فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

عنوان

فکوهی  ،ناصر

فرهنگ جاوید

8387

مطالعات فرهنگی

BD054 /ف8گ98387

گالبی  ،فاطمه

نشر تیسا

8373

شهرسازی

BD868 /گ8ھ38373

متافیزیک

ون اینواگن  ،پیتر

ققنوس

8370

تمدن ایرانی -اسالمی؛ از افول تا
احیا

بهمن  ،شعیب

گفت و گوهایی درباره انسان و
فرهنگ :فرانس دووال ،پل اکمن
...
هابرماس و پوپر ؛ جستارهای
معرفتشناسی

الف7م38370
 BD888 /

نشر تیسا

8373

ایران شناسی

DSR803 /ب88ت88373

سپیدرود

8376

گردشگری

G855 /آ8گ088376

اقتصاد گردشگری

الندبرگ  ،دونالد

موسسه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی،
شرکت چاپ و نشر
بازرگانی

8383

مبانی اقتصاد توریسم

موسائی  ،میثم

مهکامه

8374

گردشگری و گاسترونومی

منشور جهانی اخالق گردشگری
به همراه قوانین مرتبط با
گردشگری

گردشگری

G855 /آ8ل358383
الف7م838374
 G855 /

جنگل

8378

گردشگری

G855 /آ8م9968378

دیلمیان (از آغاز تا قرن پنجم)

فندرسکی  ،رضا

فرهنگ ایلیا

8386

گیالن شناسی

DSR983 /ف7د78386

تمدن مارلیک

همرنگ  ،بهروز

فرهنگ ایلیا

8385

گیالن شناسی

DSR55 /م3ه88385

تاریخ آلبویه

فقیهی  ،علیاصغر

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی

8398

ایران شناسی

DSR983 /ف9ت38398

1

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

دانشگاهها (سمت)
اصول شهروندی در فرهنگ
ایرانی

هیبتی  ،خلیل

اشتیاق نور

8388

آموزش های شهروندی

الف68388
DSR63 /ھ 7

استاد ابراهیم پورداود و
ایرانشناسی

عباسی  ،هوشنگ

آوای کالر

8375

ایران شناسی

DSR60/55 /پ7ع38375

ایدههای خیابانی؛ نوشتههایی
درباره شهر ،تن و زندگی روزمره

بزرگیان  ،امین

نشر تیسا

8376

شهرسازی

B845 /ت3ب08376

فیالمکان (درباره مکان و فضا)

دیباج  ،سیدموسی

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8373

شهرسازی3

B845 /م8د78373

روششناسی و تکنیکهای تحقیق
علمی در علوم انسانی با تاکید بر
جغرافیا

آسایش  ،حسین

قومس

8388

جغرافیا

AZ886 /آ5ر78388

فوکو ،فضا و برنامهریزی

شورچه  ،محمود

مدیران امروز

8373

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

B3034 /ف70ش78373

زیباییشناسی محیط زیست و
معماری منظر (نظرات،
پیشنهادات و برنامهریزی)

پورتئوس  ،هیو ال

کلهر

8378

طراحی شهری

BH348 /م3پ78378

اخالق زنانهنگر

تانگ  ،رزماری

ققنوس

8375

آموزش های شهروندی

الف38375
BJ8375 /ت 3

کودکان و محیط پیرامونشان:
یادگیری ،بهکارگیری و طراحی
مکانها

اسپنسر  ،کریستوفر

امنیت اجتماعی کودکان در

اسرار دانش

8378

شهرداری تهران ،مرکز

8375
2

آموزش های شهروندی

الف58378
الف 080
 BF933 /
الف88375
الف 98
 BF933 /

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

فضاهای عمومی شهر تهران

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،معاونت علم و
فناوری

قدرت

برن  ،روندا

انتشارات انس

BF688 /ب0ق8373 0

8373

زبان بدن روانشناسی حرکات بدن
انسان عامل موفقیت شما در هر
کاری

کیافر  ،سیدخشایار

کدیور

8375

BF639 /ز3ک758375

بعد پنهان

هال  ،ادوارد توئیچل

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8380

شهرسازی

BF067 /ھ3ب8380 9

اصول طراحی و برنامهریزی شهر
عقلمدار

نقیزاده  ،محمد

سازمان فرهنگیتفریحی
شهرداری اصفهان

8373٬

شهرسازی

الف68373
BP333/833 /ن 9

مردمشناسی زیارتگاههای گیالن

پوراحمدجکتاجی ،
محمدتقی

فرهنگ ایلیا

8386

BP360/9 /گ7پ73

امامزادههای گیالن

غالمیکفترودی  ،قاسم

فرهنگ ایلیا

8386

گیالن شناسی

BP360/9 /گ7غ968386

زیارتگاههای گیالن

غالمیکفترودی  ،قاسم

فرهنگ ایلیا

8386

گیالن شناسی

BP360/9 /گ7غ8

سیر تحوالت تاریخی اسالم در
گیالن

میرابوالقاسمی  ،محمدتقی

فرهنگ ایلیا

8388

گیالن شناسی

DSR3407 /ی85م898388

سیر تاریخی عرفان و تصوف در
گیالن

پناهی  ،عباس

فرهنگ ایلیا

8378

گیالن شناسی

الف7پ78378
 BP397 /

شیوه رفتار

محرمی  ،سیدمحمدهانی

مهکامه

8370

آموزش های شهروندی

BJ3449 /ف33م38375

مدیریت پروژه و اخالق

گالبچی  ،محمود

دانشگاه معماری و هنر
پارس ،انتشارات

8373

طراحی شهری

BJ8483 /گ8م08373

3

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

طرحهای آزمایشی در
روانشناسی و علوم تربیتی

دالور  ،علی

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها(سمت)،
پژوهشکده تحقیق و
توسعه علوم انسانی

