راحـ مختلف پخ،مو 

و  مواد مضر در بتنو  مواد اف ودني در بتنو  بتن يا سنگ مصنوعي  بتن( و انباركردن سيمانو  های سيمانيمالتو  پرتلني

 ري ی در هوای اورمبتنو  عوامـ مثثر در مساوم، فشاری بتنو  و رواني بتنكارآيي و  انواع بتن بر حسب مي ان آب مصرفي

آجير و ( و عواموـ افو، در بوتنو  های ويژهبتنو  آزمايش مساوم، فشاری بتنو  سطح واري ري ی در هوای سرد و و بتن

 (نسوزو  كاشيو  آزر ماسه آهكيو  آزر  كاش  و نسوز

 روشهای زلوايری از نفوذ رطوب، به ديووارو  عايق كاری رطوبتي ديوارها  وارهاكاري رطوبت  دیعایق عناصر جزئيات: 

ايجاد بازشوو يوا   ایجاد بازشو یا درگاه در دیوار ي در و پنجره ( وهای رطوبتي و نحوة عايق كاریمحـ قرارايری عايقو 

 (بامو  سازی سسف تيرچه بلوكمهم آماده نكاتو  انواع سسفو  سسف  سقف و بام و (چارچوب در  قاب(و  درو  درااه در ديوار

 تابش خورشيي و موقعي، خورشويي در آسومان و توابش خورشويي بور اقليم و ساختمان  ،منابع انرژيتنظيم شرایط محيط : 

لوي سطح بنا و مسايسه تابش آفتاب بر انواع سطوح در زمستان و تابستان و توأثير توابش آفتواب بور انوواع ديوارهوا و بور حورارت داخ

مبيان   و آسوايش حرارتوي ها و اثرات تابش خورشيي بر شيشه و سطوح شفاف و سايه(ساختمان و اثرات تابش خورشيي بر انواع بام

 های انتسات حرارت و نحوه انتسات حرارت در ساختمان و درزات روز(  راه انتقال حرارت در ساختمان

تجهي ات مربوط به سيسوتم حورارت ديگ فوالدی، د تجهي ات مولي، تجهي ات مولي ارما و سرماتأسيساتد بخش مكانيكي  

سوخ، و تجهي ات سوخ، رساني، منابع آب ارم با سوخ، فسيلي، منبع انبساط، برج خنك كن، خنوك كون ، مرك ی بخار

چگوالي تووان ، روشونايي  لووكس(، (شويت روشونايي  شويت نوور روشونايي دبخوش الكتريكويد ( ،...تراكمي، چيلر زوذبي

 (،...فيبر نوری نوری، منابعدی،ورو

انواع تير و نموودار بورش و نموودار ا   هو دات ها، كرنش، تير برش، اشتاور خمشي:  هاي ساختمانو سيستم ایستای 

 ساختمان های فوالدی و بتني (بررسي معين يا نامعين بودن تيرها اشتاور خمشي و

 اسالم  دوران در شهرسازي و شهرگرائ  شهرنشين  ي  تاريخ شهر در ايران 6
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مباني بازسازی پس از 

 سانحه

 وو   آمواداي هوای و برناموه بازسازی و    توسعه و و بازسازی  بازسازی در خطر  تخفيفبحران مدیریت مراحل سایر با ارتباط

 هوایويژاي وو   موقو، اسوكان واحويهای  تاريخچه طراحوي طراح  تاریخ  روند و   سامانيهي( طريق از اضطراری اميادهای

 ه  اورو محووری طراحويوو    موقو، اسوكان بنيیطبسه و    های سرپناه  سياس، موقت اسكان شناس  گونه و   عملكردی(

 وو    صوحرايي( حموام و توالو، وو    متوياوت های نمونه سايرو   ها صفحه بنيی اروهو    چادر بنيی ه ارو و   اتاقك های بنيی

 ای( و موردمهسوته سوازیخانه وو  برتر خش، و  بازياف، مصالح و  شيه ويران هایخانه سالم الحاز مص  استفاده محوري مصالح

 محوری(

 آكوستيك 8

انتقيال صيدا ( ايری ضريب زذب صيادر سالن،انيازه های صوتي، زذب كننيهی صوتيها انواع زذب كننيه جذب صدا

