کتابهای معماری
معماری کالسیک

نام نویسنده
محمودی -انسان

نقشه کشی معماری

محمودی-تورانیان

نقشه کشی معماری برای زمینهایی محدود

عامری-محمودی

در شکل گیری فضاهای معماری

رضا شاطریان

فضا وطرح وچیدمان در معماری داخلی

محمودی-احمدی نژاد

خورشید وباد ونور (طراحی اقلیمی)

مترجم:سعید تاتایی

گونه شناسی عناصر معماری تاریخی

ج.هافمن مترجم:سیده مریم سیادتی

اطالعات معماری

مترجم:کوروش محمودی

اصول و مبانی نور پردازی در معماری

مترجم:کوروش محمودی

اتوکد معماری داخلی

ترجمه:محمودی ومحرمی وربیعیان

معماری ایران

ا.پوپ مترجم:غالمحسین صدری افشار

معماری ایران

ا.پوپ ترجمه:کرامت هللا افسر
 3نسخه

معماری جهان اسالم

جرج میشل ترجمه:یعقوب آژند

میراث فرهنگی و جنگ تحمیلی

سید احمد موسوی  4نسخه

کاربری تکنولوژی جدید و منطقه ای

گردآوری:بنکت مترجم:فرزانه طاهری

مسجد جامع اصفهان

ترجمه :عبدهللا جبل عالمی

مسجد جمعه اصفهان

ا.گالدیری

سبک شناسی هنر معماری و سرزمینهای اسالمی

هواک-مارتن مترجم:پرویز ورجاوند

آب و معماری

2ج

ترجمه:حسینعلی سلطانی زاده

چ.مور مترجم :هدی علم الهدی

قالع خشاشین

پستر ویلی

قالع باستانی مازندران

سامان سورتچی  4نسخه

کتابشناسی سلطانیه

 2نسخه

مترجم:علی محمد ساکی

فرناز اخوان توکلی

مجموعه مقاالت دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

ج2.3.5

میراث آجرکاری ایران

محمود ماهرالنقش

شهرهای ایرانی دوره قاجار

محمد مهریار -فتح الدین فخاری تهرانی-بهرام قدیری

فصلنامه فنی هنری اثر
فرآیند نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران

علیرضا عندلیب

ساختارهای جدید در محیط های تاریخی

بهرام قدیری

معماری گنبد سلطانیه در گذر گاه هنر

هوشنگ ثبوتی 2ج

سقاخانه های تهران

نادیا بنیادلو

سقا تاالرهای مازنران

معصومه رحیم زاده نادیا بنیادلو

اسرار ساختمانی هرم بزرگ گیزا

حسین گیتی افشار

آرامگاه ارامنه اصفهان

هوشنگ مظاهری

کلیساهای ارامنه ایران

لینا ملکمیان

آرامگاه خارجیان در اصفهان

هوشنگ مظاهری

گره و کاربندی

اصغر شعرباف  4نسخه

هنر اسالمی و تبلور آن در تاج محل و الحمرا

نیما مکاری و حسین عالی

کبوترخانه در ایران

سعید هادی زاده کاخکی

معماری با خاک

ژان دویته مترجم:محمد احمدی نژاد

معماری زمینه گرا

برنت رادین مترجم:راضیه رضازاده

فضا و مکان در طراحی شهری

محمودی نژاد

احیائ محله های تاریخی شهرها

ترجمه:سمانه یاریخانی

مسکن بومی ترکمن

محمودی نژاد

مهندسی آوا و روشنایی در معماری

سید حسن مرتضی زاده

طراحی فضاهای شهری

مترجم کناریس سهرابی  2نسخه مال یوسف

تنظیم شرایط محیطی

نوری-قاسم زاده

فرم و کالبد در معماری منظر

کاترین دی حشمت هللا عبدالوهابی

آشنایی با معماری جهان

چینگ-پراکاش محمد رضا افضلی

مبانی طراحی منظر طبیعی در مناطق حفاظت شده

بمانیان -احمدی

هندسه فضای انسانی

ا.فورویاما مترجم:سید محسن موسوی

معماری معاصر مساجد

محمد حسین احمدی

مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

عالی -تاجیک

مسجد(هنر و معماری اسالمی)