8376

روانشناسی یادگیری  :از نظریه
تا عمل

کدیور  ،پروین

قفسه

آموزش های شهروندی

رده بندی

BF96/5 /د8ط08376

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت)،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8373

آموزش های شهروندی

BF388 /ک39ر78373

الفبای روانشناسی محیط برای
طراحان

پاکزاد  ،جهانشاه

آرمان شهر

8378

سیما منظر شهری

الف98378
BF353 /پ 3

زبان فضا

الوسن  ،برایان

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8378

شهرسازی

BF067 /ل3ز38378

منظر شهری تاریخی :مدیریت
میراث در قرن شهری

باندرین  ،فرانچسکو

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8376

سیما منظر شهری

CC835 /ب3م88376

وقف و مطالعات شهر اسالمی

مداح  ،هما

مرکز مطالعات و برنامه
ریزی شهر تهران

8373

شهرسازی

BP873/3 /م0و98373

زن و بازیابی هویت حقیقی گزیده
بیانات حضرت آیتاهللالعظمی
سیدعلی خامنه ای (مدظلهالعالی)
رهبر معظم انقالب اسالمی

خامنهای  ،علی

8374

انقالب اسالمی

4

DSR8673 /ز7ز738374

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

مدیریت جهادی در کالم حضرت
آیتاهللالعظمی امام خامنهای
مدظلّهالعالی

خامنهای  ،سیدعلی

مستندنگاری پروژههای شهر
تهران باغ موزه دفاع مقدس و
ترویج فرهنگ مقاومت

ناشر

سال نشر

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،معاونت علم و
فناوری

8375

سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران،موسسه
نشر شهر

8373

قفسه

طراحی شهری

رده بندی

DSR8673 /م03م368375

DSR8575 /م58373

نهضت جنگل از آغاز تا فرجام

شایسته  ،فریدون

فرهنگ ایلیا

8385

گیالن شناسی

DSR8098 /ش35ن78385

انجمنهای گیالن در عصر
مشروطه

یوسفدهی  ،هومن

فرهنگ ایلیا

8389

گیالن شناسی

الف88389
DSR8040 /ی 7

پنج سفرنامه گیالن به قلم
روزنامهنگاران دوره قاجار و پهلوی
(ادموند ادنوان ،سعید نفیسی،
علیاکبر سیاسی ،سلطانمحمد
عامری ،عباس مسعودی ) 8357-
8385شمسی

سیدقطبی  ،سیدمهدی

فرهنگ ایلیا

8379

ایران شناسی

DSR8397 /س7پ78379

یادداشتهای مسافرت گیالن

مسعودی  ،عباس

فرهنگ ایلیا

8374

ایران شناسی

DSR8086 /م53آ38374

گیالن در انقالب مشروطه

یوسفدهی  ،هومن

فرهنگ ایلیا

8387

گیالن شناسی

DSR8033 /ی7گ78387

هفت سفرنامه شمال به قلم
روزنامهنگاران دوره پهلوی (احمد
ملکی ،سیدحسین فاطمی،
ابوالحسن عمیدینوری ،محسن

سیدقطبی  ،سیدمهدی

8376

فرهنگ ایلیا

5

ایران شناسی

DSR37 /س7ھ98376

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

شاملو) نوروز 8335 -8338
خورشیدی
تاریخنگاری تحلیلی محلی گیالن

حسنمصفا  ،زهرا

فرهنگ ایلیا

8373

DSR3407 /ی85ح58373

کوههای گیالن

فریدمجتهدی  ،نیما

فرهنگ ایلیا

8378

گیالن شناسی

DSR3407 /ی83ف08378

بررسی و طبقه بندی افسانههای
مردم گیالن()8

تسلیمی  ،علی

فرهنگ ایلیا

8374

گیالن شناسی

الف98374
PIR9770 /س 80

تاریخ ارمنیان گیالن

طالبی  ،فرامرز

فرهنگ ایلیا

8385

گیالن شناسی

DSR3407 /ی83د.35ج 8385

راهنمای گردشگری گیالن

کیوانی  ،عبداهلل

عبداهلل کیوانی

8374

ایران شناسی

DSR3407 /ی833ک758374

گیالننامه مجموعه "مقاالت
گیالنشناسی" (در زمینه تاریخ،
فرهنگ ،هنر ،زبان ،ادبیات و
مردمشناسی)