های چنوي سوتگي فركانسوي، زويا كننويهبقانون زرم، وا ا،درزه انتسات صيضريب انتسات زيا كننيه، شاخص كاهش صيا،)

، انتسوات هازياره  پنجره ها و شاخص كاهش صيا(، تاثير بازشوها در مي ان انتسات صيا، محاسبه انتسات صيا از طريق زوياره

های مجواز شويت ي،محيودتاثير نوفه بور انسوان، متياوت نوفه و  منابع نوفهصيا از بيرون به درون بنا از طريق زياره نما( 

،كنتورت  دفاتر اداری پالن صحيح ، كنترت نوفه در كارهای كاهش نوفه،ای،راهكنترت نوفه پيكره ، برسنج نوفه،نوفه،انواع نوفه

 (نوفه هوابرد 

سواالت مطوابق بودزوه بنويی اسو، اموا سواالت مربوط به بخش مباني نظری به صورت تركيبي با سواالت تاريخ مطرح خواهني شي بنابراين اار چه سرفصـ طرح توجه: 

 سواالت در رابطه با تاريخ معماری مطرح خواهني شي.

آزمون 
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 مباحث ) مجموعه معماري(

 1و2های مجموع مباحث آزمون
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 ( معماريمباحث ) مجموعه  نام دروس ردیف

 زبان عمومي و تخصصي 1
، لغو،، واگاوان تخصصوي  درك وتاه، نسـ قوت مسوتسيم و غيور مسوتسيم(، معلوم و مجهوت، زمالت مركب كmodalافعات  
 مطلب(

 ،اياهانسازی شرق دور، باغ ايراني، اصوت طراحي فضای سب سازی اروپا، باغباغ منظر معماری  درك عمومي 2

 درك عمومي معماری 3

شكـ و رنگ و تأثيرات بصوری و روانوي  ها  هارموني( وهماهنگي رنگ كنتراس، رنگ و ها وبنيی رنگ دسته معماري و رنگ

كشي  معمياري نقشه ها و كيفي، رنگهای مختلف( وها و اتاقها ديوارها و كف اتاقها و رنگ و فضای معماری و سسفرنگ
های  پالن طبسات يا برش افسي و نماها و مسطع يا برش عمودی و عناصر ارتباط دهنيه طبسات و مسيواس در نسشوه ساختمان
ها و نسشه مبلمان و تراز نويسي و شيب بنيی فضاها و ترسيم كف شور و ترسيم پالن بام و ترسويم اذاری پالنانيازه معماری و

فرايني طراحوي  های پرسپكتيو و انواع پرسپكتيو مخروطي( عناصر پرسپكتيو و ويژاي پرسپكتيوها( و و معرفي درها و پنجره
 ( ، معماری بايونيك، معماری ديجيتاتركي تايپيارا ، معماری آراحي زمينهطهای بلني ، دهي ، طراحي ساختمان برنامه

 تاريخ و مباني نظری 4

 معمواری پسو، مويرند معماري معاصر غيرب  تمين اتروسك و تمين روم و معماری صير مسيحي، و بي انس( و معماري جهان 

معمياري پس، ميرن و معماران پس، ميرن و آثار معماری پس، ميرن و نئو ميرن  پس، ميرن سفيي( و معمواری نئوكالسويك( و 
 های اسالمي در تركيه( حكوم،ي معماري اسالم  معماری ايران در عصر قازار و معماری معاصر ايران ( ایران 
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 دروس فني ساختمان

 قطورانو  انواع قيرهای پااليشيو  تفاوتهای قير معيني و قير نفتيو  های قيرانواع قير و ويژاي  قيرو مصالح:  شناخت مواد

و  چوينو  آهون  فلزاتو  (انواع شيشهو  شيشه رنگيو  های ذوب شيشهكورهو  هاويژاي  شيشه ( وآزمايشهای مهم قيرو 
 (Mgمني يم و  Niنيكـ و  snقلع و   znروی و  Pbسرب و  Cuمس و  Alآلومينيم و نمودار تنش كرنش در فوالد و  فوالد

 انيدود و نماكياري ( وفضای سب سازی( و  حياط سازیمحوطهو  سازیكف سازي محوطهسازي و كف عناصر جزئيات:
 (نحثه ازرای نما با سنگو  نماسازیو  انيود 