میثم زندی

معماری ایرانی از آغاز تا دوره قاجاریه

محمد رضا نیلفروشان

ج1.2

معماری مسجد.گذشته.حال .آینده
کلیساهای مسیحیان در ایران زمین

آندرانیک هویان

 4نسخه

کلیساهای ارامنیان ایران

آندرانیک هویان

 4نسخه

هزار سال استواری -مطالعه قبه  12امام یزد

رضا ابویی

جغرافیای تاریخی سلطانیه

محمد علی مخلصی

در آیینه خشت خام 2جلد

حسین میسرت

معماری روستایی

محمد فاتح -بابک داریوش

آرایه های معماری ایران

پانته آ مختارانی -سحر مختارانی

ایده  .فرم.معماری

ا.شیر ملک سعید آقایی-محمود مدنی

فرهنگ واژگان تاریخ معماری

س.هاریس ترجمه:علیرضا آقا میری

گنجنامه(حمام ها،مدارس،بازار،خانه های کاشان،مساجد جامع،مساجد،خانه های یزد،کاروانسراها ) دانشکده معماری دانشگاه شهیدبهشتی
گره سازی و گره چینی در هنر معماری ایران 2نسخه

مهندس مرتضی فرشته نژاد

مجموعه آثار معماری سنتی ایران(دوران اسالمی) 2نسخه

انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

مجموعه آثار معماری سنتی ایران(دوران قبل از اسالم) 2نسخه

انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح  2نسخه

بوطیقای معماری 1.2

آنتونادیس  -آنتونی سی

معماری فرآیند زیستی

ج.سنوزیان ترجمه:سامان صادقی

خلق فضای قابل دفاع

ترجمه:رواقی .صابر

عناصر و جزییات ساختمانی

ترجمه:کوروش محمودی بیژن شادپی

اقلیم و معماری

رضا شاطریان

طراحی شهرها

ا.بیکن ترجمه:فرزانه طاهری

ترجمه:احمد رضا آی

معماری ایران در دوره ایلخانیان 2ج

دونالد ویلبر

هندسه ایرانی(کاربرد هندسه در عمل)

محمد البوزجانی برگردان:علیرضا جذبی

هندسه در معماری

استاد محمد کریم پیرنیا زهره بزرگمهری  3نسخه

نقشهای هندسی در هنر اسالمی

عظام السعید و عایشه پارمان ترجمه:مسعود رجب نیا

سیر اندیشه ها درشهرسازی

(کمیت تا کیفیت)

جهانشاه پاکزاد

سیر اندیشه ها درشهرسازی

(ارمان تا واقعیت)

جهانشاه پاکزاد

ترجمه:عبدهللا فریاد

معماری برای معموالن

ر-نورسن ترجمه:حبیب  -فیاض

سرشت معماری

ترجمه:رسول مجتبی پور

حسن فتحی ترجمه:علی اشرفی

ساختمان سازی با مردم
)sfahan (city of light
مصالح شناسی

سیاوش کبادی

تاثیر فرم به پایداری ساختمان در بربر زلزله

تحقیقات مسکن و شهرسازی

مسجد جامع ساوه

فراهانی-قدچانی

سروستان

لئونل بیر مترجم:امیر حسین سلطانی

مجموعه مباحث و روشهای شهر سازی -اقتصاد-مسکن-جغرافیا  4جلد

قنات های تفت

 3جلد

تاریخچه ساختمان مسجد جامع عتیق شیراز

مطالعات و تحقیقات مسکن و شهرسازی
پایلی یزدی-لباف خانیکی
علی تقی بهروزی

معماری ناشناخته

کویین تری

روشهای تاریخی پارادایم آنال

ت.استویانویچ مترجم:نسرین جهانگرد

یادداشتهای معبدی برای معماران و طراحان

کرو-الزیو ترجمه:آقایی -مدنی

بناها و شهر دامغان

نشر فضا  5ج

حریم گذاری برای ثروت های فر هنگی ایران

دکتر منصور فالمکی

هنر و معماری صفویه

مترجم:امیر علی خلیلیان

مترجم:فردا موحد

شیال کنی

ترجمه:شروه

سازه الفبای معماری

ویلسون

نگاهی نو به راهبردها و سیاست های نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران  2ج

علیرضا عندلیب

فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران

حسین سلطانزاده

آشنایی با معمای مسکونی ایرانی(گونه شناسی برونگرا)

مهندس غالمحسین معماریان

آشنایی با معماری مسکونی ایرانی (گونه شناسی درونگرا)