پوراحمد جکتاجی  ،محمد
تقی

سند راهبردی آسماننمای اراضی
عباسآباد (به انضمام مطالعات
پایه)
تمدن املش

جهانی  ،ولی

DSR3407 /ی83پ78366

طاعتی

8366 -

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،معاونت علم و
فناوری

8370

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

DSR3497 /ھ87س78370

فرهنگ ایلیا

8374

گیالن شناسی

DSR3493 /م9ج738374

حکمروایی شهری و مشارکت
محلی مقایسه محله بریانک -
هفتچنار در تهران با محله
سنبلز در پاریس

سعیدشهروز  ،مینا

نشر تیسا

8378

مدیریت شهری

DSR3497 /ھ87س98378

تاریخ گیالن

فاختهجوبنه  ،قربان

فرهنگ ایلیا

8386

گیالن شناسی

DSR3407 /ی86ف38386

6

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

قلعههای گیالن

جهانی  ،ولی

فرهنگ ایلیا

8385

گیالن شناسی

DSR3407 /ی83د .33ج 8385

زبان تالشی (توصیف گویش
مرکزی)

رضایتیکیشهخاله  ،محرم

فرهنگ ایلیا

8386

گیالن شناسی

PIR3303 /ت93ر9

سیر تاریخی دین و مذهب در
گیالن

پناهی  ،عباس

فرهنگ ایلیا

8378

گیالن شناسی

DSR3407 /ی85پ78378

سوغات گیالن

پوراحمد جکتاجی  ،محمد
تقی

فرهنگ ایلیا

8387

گیالن شناسی

DSR3407 /گ803پ78387

کارکرد سیاسی و اقتصادی گیالن
در عصر صفوی تا پایان شاه
عباس اول (749ھ8438-ھ)

شورمیج  ،محمد

دانشگاه گیالن ،انتشارات

8375

ایران شناسی

DSR3407 /ی89ش78375

جغرافیای تاریخی گیالن

امیرانتخابی  ،شهرام

فرهنگ ایلیا

8389

گیالن شناسی

الف88389
DSR3407 /ی 83

اصول و روشهای مستندسازی و
مستندنگاری بناها و محوطههای
تاریخی

حناچی  ،پیروز

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8370٬

یادداشتهای سفر

اعتماد  ،گیتی

آذرخش

8374

طراحی شهری

الف68370
CC835 /ح 86
الف65آ38374
 CT8888 /

 ،چگونه پاریس شد؟ فرآیند
آفرینش یک شهر مدرن

دژان  ،جون ای

آرمانشهر

8376

شهرسازی

DC937 /د0پ38376

پوشاک مردم گیالن

طالش انساندوست  ،فرشته

فرهنگ ایلیا

8373

گیالن شناسی

GT8034 /ت3پ738373

شهرمن کیاشهر

پیشقدم حسنکیاده ،
فرشته

اندیشه زرین

8387

ایران شناسی

DSR3885 /ی3پ78387

شهرما  ،تهران معرفی تهران به
نوجوانان

فیوضات  ،پیمان

دفتر پژوهشهای فرهنگی،
کتاب قلک

8375

ایران شناسی

DSR3497 /ھ86ف78375

7

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
ناشر

سال نشر

عنوان

سرشناسه

قصه شهر تهران ،نماد شهر
نوپرداز ایرانی(با تاکید بر
دوره)8377 -8333

حبیبی  ،سیدمحسن

موسسه انتشارات دانشگاه
تهران

8387

نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن

حسینی  ،سیدابراهیم

کانون اندیشه جوان

8373

طراحی شهری ،فضا و جامعه

مدنی پور  ،علی

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8376

طراحی شهری :گونهشناسی
رویهها و طرحها :همراه با بیش از
پنجاه مورد خاص

لنگ  ،جان تی

قفسه
شهرسازی

رده بندی
DSR3497 /ه89ح38387
BP840 /ز7ح008373

طراحی شهری

HT865/5 /م0ط08376

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8386

طراحی شهری

NA7438 /ل7ط08386

تحلیل مبانی نظری طراحی
شهری معاصر

بحرینی  ،حسین

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8388-

طراحی شهری

HT866 /ب3ت38388

برنامهریزی و سرپرستی گشتها

کالنتری  ،علیرضا

مهکامه

8370

گردشگری

G855 /آ8ک88370

برنامهریزی توسعه جهانگردی
رویکردی همپیوند و پایدار

ضرغام  ،حمید

مهکامه

8387

گردشگری

G855 /آ8ض08373

سیاستهای گردشگری کشورها
(مطالعهای تطبیقی)

ضرغام  ،حمید

مهکامه

8373

گردشگری

G855 /آ8ض038373

جاذبههای طبیعی گیالن

دهداردرگاهی  ،محمد

فرهنگ ایلیا

8373 -

گیالن شناسی

الف7د898373
 G855 /

گردشگری خالق :از تبیین مدل
مفهومی تا پایداری اکوسیستم

حسنی  ،علی

دانشگاه علم و فرهنگ

8376

گردشگری

G855 /آ8ح58376

درآمدی بر دیپلماسی گردشگری

رضایی  ،ناصر

مهکامه

8375

گردشگری

G855 /آ8ر5308375

سفر به گیالن (راهنمای
گردشگری گیالن)