معتيت و مرطوب  سواحـ دريای خ ر( و خصوصيات آب و هووايي اقلويم   اقليم بندي اقليم  ایرانتقسيم :تنظيم شرایط محيط 
های كلوي فورم ابنيوه سونتي اقلويم های باف، شهری و روستايي اقليم معتيت و مرطوب ايران و ويژايمعتيت و مرطوب ايران و ويژاي

سوسف و اقلويم اورم و مرطووب ايوران های معتيت و مرطوب ايران و مصالح مورد استفاده در اقليم معتيت و مرطوب ايران و پوشوش
های باف، شهری و روسوتايي اقلويم  سواحـ خليج فارس و دريای عمان( و خصوصيات آب و هوايي اقليم ارم و مرطوب ايران و ويژاي

رم و های عمومي  فرم سنتي اقليم سنتي اقليم ارم و مرطوب ايران و مصوالح موورد اسوتفاده در اقلويم اوارم و مرطوب ايران و ويژاي
هوای مرطوب ايران و اقليم سرد ايران  نواحي كوهستاني و مرتفع فالت ايران( و خصوصويات آب و هووايي اقلويم سورد ايوران و ويژاي

های عمومي ابنيه سنتي اقليم سرد ايران و مصالح مورد استفاده در اقلويم سورد ايوران باف، شهری و روستايي اقليم سرد ايران و ويژاي
های عمومي فرم ابنيوه سونتي هواييگرم و خشك ايران و خصوصيات آب و هوايي اقليم ارم و خشك ايران و ويژايو خصوصيات آب و 

اقليم ارم و خشك ايران و مصالح مورد استفاده در اقليم ارم و خشك ايران و اقليم ارم و نيمه مرطوب ايوران و خصوصويات عموومي 
 مسوجي و ميرسوه و  اقليم و ابنيه سنت  ایران ( وروستاهای زير زميني و باداير وفرم ابنيه سنتي اقليم ارم و نيمه مرطوب ايران 

 كاروانسرا و بازار و حمام و پـ و آب انبار و بركه و يخچات( 

، تعيين مسيار هوای اورم در پورده هووايي، نوع انتسات حرارت به فضا: تجهيزات تبادل حرارت   بخش مكانيكيتأسيسات: 

انوواع كنتورت كننويه بوا ، شيرها، هاوصاله، هالوله، های سانتريفيوگیعوامـ مثثر بر ظرفي، پمپ: و توزیعتجهيزات، انتقال 

تخمين سوطح مسطوع : گيري هوازن  و رطوبتتجهيزات پاكسازي، رطوبت، تله بخار، تحريك و تأثيراذاری غيرالكتريكي

توزيع بورق ، شبكه توزيع برق ساختماند كش برق و سيم شبكه توزیع) بخش الكتريكيد (و... كانات هود  چهاراوش و ميور
 (و... از ا و قطعات ميار روشنايي، هاآن ها و اتصاالتها و كابـسيم شناسايي، در سطح يك طبسه

، سوتون، قواب هوای آزاد های خمشوي و فرم، سوازهكمانش، خوواص هنيسوي سوطوح: هاي ساختمان و سيستم ایستای 
 (تاشيههای ورقسازه ،ها پوسته كنني،ديوارهای باربر،ها چگونه عمـ ميساختمان،در معماری مفاهيم پايه سازه

 الملل در شهرسازي و معمارياز زمان قاجار تا سبك بين شهرسازي و شهرگرائ  شهرنشين  ي  تاريخ شهر در ايران 6

 مباني بازسازی پس از سانحه 7

یياب  و يي مكانهای اصوولي( رهای مشكـ آفرين و تنگناهوا و راهكارهوا و دسوتورالعمـ باوها و اصول راهبري باورها، دشواري
ري ی  حفاظو، و امنيو، و دسترسوي و ري ی و عواموـ كليويی در برناموه راهنمای برناموههاي موقت گاهریزي سكونتبرنامه

هوای فرهنگوي و های خيورين و تفاوتيوهخانمان و مسامات مي بوان و روهای بيمحيطي و زمعي، محلي و ويژايمالحظات زيس،
هوای های موييريتي اردواواه و روش ديويااههاي موقت گاهها و سكونتمدیریت اردوگاهپذير(( و اقشار خاص آسيب ازتماعي و

 ((بنيی سوم و واتسن  آب و نظاف،( و بهياش، آب و منابع آببنيی دوم و دستهبنيی اوت و دستهارزيابي فني اردوااه  دسته