مهندس غالمحسین معماریان

معماری ایرانی

تقریر:استاد کریم پرنیان

تاریخ هنر معماری ایرانی در دوره اسالمی

محمد یوسف کیانی

آشیانه عقاب ( قلعه های اسماعیلی در ایران و سوریه)

پیتر ویلی

تالیف:مهندس غالمحسین معماریان

مترجم:فریدون بدره ای

بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران

وحید قبادیان

هنر و معماری اسالمی 1

آ.گرابر ترجمه:دکتر یعقوب آژند

برنامه ریزی بافت تاریخی شهر یزد

کالنتری  -حاتمی نژاد

عکاسی معماری

نورمن گراث

طرحهای هندسی اسالمی (هنر گره سازی)

ج .پور گوان

معماری معاصر ایران

امیربانی مسعود

شناسایی سبک های معماری

حمید رضا عامری سیاهویی

معنا در معماری غرب

نوربرگ.شولتس ترجمه:مهرداد قیومی

دگرگونی آرمانها در معماری مدرن

پیتر کالینز ترجمه:حسین حسن پور

هنر و معماری اسالمی

رابرت هیلن برند ترجمه:اردشیر اشراقی

جینر استر لینگ(ساختمانها و پروژه ها)

مترجم:آقایی معدنی

اصول و مبانی ترسیم و پرسپکتیو

فورد-کالین پین ترجمه:فرهاد گشایش

باغ ایرانی بازتابی ازبهشت

خوانساری-مقتدر-یاوری

پژوهشی در شناخت باغهای ایران

علیرضا آریان پور

تداوم طراحی باغ ایران در تاج محل

حسین سلطانزاده 2نسخه

باغ های ایرانی و کوشک های آن

دونالد ویلبر مترجم:مهین دخت صبا

باغ های ایرانی

غالمرضا نعیما

باغ در بهشت(باغ عباس آباد بهشهر)

عبدالوهاب موسوی نسب

تجلی امام رضا در میراث فرهنگی

ترجمه:هاشم جواد زاده
با مقدمه جالل الدین سلطان کاشی

میراث فرهنگی خراسان رضوی

بناهای آباد ج1بازپرایی بناهای استان (میراث فرهنگی استان خراسان رضوی)

طرحهایی از معماری ایران( دکتر علی اکبر صارمی)
فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران

حسین سلطانزاده

نقش و رنگ در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی 3ج

موسی رجبی اصل

آموزش کروکی معماری

مرتضی صدیق

آثار معماری ادوارد آردو کاتاالنو

ترجمه:کیومرث زنده دل
antony hutt

iran
کتابنامه بازار

حجت هللا حسن الریجانی

ستونها و سر ستونهای بناهای تهران

رضا شیخ

عوامل بیولوژیک خسارت زا به بناهای تاریخی

رحیم غیور فر

معماران ایران از آغاز دوره اسالمی تا پایان دوره قاجار

زهره بزرگ نیا

تاریخ معماری

دکتر لطیف ابوالقاسمی

سرزمین مهر وخشت (شهرستان مهریز یزد)

محسن عباسی هرفته

4ج

2ج

بررسی آثار سلطانیه

هوشنگ ثبوتی

معرفی تعدادی از ابنیه سنتی معماری ایران و تحلیل بر ویژگیهای فضایی آنها  2ج

مرادی-امیر کبیریان

قالع اسماعیلیه

منوچهر ستوده

معماری و تزیینات اسالمی

درک هیل -گرابر مترجم:مهرداد وحدتی دانشمند

تئوری شکل خوب شهر

دکتر سید حسین بحرینی

اصول فنی ساختمان

محمود ماهرالنقش

تبریز خشتی استوار در معماری ایران 2ج

حسین سلطانزاده

هنرهای کاربردی در گنبد سلطانیه 2ج

منوچهر حمزه لو

شاهکاری معماری آسیای میانه

گ.چنکووا ترجمه:سید داوود طبایی

هندسه و تزیین در معماری اسالمی 2ج

طومار توپکایی مترجم :نجیب اغلو مهرداد قیومی

ارگ عالیشاه تبریز اثری ماندگار

خیری -صدرایی

گونه شناسی معماری مساجد در جمهوری آذربایجان

ش.فتح هللا سیف ترجمه:قدیری-سلطانزاده

کتابخانه معماری (پیوست)