کیافر  ،سیدخشایار

کدیور

8373

ایران شناسی

الف7ک78373
 G855 /

8

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

مدیریت گردشگری فرهنگی

بانیفیس  ،پریسیال

دفتر پژوهشهای فرهنگی

8384

گردشگری

G855 /آ8ب3

تحلیل فضایی درGIS

سلطانی  ،زهرا

زهرا سلطانی

8374

نرم افزار

G94/383 /س8ت38374

فلسفه روششناسی تحقیق علمی
در جغرافیا

بهفروز  ،فاطمه

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8398

جغرافیا

G93 /ب7ف8

مبانی سامانه های اطالعات
جغرافیایی ) (GISو خودآموز
ArcGIS8403

خسروی  ،یونس

آذرکلک

8370

نرم افزار

پیشینه تاریخی فرهنگی الهیجان
و بزرگان آن

قربانی الهیجی  ،صدرالدین

سپیدرود

8376

ایران شناسی

الف8ق08376
 DSR3887 /

معین

8380

ایران شناسی

الف558380
 G3355 /

سبحان نور

8388

ایران شناسی

DSR3468 /ز00خ38388

اطلس ایران
محالت تاریخی شهر یزد

خادمزاده  ،محمدحسین

بناهای میانافزا در بافتهای
تاریخی مبانی طراحی و
معیارهای ارزیابی

مسعود  ،محمد

آذرخش

8378

مجموعه مقالههای همایش ملی
تالششناسی

همایش ملی تالششناسی ،

ایران نگار

8376

هویت شهر نگاهی به هویت شهر
تهران

بهزادفر  ،مصطفی

معماری ایرانی

گیالن شناسی

DSR83 /م53ب78378
الف9ھ88376
 DSR3497 /

سازمان فرهنگیهنری
شهرداری تهران ،موسسه
نشر شهر

8386

شهرسازی

DSR3497 /ھ86ب78386

بازاریابی رسانههای اجتماعی در
گردشگری و مهماننوازی

میناتسی  ،روبرتا

مهکامه

8375

گردشگری

G855 /آ8م768375

گردشگری خالق

بابائی همتی  ،روشن

جوانان موفق

8373

گردشگری

G856/5 /گ0ب38373
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

گردشگری الکترونیک

قادری  ،زاهد

مهکامه

8375

گردشگری

G856/5 /م98ق38375

سفر و گردشگری کمشتاب

دیکینسن  ،جانت

انتشارات مهکامه

8375

گردشگری

G856/5 /گ0د78375

آشنایی با فن راهنمایی در تور

حیدری  ،اصغر

مهکامه

8378

گردشگری

G850/9 /ح7آ58378

تیسا

8375

جغرافیا

GF08 /ج 98375
الف

زندگی زنان گیالن

پیروزی  ،شادی

فرهنگ ایلیا

8378

گیالن شناسی

HQ8935/3 /ی8گ78378

بازیهای محلی گیالن

غالمی  ،اباذر

فرهنگ ایلیا

8374

GV8340/98 /غ8ب38374

نمایشها و بازیهای سنتی
گیالن

فرهنگ ایلیا

8386

GV658/5 /گ70ن8

جغرافیای فرهنگی فرهنگ
انتقادی مفاهیم کلیدی

شیوههای سنتی و فرهنگ
عامیانهی کشاورزی در گیالن
)(برنج و چای

طاهری  ،طاهر

فرهنگ ایلیا

8373

گیالن شناسی

ب0طGT5877 /38373

مدیریت رویدادهای گردشگری و
اوقات فراغت

وات  ،دیوید سی

رسا

8378

گردشگری

و3مGT3045 /08378

نظریه فراغت :اصول و تجربهها

روجک  ،کریس

نشر تیسا

8375

گردشگری

ر7نGV80/05 /68375

سبکهای فراغتی جوانان

ذکائی  ،محمدسعید

نشر تیسا

8378

گردشگری

ذ8سGV839 /38378

مدیریت اوقات فراغت و
ورزشهای تفریحی

جاللی فراهانی  ،مجید

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8374

گردشگری

ج8مGV888 /08374

ورزش شهروندی :شاخصها،
مطالبات و حقوق شهروندی

یزدانی  ،مجتبی

نشر تیسا

8373

گردشگری

ی0وGV659 /08373

مدیریت رویدادها و اردوهای
ورزشی

جاللی فراهانی  ،مجید

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8376

گردشگری

الف7جGV878/08 /88376
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

مبانی جغرافیای انسانی

صفینژاد  ،جواد

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8398

جغرافیا

ص9مGF08 /38398

مطالعات و جغرافیای شهری
معاصر( :مفاهیم و دیدگاههای
)بنیادی

فنی  ،زهره

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت)  ،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8373