 آكوستيك 8
نيازهوای  گويي،ی بسته، محاسبه زمان واخنش، نيازهوای آكوسوتيكي سوخن انتشار و تباهي صيا در فضا  اصول طراح  آكوستيك 

اشوكاالت مهوم آكوسوتيكي، نسواط كوور و سوايه  كنفرانس،سوينما،تر، كنسرت،د تئواشوكـ و حجوم سوالن ابعاد،موسويسي، آكوستيكي
 لحاقي(كوستيكي، تمرك  صيا، فضاهای اآ

ی اسو، اموا سواالت مربوط به بخش مباني نظری به صورت تركيبي با سواالت تاريخ مطرح خواهني شي بنابراين اار چه سرفصوـ طورح سوواالت مطوابق بودزوه بنويتوجه: 
 سواالت در رابطه با تاريخ معماری مطرح خواهني شي.

 4آزمون 



 

 
 

 مباحث ) مجموعه معماري ( نام دروس ردیف
 ، لغ،، واگاان تخصصي  درك مطلب(ایزمله پيچييه، كاربرد فعـ دوم، عبارت وصفي، حروف اضافه، افعات دو كلمه و تخصصي زبان عمومي 1
 سازی از رنسانس تا معاصر اروپا، عناصر باغ ايرانياستانيارد فضای سب ، باغ منظر معماری  درك عمومي 2

 درك عمومي معماری 3

 شناس  و عوامل تخریب بناهياي سينت آسيب ها بر روی سطوح اونااون( واانه و افتادن سايههای چني منبع نور و سايه سایه
ها و فرسايش و زوات و انواع رطوبو، در بناهوای تواريخي و مشواهيه صويمات ای به شناسايي آسيب عوامـ مثثر در تخريب بنا و اشاره

زدايي در ابنيوه و بررسوي های مختلوف رطوبو،صعود رطوب، و روشناشي از رطوب، در بنا و تشخيص منشأ رطوب، و مي ان ارتفاع و 
هاي معمياري سينت  سيازه نامه( وها و انبيها و واگهها در ابنيه و شناسايي ترك و نشس، در بنا و مهار قوسها و نشس،انواع ترك
  سوازه پايويار و تيور و سوتون و ايزههاي سيابررس  سيستم نامه( وپوششهای معماری سنتي و واگه ها و ديوارها و زياره ایران

  ها( ها و سسفهای قوسي و طاقهای كابلي و قوسقابهای زناغي و سازه و قاب ساده و قابهای چني دهانه و ديوارهای باربر

 تاريخ و مباني نظری 4

مويرن و سوبك  معمواری پسو، معمياري معاصير غيرب  رومانسك و اوتيك و رنسانس و باروك و روكوكو ( و معماري جهان 
اكلكتيسم  التساط ارايي( و ديكانستراكشن و سووپرميرن  معمواری مجوازی( و معمواری فولويينگ و معمواری پيويايش كيهواني و 

های معماری سنتي ايران و سوير و تحووالت بناهوای تواريخي  عناصر و انياممعماري ایران های معماری معاصر( و غيرخطي و دييااه
 های اسالمي در هني( حكوم،معماري اسالم ( و ي ايرانسالممعماری ا ، ساختار و معنا درايران

 
5 
 

 دروس فني ساختمان

وزن مخصووص و  چوبهای موورد اسوتفاده در سواختمانو  های خشك كردن چوبروشو  هاويژاي  چوبشناخت مواد و مصالح: 
هوا از نظور بنيی رنگدسوتهو  هوابنيی رنگهدسوتو  رنگ   مصالح جدیدو  (چوبهای مورد مصرف ساختمانو  معايب چوبو  چوب
حرارتوي و صووتي بنويی موواد عايقو  هاترموسو،و  هاترموپالسوتيكو  پالستيكو  هاعوامـ عميه در مورد استفاده از رنگو  كاربرد

 ((FRP  و پليمر مسلّح به الياف های پالستيكياسفنجو  سراميكي  كاني(
 آشوپ خانهو  ويژايهای پوشش ديوار در سرويسهای بهياشتي و آشوپ خانه  و آشپزخانه هاي بهداشت سرویس عناصر جزئيات:

و انوواع اتصواالت های فل ی سازههای فوالدی و های طراحي در سازه انواع فوالدها و روش هاي فلزي و بتن سازه ( وحمام و توال،و 
هوای ويوژه كواربرد يو ی و روشراختالط بتن و انتسات بتن و بتن زوشي و انواع زوش و بتن و انواع بتن و از ای تشكيـ دهنيه بتن و

بتن و آرماتوربنيی و نسش آرماتور در بتن و موارد استفاده از ميلگرد در اعضای بتن مسلّح و پوشش بتني روی ميلگردهوا و ايجواد خوم 
های بتنوي و پلوه در سوازهو زهوای سواختماني درو قالب در انتهای ميلگرد و رفتار تيرهای بتن آرمه تح، اثر بارهای موثر خارزي و 

 (فل ی
تعيوين  ايری ساختمان متناسب با اقليم و فرم ساختمان متناسب با اقلويم و زه، اصول طراح  اقليم د يم شرایط محيط تنظ

هويايتي  فرم ساختمانهای ب رگ و استفاده از باد شكنها زه، كاهش نفوذ هووای خوارج و اسوتفاده از زموين زهو، كواهش زريوان
هوای آفتوابي زهو، حرارت و استفاده از فضاهای حاـئ و كاهش نفوذ هوا و كاهش زريان هيايتي حرارت و استفاده از ديوارهوا و پنجره

استفاده از آب و اياهان زه، ايجاد برودت تبخيری و كاهش زوذب حورارت از خورشويي و اسوتفاده از  وری از خورشيي واف ايش بهره
ق كاری حرارتي ساختمان و عايق كاری رطوبتي ساختمان و خالصه روشهای دس، يابي به اهوياف عمويه طراحوي تهويه طبيعي و عاي

 اسوتفاده از انورگی خورشوييی در سواختمانها و روشوهای دريافو، انورگی  هاي فعال و غير فعال خورشييديسيستم اقليمي( و
 های هوشمني،مصاديقهای بادی، ساختمان، توربينييی( های غير فعات خورشييی و سيستم های فعات خورشخورشييی و سيستم

سيسوتم ارموايش بوا  ،ها براسواس سوياتسيستم بنيیطبسهد هانگاه  گذرا به سيستمبخم مكانيك  )تأسيسات: 

 ،بخار

هاي ارتبياط ، شيبكه  بخوش الكتريكويد( فاضوالب،آب: آب و فاضالب، های اونااونها برای كاربریكاربری سيستم

تأمين انرژي الكتریك  پاك  ،شبكه امنيتوي، حريقعالم،شبكه ايمني، سيستم صوتي، شبكه ارتباطيد ن  و امنيت ایم

  (CHP) سيستم توليي هم مان، انرگی باد ،های فتوولتاييكسلوت: جوی و صرفه

های فناوری،های بلنوينسواختماهای گئودزيوك، انبوي های فضاكار، ، سازههاخرپا :هاي ساختمان ایستای  و سيستم
 های مشبكانبيبستي، های كشسازهنوين ساختماني،مباني طراحي،مشخصات فني عمومي كارهای ساختماني،

 تاريخ شهر در ايران 6
 انقيالب از پيروزي پس ایران در شهرسازي تا المللبين سبك از پس شهرسازي و شهرنشين  در تغييرات

 اسالم 

 نحهمباني بازسازی پس از سا 7

 و چادر شهرك چادر و معايب چادر و اسكلتي و م ايای چادرهای  انواع موقت هايسكونتگاه در اضطراري چادرهاي

 در مهوم مووارد سورپناه و زانمايي واحويهای هاینمونه و خانوار بعي برحسب  چييمان هااردوااه طراحي راهكارهای و

 وو طورح2و  ]پيشونهادات وو معايب  م ايا و [خطي و طرح1ها  ااهاردو استسرار متياوت های ح طر  واحيها( و زانمايي

 تعطيلوي وو آتوي یو توسوعه ]پيشنهادات  معايب و م ايا [ شعاعي و طرح3و   ]پيشنهادات و معايب و م ايا [شطرنجي

 دييااه با موق، های ه اا سكون، ري ی  برنامه راهكارهاي اجرای  و گيري ه نتيج  ي(( طراحي راهكارهای و اردوااه