طاهره مفتخری

منشور آتن

لوکور بوزیه برگردان:دکتر منصور فالمکی

گرایش های معماری

جرمی ملوین مترجم:فرزاد فرید افشین

استحکام بناهای تاریخی

رییسی دهکردی

چند وجهی نامتناهی

برگردان:نادر مرزخ

سازه در معماری

دکتر محمود گالبچی 2ج

دزفول شهر آجر

غالمرضا یغما

پل های ایران

منوچهر احتشامی

پل های قدیمی ایران

محمد علی مخلصی

طراحی معماری (مبانی و اصول اولیه)

رندویی

فناوری تاق در خاور کهن 3نسخه

روالن بزنوال ترجمه:سید محسن حبیبی

تاریخ مدارس ایران(از عهد باستان تا تاسیس دارالفنون)

حسین سلطان زاده

طراحی ساختمانهای دانشگاهی

جمعی اساتید دانشگاه معماری رم ترجمه:احمد سالک

پنجره های قدیمی تهران  2جلد

حسین سلطانزاده

نخستین شهر

ر.وایت هاوس ترجمه:مهدی سحابی

سیر تحول معماری مساجد و مصالها از صدر اسالم تا کنون

غالمرضا مقصودی

آب انبار یادگاری از یاد رفته (شهرستان کاشان وبیدگل)

حسین فرخ یار

تاریخ بافت شیراز

کرامت هللا افسر

تخت فوالد یا دمان تاریخی اصفهان

میرزایی -حبیبی-مخلصی

نقشه خوانی

مهندس عباس جعفری

روشهای علمی تحلیل مسائل شهری

آ.کاتانیزی منوچهر فرینی

تاریخ معماری قبل از اسالم و تاریخ معماری کشورهای اسالمی

کوروش محمودی

همایش ملی قنات (چکیده مقاالت)

پژوهشگاه میراث فرهنگی فرهنگی

فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران

سلطان زاده

ارسی پنجره هایی رو به نور

مهدی اوایی

از شارتا شهر

سید محسن حبیبی

فلسفه و معماری

دیباج-سلطان زاده

معماری معابد مایا

پراسکور یاکوف ترجمه:سلطان زاده

معماری ایران(مصالح شناسی سنتی)

حسین زمرشیدی

مسیری در مبانی نظری معماری

غالمحسین معماریان

مجموعه مقاله های همایش حمام در فرهنگ ایرانی

پژوهشکده مردم شناسی

کتابشناسی حمام 2ج

کریمیان

سبک شناسی هنر معماری در سرزمینهای اسالمی

هوگ -مارتن ترجمه:پرویز ورجاوند

آرامگاه در گستره فرهنگ ایرانی

مهدی غروی

هنر معماری در سرزمینهای اسالمی

ج-هوگ ترجمه:پرویز ور جاوند

سیستم های ساختمانی آینده(نگاهی به معماری فردا)

محمود گالبچی

مبانی عرفانی هنر و معماری اسالمی

دکتر حسن بلخاری

تاریخ معماری ایران

خلیل مشتاق

هنر معماری اسالمی ایران

علی عمرانی پور

معماری ایران ج 1.2

گردآوری:آسیه جوادی

آشنایی با معماری جهان

محمد ابراهیم زارعی

معماری خانه های ایرانی

فاطمه کاتب

طبس شهری که بود2ج

یعقوب دانشدوست

نگاهی به مهندسی ساختمان و معماری معاصر ایران

مسکن و شهرسازی

شعر باف و آثارش  2ج

حسین نادری

الگوهای معماری مسکن در قطعه زمینهای محدود

خداوردی جعفری

راهنمای طرحهای پژوهشی مهندسی

علی اکبر بیهقی

پرواز بر فراز شهرهای باستانی ایران

اریک ف-اشمیت برگردان:آرمان شیشه گر

نگاهی به هنرهای معماری ایران

سید محمد تقی مصطفوی

معماری ایران دوره اسالمی( فهرست بناها)