جغرافیا

ف7مGF835 /68373

کاربرد آمار در جغرافیا

مهدوی  ،مسعود

قومس

8383

جغرافیا

م89کG94/3 /3

مبانی جغرافیای طبیعی

جهانبخش  ،سعید

دانشگاه تبریز ،انتشارات

8388

جغرافیا

ج7مGB50/5 /38388

مخاطرات محیطی

اسمیت  ،کیت

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت) ،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8378

محیط زیست

الف5مGB5480 /38378


مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار
)( :با تاکید بر محیط زیست

زاهدی  ،شمسالسادات

دانشگاه عالمه طباطبایی

8385

گردشگری

آ8زGC855 /38385

جغرافیای طبیعی دریاها و
سواحل

کلتات  ،دیتر

ارزشهای زیستمحیطی

اونیل  ،جان

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت)،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8373

جغرافیا

ک8جGC83 /98373

نشر تیسا

8376

محیط زیست

الفGE03 /08376
الف 8
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

جغرافیای شهری

کاپالن  ،دیوید اچ

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت)،
پژوهشکده تحقیق و
توسعه علوم انسانی

8376

مکتبهای جغرافیایی(از آغاز تا
)کنون

شورچه  ،محمد

پرهام نقش

8370

اندیشههای نو در فلسفه جغرافیا

شکوئی  ،حسین

موسسه جغرافیایی و
کارتوگرافی گیتاشناسی

8383

مبانی سامانههای اطالعات
و خودآموز )(GISجغرافیایی
ARC GIS84

خسروی  ،یونس

آذرکلک

8374

مبانی علوم و سیستمهای
اطالعات جغرافیایی

علیمحمدی  ،عباس

قفسه

رده بندی

GF835 /

جغرافیا

ش7مG838 /98370
الفGV0 /88383
ش 8

خ5مG94/383 /38374

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها(سمت) ،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8388

جغرافیا

ع8مG94/383 /38388

فلسفه جغرافیا

شکوئی  ،حسین

موسسه جغرافیایی و
کارتوگرافی گیتاشناسی

8388

جغرافیا

ش8فG94 /88388

در  GPSنقشهخوانی و
گردشگری

عسگری  ،رسول

مهکامه

8373

گردشگری

ع5نGA858 /98373

کارآفرینی در سازمانهای دولتی

مقیمی  ،سیدمحمد

فراندیش

8385

مدیریت منابع انسانی

م69کHB685 /888385
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

کارآفرینی سازمانی از نظریه تا
عمل

احمدپور  ،محمود

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8375

مدیریت منابع انسانی

الف3کHB685 /338375


تحلیل جمعیتشناختی

زنجانی  ،حبیباهلل

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
 ،مرکز )دانشگاهها (سمت
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8373

ز7تHB898 /38373

مشاغل عمومی دستگاههای:
اجرایی همراه با مقررات مربوط

رونق  ،مریم

فرمنش

8375

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

آ3رHB3936/0 /898375

فضا ،تفاوت ،زندگی روزمره
خوانش هانری لوفر

لوفور  ،هانری

نشر تیسا

8370

شهرسازی

ل7فH68/85 /68370

تحلیل موقعیت (با نگاهی به
کاربرد آن در پژوهشهای
)شهری

محمد  ،مسعود

آذرخش

8376

شهرسازی

م3تH68/30 /38376

راههای تاریخی گیالن

همرنگ  ،بهروز

فرهنگ ایلیا

8387

گیالن شناسی

الف70گHE365 /78387


مبانی مدیریت منابع انسانی

سیدجوادین  ،سیدرضا

نگاه دانش

8370

مدیریت منابع انسانی

ن7سHF5507/5 /8538370

مبانی فلسفی منابع انسانی
)(رویکرد اقتصادی و دانشی

بابائیان احمدی  ،علی

پژوهشی نوآوران شریف

8378

مدیریت منابع انسانی

ن7بHF5507/5 /38378

اصول حسابداری 8

نجمی  ،فرشید

راه نوین

8387

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

ف3نHF5655 /398387

اصول حسابداری ( : 3شرکت
های تضامنی ،تعاونی ،نسبی و

نجمی  ،فرشید

راه نوین

8373

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

ش0نHF5686 /38373
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

)سهامی
انرژی و عدالت

ایلیچ  ،ایوان

8378

فرهنگ نشر نو

شهرسازی

الف7تHE873 /08378


مدیریت حمل و نقل پایدار با
استفاده از ابزارهای اقتصادی «
کلیاتی برای سیاستگذاران در
»کشورهای در حال توسعه