 پيوست وري ی( و برنامه طراحي سوی به و راهبردها و توسعه

 آكوستيك 8

 ميكروفن، آمپلي فاير، بلنياو، مالحظات مربوط به سيستم الكترونيكي صووتي(  هاي الكترونيك  تقویت صداسيستم

ی موسويسي پواركودال و رم، ن،تاالر سمفوني داالس، خانه اپرای باستيـ،سورا، خانه اپرای اس خانه اپرای سييني مصادیق

 (سالن كنسرت بتهوون،مرك  هنرهای نمايشي شوستر 
ی اس، اما سواالت در رابطه بوا سواالت مربوط به بخش مباني نظری به صورت تركيبي با سواالت تاريخ مطرح خواهني شي بنابراين اار چه سرفصـ طرح سواالت مطابق بودزه بنيتوجه: 

 ي.تاريخ معماری مطرح خواهني ش

 5آزمون 
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 5و  4های مجموع مباحث آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6آزمون 



 
 

 
 :زبان عموم  و تخصص 

Tofelي 2كتاب مدرسان شریف  ي1 reading comprehension and vocabulary workbook 3ي فرهنگ مصور معمياري، ترجميه دي كينيگ  
  Essential words for Tofelي 6 لغت 504هاي كامالً ضروري ي واژه5 ي انگليس  معماري دكتر حسن رستگارپور4چينگ 

 :عناصر و جزئيات و شناخت مواد و مصالح
ي مصيالح 5()مشخصات فن  عموم  كارهاي ساختمان  55يي نشریه4مصالح ساختمان ، احمد حام   ي3 ي عناصر و اجزاء، سياوش كباري2 مدرسان شریفكتاب  ي1 

مصيالح شناسي  محميد يي 8ي عناصر و جزئيات محمد كيزازي 7 هاي ساختمان مصالح و فراورده مبحث پنجم مقررات مل  ساختمان ،ي 6 فروتن   ساختمان  مؤلف سام
 كزازي 

 :تنظيم شرایط محيط  و تأسيسات
اقلييم و معمياري تيأليف مرتضي   يي4  سمایكتاب راهنماي طراح  اقليم  تأليف مرتض  ك ي3 مقررات مل  ساختمان 19و  18مبحث ي 2ي كتاب مدرسان شریف 1
يي مهندسي  آوا 8 ي معماري و روشنای  دكتر حيدري7 اقليم  دكتر وحيد قبادیان ي راهنماي طراح 6 س  اقليم  ابنيه سنت ، دكتر وحيد قبادیانري بر 5  سمایك

يي 11: آكوستيك، قييابكلو 1ي مبان  فيزیك ساختمان10تأسيسات مكانيك  براي دانشجویان معماري، سلطاندوست ي 9 زادهو روشنای  در معماري دكتر مرتض  حسن
 كلو: تنظيم شراي محيط  ، قياب2مبان  فيزیك ساختمان 

 :ایستای 
يي 4 محميود گالبچي  دكتير ترجميه سيالوادوري مياریو ؛ي سيازه در معمياري3محمود گالبچ   دكتر ترجمه مور فولر؛ هادرك رفتار سازه ي2  ي كتاب مدرسان شریف1

يي مطالعيات 9كننيد  ها چگونه عمل م ي ساختمان8ي فناوري نوین ساختمان  7هاي ساختمان  آینده ي سيستم6هاي مشكب فضای  ي سازه5معمار+مهندس= ساختار 
ي كتاب معماري آرك  تيایپ  دكتير محميود 12ي كتاب فن  شناس  معماري دكتر محمود گالبچ  11 هاي جدید دكتر گالبچ ي كتاب10هاي گالبچ  موردي در سایر كتاب

اي دكتير ي كتياب طراحي  ليرزه15ك دكتر محمود گالبچ  و مهندس خرسند ي كتاب معماري بایوني14ي كتاب مبان  سازه براي معماران دكتر محمود گالبچ  13گالبچ  
 ي كتاب معماري دیجيتال دكتر محمود گالبچ  و مهندس اندج  16محمود گالبچ  

 :نظري تاریخ و مبان  
مبيان  و مفياهيم  يي 4یني  فضا، زمان، معماري، مترجم منيوچهر مزي 3منوچهر مزین  تأليف ، از زمان و معماريكتاب ي 2  ي كتاب مدرسان شریف1