محمد یوسف کیانی

معماری بومی 2ج

آلپانوکو-مهریار یوبی-فالمکی-دادخواه-مهدخت شریف-اقبال-صانعی

مسجد جامع اصفهان 2ج

گالدیری -جبل عاملی

برداشت از بناهای تاریخی

امیر علی خلیلیان

زندگی جدید-کالبد قدیم

مسکن و شهرسازی -میراث فرهنگی

جغرافیای تاریخی تهران

محسن معتمدی

طراحی شده به سوی یک شکل پایدارتر

برندفری مترجم:سید حسین بحرینی

تاریخچه و شیوه های معماری در ایران

هوشنگ رسولی

مرمت و احیا مدرسه قدسیه اصفهان از نظر تا عمل

اصغر محدواری

هنر اسالمی 2

پورکهارت ترجمه:مسعود رجب نیا

طرح نو( طرحها و ومطالب از علی اکبر زارعی فرد)
احیای هنرهای از یاد رفته (مبانی معماری سنتی در ایران)3ج

حسین لرزاده

معماری شهرسازی و شهر نشینی در ایران 2ج

محمد رضا تقوی نژاد

معماری ایرانی از نگاه تصویر

محمد علیدوست

شهرهای ایران در روزگار پارتیان و سامانیان 2ج

پیگولوسکایا ترجمه:عنایت هللا رضا

فضای شهری

راب کریمی ترجمه:هاشمی نژاد

دایره المعارف مساجد

پژوهشگاه فرهنگ وهنر

تاریخ حفاظت معماری

ب.یوکیلیتو

دایره المعارف مدارس و بناهای مذهبی

مالزاده -محمدی

معماری مسجد حکیم

محمود ماهرالنقش

معماری و شهرسازی ایران به روایت تصویر

محمد یوسف کیانی

شهرهای ایران2.3.4

محمد یوسف کیانی

حفظ اجمالی به شهرنشینی و شهرسازی

محمد یوسف کیانی
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فهرست بناهای تاریخی ایران

استانداردهای جامع معماری داخلی و طراحی فضا
فضا .زمان و معماری

2ج

مترجمین:سیفی-بیات
ز.گیدئین ترجمه:منوچهر مزینی

استخوان بندی شهر تهران ج1.2.3

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

زیسستگاه اشتراکی آرمانی در برنامه ریزی شهری2ج

توماس رامیز ترجمه:فالمکی-توالیی

بررسی تطبیقی تجارب شهری در ایران و جهان

حناجی -خادم زاده -شایان-کامل نیا-مهدوی نژاد

سیری در تجارب شهری از ونیز تا شیراز

دکتر فالمکی

ریشه و گرایش های نظری معماری

دکتر فالمکی

در جستجوی هویت شهری(سنندج)

وزارت مسکن وشهرسازی

در جستجوی هویت شهری(سنندج)

وزارت مسکن وشهرسازی

در جستجوی هویت شهری(اردبیل)

وزارت مسکن وشهرسازی

در جستجوی هویت شهری(اصفهان)

وزارت مسکن وشهرسازی

در جستجوی هویت شهری(بیرجند)

وزارت مسکن وشهرسازی

در جستجوی هویت شهری(مشهد)

وزارت مسکن وشهرسازی

تکنولوژی مرمت معماری

دکتر فالمکی

مجموعه مقاالت اولین سمینار آینده ومراکزمسکونی -تاریخی

دکتر فالمکی

شناخت شهرهای ایران

عبدالحسین سعیدیان

گره وکاربندی ج1

3نسخه

اصغر شعرباف

گره ها و قوسها در معماری اسالمی

سید علی اکبر حلی

معماری کالسیک

رابرت آرام -حسین سلطان زاده

شهرسازی معاصر (از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن)

و.اوسترفسکی ترجمه:الدن اعتضادی

معماری و شهرسازی ایران به روایت شاهنامه فردوسی

حسین سلطان زاده

نیارش سازه های طاقی

غالمحسین معماریان

مسجد در معماری ایران

حسین زمرشیدی

مساجد ایران

سید کمال حاج سید جوادی

مجموعه آثار سید هادی میرمیران
بازارهای ایرانی

حسین سلطان زاده

نقش عجب(مجموعه نقشه های بناهای تاریخی ایران)2ج ج نخست
در آمدی به مبانی برنامه ریزی شهری