اشواب  ،یان آ

مدیران امروز

8373

حمل و نقل و ترافیک

الف5مHE345 /08373


محیط زیست و حمل و نقل
شهری پایدار

منوری  ،سیدمسعود

نشر تاالب

8376

حمل و نقل و ترافیک

م8مHE345 /38376

مدیریت سانحه در سامانههای
حملونقل هوشمند

خان  ،اوزبای

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،معاونت علم و
فناوری

8375

حمل و نقل و ترافیک

ت0خHE336 /38375

توسعه حمل و نقل محور

آذرخش

8375

حمل و نقل و ترافیک

تHE345 /78375

نوشتارهایی در باب کالنشهرها و
سیستمهای حمل و نقل

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8370

نرخ سفرسازی کاربریهای شهر
تهران

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8370

ارتباطات از راه دور و شهر
(فضاهای الکترونیک ،مکانهای
)شهری

مدیران امروز

گراهام  ،استیون

8373
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حمل و نقل و ترافیک

حمل و نقل و ترافیک

شهرسازی

الف73تHE388 /78370


ک0نHE398 /08370

الفHE9638 /08373
گ 0

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

مجموعه مقالههای همایش ملی
چالشها و کارکردهای فرهنگی
موبایل

همایش ملی چالشها و
کارکردهای فرهنگی موبایل ،

شرکت انتشارات سوره مهر

سال نشر

قفسه

رده بندی
ھHE7983 /88389

8388

برنامهریزی و طراحی هوشمندانه
کاربری زمین و حمل و نقل
شهری

سیفالدینی  ،فرانک

پرهام نقش

8370

حمل و نقل و ترافیک

س7بHD8378 /038370

حقوق مناقصات

باقرزاده  ،حمید

نشر میزان

8373 -

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

ب3حHD3365 /98373

قراردادهای عمرانی شرایط
 ...عمومی و خصوصی پیمان

پوراسد  ،علیرضا

فدکایساتیس

8374

پنلهای تخصصی هفتمین
جشنواره بینالمللی برترینهای
مدیریت و نوآوری

جشنواره بینالمللی
برترینهای پژوهش و نوآوری
،

نوشتارهایی در باب عدالت در
شهر

کالنتری  ،عبدالحسین

ج .8374پ83کTH805 /33

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،معاونت علم و
فناوری

8375

شهرسازی

جHD0038 /098373

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8370

شهرسازی

ت7کHD0673/56 /88370

همسایگی در شهر مطالعه ای در
زمینه چالشهای فرهنگی
همسایگی در ایران امروز

فاضلی  ،نعمتاهلل

انتشارات جامعهشناسان

8374

شهرسازی

الف7فHD9389/6 /38374


»درآمدی بر «اقتصاد مسکن

خلیلی عراقی  ،سیدمنصور

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8370

شهرسازی

خ8دHD9389 /08370

برنامهریزی مسکن

پورمحمدی  ،محمدرضا

سازمان مطالعه و تدوین

8370

شهرسازی

پ7بHD9389 /08370
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

مدیریت شهری و امنیت غذایی

رنجبر  ،محمدجعفر

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت) ،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی
شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8375

مدیریت شهری

الف73رHD7486 / 7
 8375

انرژی ،اقتصاد و سیاست در حوزه
خزر :واقعیتها و رؤیاها

کرندال  ،مورین اس

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8374

ایران شناسی

د03کHD7596 /08374

همیار طبیعت

حسینی  ،سید علیرضا

موسسه آموزشی تالیفی
ارشدان

8370

محیط زیست

الف7حHD7795 /58370


بازارسازی فرهنگی (نگاهی بر
بازار محصوالت جانبی انیمیشن و
سایر محصوالت فرهنگی
)پرطرفدار در ایران

ایزدخواه  ،محمدمهدی

اهداف توسعه پایدار
نوآوری و حیات شهری؛ نقدی بر
مفهوم پایداری

عزیزی  ،شادناز

برنامهریزی محیطی و پایداری
شهری و منطقهای اصول ،روشها
و شاخصهای محیطی پایداری

جمعهپور  ،محمود

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامه ریزی
شهر تهران ،معاونت علم و
فناوری

8375

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

الفHD7777 /78375
ک 33

گروه بینالملل طرفه،
انتشارات حک

8375

محیط زیست

ت86وHC97 /38375

نشر تیسا

8370

شهرسازی

ت86عHC97 /08370

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت)،مرکز

8373

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

ت86جHC97 /88373
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سرزمین

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

تحقیق و توسعه علوم
انسانی

مجموعه مقاالت اقتصاد مقاومتی
و مدیریت شهری

امیری  ،میثم

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8375

برنامهای برای پیشرفت و عدالت

قالیباف  ،محمدباقر

نگارستان حامد

8388-

بررسی و ارزیابی شاخصها و
حوزههای کالن اقتصاد ایران (با
تاکید بر سیاستها و راهبردهای
)کالن کشور