اسيالم ؛  دوران ایيران دري معمياري 7پيرنيا شناس ؛ استاد كریم ي سبك6؛ استاد كریم پيرنيا ایرانمعماري ي 5معماري معاصر غرب؛ وحيد قبادیان 

ها ي ریشه11ي اسالم  ایران، پيرنيا ي معمار10 مسعودي تاریخ معماري غرب؛ امير بان 9ي آشنای  با معماري جهان؛ ابراهيم زارع  8محمد یوسف كيان  

 نييا كامل حامد دكتر غرب، تا شرق از معاصر معماري با ي آشنای 13 ي معماري اسالم ، هيلن براون 12د، ان  مسعوبو مفاهيم معماري معاصر غرب، 

 قيرن در شهرسيازي و يي معمياري16 متدین دكتر اسالم، و ایران معماري تاریخ نظري مبان  ي جزوه15مسعود  اميربان  ایران، معاصر ي معماري14

 اعتضادي الدن بيستم،

 :منظردرك عموم  معماري 
از   ي باغ ایران  بازتاب 4هنرهاي معاصر  باغ ایران  حكمت كهن، منظر جدید: موزهي 3 نعيماهاي ایران، مؤلف غالمرضا باغ كتابي 2 ي كتاب مدرسان شریف1

يي 7پيرنيا  كریم ي باغ ایران ؛ مؤلف استاد6هاي مسكون ؛ مركز تحقيقات مسكن سبز در محيطول طراح  فضاي ي اص5بهشت؛ سازمان ميراث فرهنگ  
 هاي پردیس آزاده شاه چراغ  ي پارادایم9 ي معماري و طبيعت در گذر زمان؛ دكتر بهبهان 8هاي آن؛ دونالد ویلبر هاي ایران  و كوشكباغ

 :درك عموم  معماري
يي 4گروتر انتشارات دانشگاه شهيد بهشيت  یورگ معماري؛ زیباشناس ي 3 ي كتاب برداشت از بناهاي تاریخ ، مؤلف اميرعل  خليليان2 شریفي كتاب مدرسان 1

 دكتر ایران؛ معماري در نظم فضا، فرم، كتاب ي 6 ي پرسپكتيو؛ گ. وایت ترجمه هرمز معزز5 گوزلوكينگ چينگ ترجمه زهره قرهفرم فضا نظم معماري؛ دي

يي 9 بختييار الليه و اردالن نيادر وحدت؛ ي حس8 آقای  سعيد مترجم الزیو پل ترسيم ؛ ي تفكر7 صنعت و علم انتشارات خاكوند مهدي و محسن فيض 
هران ت دانشگاه مقاالت مجموعهي 11 نویفرت ارنست معماري؛ اطالعات نویفرتي 10 تهران دانشگاه انتشارات قبادیان وحيد سنت ؛ ابنيه اقليم  طراح 
تهيران  دانشيگاه هياي جزوهي 14 جهان معتبر هايدانشگاه ورودي هايآزموني 13 ساختمان مل  مقرراتي 12 )صفه( بهشت  شهيد زیبا( و )هنرهاي
 دكتير ترجميه ها؛سازه رفتار دركي 17 قبادیان وحيد دكتر اقليم  طراح  راهنمايي 16 كسمای  مرتض  تأليف و معماري اقليمي 15 حجت( )عيس 

 و ایران معماري تاریخ نظري مبان  جزوهي 20 كنند م  عمل چگونه نها ساختماي 19 گالبچ  محمود ترجمه دكتر معماري؛ در سازهي 18 گالبچ  محمود
 محسيينایران  )غال معماريي 23 كيان  یوسف محمد اسالم ؛ دوران در ایران معماريي 22 كریم پيرنيا استاد شناس ؛ سبكي 21 متدین دكتر اسالم،

 معماریان(

 تاریخ شهر در ایران:
 ي كتاب شار تا شهر، دكتر سيد محسن حبيب 1

 :سانحه از پس بازسازي مبان 

 معمياري يي 2 بهشيت  شيهيد دانشيگاه انتشيارات فالحي ، عليرضيا دكتير ترجميه دیویس، یان و آیسان یاسمين بازسازي؛ ریزي برنامه و ي معماري1

 بهشت  شهيد دانشگاه انتشارات فالح ، عليرضا دكتر سوانح؛ از پس موقت هايسكونتگاه

 هاي مدرسان شريفمنابع آزمون
 