ج-کی.هیراسکار

سلیمانی-کیانی فرد

طراحی فضای شهری

توسلی-بنیادی

مرمت شهری

حبیبی-مقصودی

معماری ایران اجرای ساختمان با مصالح سنتی

حسین زمرشیدی

فهرست کاروانسراهای ایران
کاروانسرا در ایران

محمد یوسف کیانی -ولفرام کالیس
سعید هادی زاده کاخکی

راهنمای تخت جمشید و پاسارگاد

دکتر فرخ سعیدی

سیمای شهر
شهر

کوین لینچ ترجمه:دکتر منوچهر مزینی
ژان بایسته مترجم:دکتر علی اشرفی

اجرای ساختمان با مصالح سنتی 2جلد

حسین زمرشیدی

سبک شناسی معماری
مبانی اقلیم شناسی

کریم پیرنیا
دکتر پریدخت فشارکی

طراحی مسکن و روستایی
آشنایی و معماری اسالمی ایران

عاقبت به خیر -محرمی نمین
استاد پیر نیا تدوین:غالمحسین معماریان

راه و رباط
اقلیم و معماری
پایدار کران سازه های آجری فن های مداخله
مجموعه مقاله های همایش حمام در فرهنگ ایرانی
دوازده درس مرمت

جوزپ چینی  -مترجم:سعید ایرانفر
پژوهشگاه مردم شناسی
مهندس محب علی

سه آرامگاه برجی از دوران سلجوقی
دایره المعارف بناهای آرامگاهی
معماری ایران د رقلمرو آلبویه
نقش جهان و میراث جاویدان

ا.ویانگ ترجمه:مجید وهرام
پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی
میترا آزاد
روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری

قلعه پوسکان کازرون 2ج
کاروانسراها و پل ها کرمانشاه
رساله طاق و ازج
تخت جمشید (بناها،نقش هاو نبشته ها)

ل.د ن برگ شیرین بنی احمد
میراث کرمانشاه
غیاث الدین جمشید کاشانی ترجمه وتحشیه  :سید علیرضا جذبی
اریش-ف -اشمیت انتشارات امیرکبیر و فرانکلین

بررسی کتیبه های بناهای یزد 3جلد
آثار خانه در ایران
معماری و هنر در سرزمین های اسالمی

عبداله قوچانی
ادیب زاده-راز جویان-مصطفوی-ریاضی
ناصر پوپیرار و وزارت مسکن و شهرسازی

دایره المعارف بناهای تاریخی ایران (مساجد)

پژوهشگاه فرهنگ وهنر اسالمی
ترجمه:حناچی و شاه تیموری

حفاظت وپایداری در شهرهای تاریخی

د .رادول

احیای بافت شهری تاریخی (با رویکرد مشارکت)
امنیت و طراحی شهری

حناچی و پور سراجیان
بمانیان ،محمودی نژاد

طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری
معماری جهان اسالم بعد از ایران

پورجعفر،بمانیان
رضایی جعفری ،شهره علی بخشی

تنظیم شرایط همساز با بوم اقلیم ایران
معماری روستایی 2-1

دکتر مهدی اختر کاوان
فاتح -داریوش

معماری در دل ماست

عیسی حجت

زیبایی شناسی در معماری
آشنایی با معماری اسالمی ایران

یورگ گروتر ترجمه:پاکزاد و همایون
استاد پیر نیا تدوین:غالمحسین معماریان

سیری در مبانی نظری معماری
شهرهای پایداربرای سیاره ای کوچک

دکتر غالمحسین معماریان
ریچارد راجرز ترجمه:خسرو افضلیان

ایده و خالقیت در معماری ایرانی
معماری،شهر سازی وشهر نشینی ایران در گذر زمان

احسان طایفه
محمدرضا تقوی نژاد دیلمی

تراکم در شهرسازی

دکتر محمد مهدی عزیزی

جزییات ارتقاء دهنده معماری
معماری معاصر ایران

گالبچی و سروش نیا
دکتر وحید قبادیان

گنبد و عناصر طاقی ایران

حسین زمرشیدی

هنر و معماری اسالمی
تاریخ هنرومعماری ایران وجهان ازآغازهنرتا هنر معاصر

شیال بلرو جاناتان ام بلوم
دکتر منوچهر مزینی

قوانین ساخت وساز شهری
معماری ایران وجهان در سپهر فرهنگ ایران

اکبر مختارپور
رضا نوری شادمهانی

ترجمه:اردشیر اشراقی

دانشگاه شهیدبهشتی

مه:احمد رضا آی

المحسین معماریان

ت شریف-اقبال-صانعی

صنایع دستی و گردشگری

شیه  :سید علیرضا جذبی