مدیریت شهری

الف880مHC093 /38375

ق3بHC095 /08388

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،معاونت علم و
فناوری

8375

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

بHC095 /058375

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8389

محیط زیست

آ0مHC084 /38389

طحان

8370

شهرسازی

شHC645 /78370

شیوههای بیان( :ویژه دانشجویان
)رشتههای معماری و شهرسازی

پاکزاد  ،جهانشاه

آرمانشهر

8379

معماری جهانی

پ3شHT866 /78379

آمارنامه شهرداری رشت 8375

شهرداری رشت ،

سپیدرود

8376

برندسازی شهری در بستر
بازآفرینی شهر رشت

طالبی  ،مانی

انتشارات رمه

8375 -

آلودگی هوا (راهبردهای ملی ،
)قوانین و مقررات

متصدی زرندی  ،سعید

شهر و توسعه پایدار

ی7رHA0594/3 /58375
شهرسازی

ط3بHF5085/8355 /08375

حقوق سرمایهگذاری خارجی در
پرتو قانون و قراردادهای
سرمایهگذاری

حاتمی  ،علی

تیسا

8373

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

آ3حHG5934/3 /38373

فنآوری راهبردی مدیریت دانش

یوتسشاک  ،پتر

مرکز مطالعات و

8387

شهرسازی

ی7فHD34/3 /78387
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

برنامهریزی شهر تهران
سیاستهای مدیریت زمینشهری

محمودیپاتی  ،فرزین

شهیدی

8389

شهرسازی

م3سHD8378 /78389

مبانی سازمان و مدیریت

سیدجوادین  ،رضا

نگاه دانش

8388

مدیریت منابع انسانی

ف3سHD39 /865

مدیریت منابع انسانی در عمل (به
)همراه 854مدل ،تکنیک و ابزار

کاندوال  ،سرینیواس رائو

نگاه دانش

8375

مدیریت منابع انسانی

ک30مHF5507 /08375

مبانی مدیریت منابع انسانی

دسلر  ،گری

دفتر پژوهشهای فرهنگی

8398

مدیریت منابع انسانی

8398د5مHF5507 / 3

امکانسنجی پروژههای
سرمایهگذاری و مدلسازی طرح
Microsoftتجاری با نرمافزار
Excel...

زمانی  ،مصطفی

ناقوس

8373

اطلس دانش بنیان شهر تهران بر
مبنای آمار سال 8370

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8375

تجربه برنامهریزی در جهان:
پیدایش و سیر تطور

نرم افزار

الف9زHF5508/0 /88373


شهرسازی

الفHD34/3 /638375


موسسه عالی آموزش و
پژوهش مدیریت و
برنامهریزی

8370

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

تHD34/38 /38370

تجارب مدیریت و بهرهوری

حسیننژاد  ،محسن

مرکز آموزش و تحقیقات
صنعتی ایران

8374

مدیریت شهری

الف7حHD38/35 /098374


مدیریت

تریسی  ،برایان

لیوسا

8373

مدیریت شهری

الفHD38 /
ت09م 08373

نوشتههایی در باب برنامهریزی و
مدیریت ریسک ،سوانح و شرایط
اضطراری شهری

فرزادبهتاش  ،محمدرضا

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8370

مدیریت بحران و آتش
نشانی

ف36نHD07 /78370
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

پدافند غیر عامل (مدیریت بحران
)و مهندسی فرهنگی

اسدی محل چالی  ،مسعود

آرمان شهر

8379

مدیریت بحران و آتش
نشانی

الف5پHD07 /08379


نظریههای رفتاری سازمان

افجهای  ،سیدعلیاکبر

دانشگاه عالمه طباطبایی

8388

مدیریت منابع انسانی

الف9نHD58/9 /68388


مبانی فلسفی و تئوریهای
رهبری و رفتار سازمانی

افجهای  ،سیدعلیاکبر

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
)دانشگاهها (سمت

8385

مدیریت منابع انسانی

الف9مHD58/9 /38385


مدیریت رفتار سازمانی کاربرد
منابع انسانی

هرسی  ،پل

امیرکبیر

8365

مدیریت منابع انسانی

8365ھ0مHD58/9 / 0

نوپای ناب

ریس  ،اریک

پندار پارس

8373

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

ر73نHD63/5 /78373

تاملی جهادی در سبکشناسی
سیاستهای مدیریتی در چین

سلیمانی  ،رضا

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،معاونت علم و
فناوری

8375

مدیریت شهری

چ7سHD94 /88375

مکان پایدار

فیلیپس  ،کریستین

دانشگاه تربیت دبیر شهید
رجایی

8373

شهرسازی

ف7مHD95/6 /98373

برنامهریزی در حوزه عمومی :از
شناخت تا عمل

فریدمان  ،جان

وزارت مسکن و شهرسازی،
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی
شهرسازی و معماری

8389

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

ف0بHD89/5 /08389

خلق مدل کسب و کار

اوستروالدر  ،الگزاندر

آریاناقلم

8373

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

الف883خHD34/38 /88373


اصول حسابداری و حسابرسی

بهرامی  ،پورهنگ

سازمان شهرداریها و

8388

اقتصاد،حسابداری و

الف7بHJ7997 /898388
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

شهرداری و کاربرد حسابهای
مسقل در شهرداریهای ایران

سال نشر

ناشر
دهیاریهای کشور

قفسه

رده بندی

امور مالی

شهرداری

مبانی نظری حسابداری و
گزارشگری مالی شهرداریها

باباجانی  ،جعفر

ساختار تامین مالی مناسب و
توسعه پایدار کالن شهری

نصراصفهانی  ،رضا

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

جامعهشناسی اقتصادی ساخت
اجتماعی و کنش اقتصادی

اسودبرگ  ،ریچارد

نشر تیسا

8375

زنان و سرمایه اجتماعی

باستانی  ،سوسن

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8370

زنان و زندگی شهری

زنان و فضاهای عمومی شهری

پرتوی  ،پروین

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8370

زنان و زندگی شهری

ی7ت78370پHQ8935/3 /

زنان،حقوق شهروندی و مدیریت
شهری

ایمانی جاجرمی  ،حسین

مرکز مطالعات و برنامه
ریزی شهر تهران

8370

زنان و زندگی شهری

الفHQ8935/3 /
ی7ت 38370

جهان مسطح است

فریدمن  ،تامس ال

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8373

تهران٬مرکزمطالعاتوبرنامهر
یزیشهرتهران

8388 -

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

ب3پHJ7998 /08388

8375

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

الف7نHJ7997 /68375


مطالعات اجتماعی

الف50جHM508 /38375

ی7ت78370بHQ8935/3 /

ف0جHM806 /78373

مقدمهای بر تحلیل شبکه
اجتماعی و کاربرد آن در
برنامهریزی شهری و منطقهای
)(همراه با آموزش نرمافزار گفی

مرادی چادگانی  ،داریوش

آذرخش

8378

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

م0مHM908 /98378

برنامهریزی و مدیریت استراتژیک

حاجیانی  ،ابراهیم

نشر تیسا

8378

برنامه ریزی شهری

ح3بHM638 /08378

21

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

فرهنگی شهر تهران (ماتریس
)فرهنگی شهر تهران

قفسه

رده بندی

ومنطقه ای

تحول جامع مدیریت شهری
توسعه و تعالی فرهنگی -
اجتماعی

قیدرلو  ،کمیل

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8370

مدیریت شهری

تHM 638 /38370

پایداری زیست و فرهنگ

صدریا  ،مجتبی

آذرخش

8373

آموزش های شهروندی

ص36پHM638 /38373

حسابرسی دولتی عملی  -نظری

حسینی عراقی  ،سیدحسین

دانشگاه علوم اقتصادی

8378

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

ف3حHJ7908 /558378

حسابداری دولتی؛ نظری و عملی
با تجدید نظر کامل بخش دوم
مبتنی بر نظام حسابداری بخش
عمومی با رویکرد تعهدی

حسینی عراقی  ،سیدحسین

دانشگاه خوارزمی

8379

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

ف3حHJ7908 /58379

فرهنگ شهرسازی

کوان  ،رابرت

پرهام نقش

8387

شهرسازی

ک70فHT866 /08388

جغرافیای سیاسی فضای مجازی

حافظنیا  ،محمدرضا

سازمان مطالعات و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت) ،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8374

جغرافیا

ح3جHM858 /98374

جهانشهرها :نیویورک ،لندن،
توکیو

ساسن  ،ساسکیا

مرکز مطالعات و برنامه
ریزی شهر تهران

8373

شهرسازی

ن7سHG880 /38373

مدیریت سرمایهگذاری

جونز  ،چارلز پارکر

نگاه دانش

8383

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

8383ج7مHG0538 / 0
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته

راعی  ،رضا

قفسه

رده بندی

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت) ،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8389

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

ر86مHG0436 /08389

جوان ،شهر و زندگی روزمره

ذکائی  ،محمدسعید

نشر تیسا

8373

شهرسازی

الف73ذHQ977 /88373


رویکردها و روشهای تحقیق در
برنامهریزی منطقهای

افراخته  ،حسن

پرهامنقش

8374

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

الف9رHT378 /78374


برنامهریزی ناحیهای

حسینزاده دلیر  ،کریم

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
)دانشگاهها (سمت

8384

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

ح5بHT378 /08384

توسعه محلی و منطقهای از منظر
رویکرد نهایی

فرجی راد  ،خدر

جهاد دانشگاهی ،واحد
تهران ،انتشارات

8378

شهرسازی

ف0تHT378 /78378

روشهای پژوهش کیفی در
برنامهریزی توسعه با تاکید بر
برنامهریزی شهری و منطقهای

شریفزادگان  ،محمدحسین

دانشگاه شهید بهشتی،
مرکز چاپ و انتشارات

8370

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

HT865/5 /

مجموعه چکیده مقاالت نخستین
همایش بینالمللی زنان و زندگی
شهری

همایش بینالمللی زنان و
زندگی شهری ،

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8375

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

ھHQ8935/3 /908375

درآمدی بر روایت زنانه از شهر
کاوشی نظری در خوانش
تجربههای زنانه از شهر

نادری  ،سارا

8373

نشر تیسا
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زنان و زندگی شهری

ن3دHQ8935/3 /08373

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

سیاست شادکامی :آنچه حکومت
میتواند از تحقیقات جدید در باب
بهروزی بیاموزد

بوک  ،درک کرتیس

نگاه معاصر

8375

شهرسازی

ب7سHN64 /78375

توسعهی اجتماعی در شهر تهران

اصغرپورماسوله  ،احمدرضا

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8373

مطالعات اجتماعی

الفHN07 /68373
ر 5

دهکدهی سازگار با محیط زیست
هماهنگی بین مسکن و محیط
زیست محلی

صابری  ،اصغر

کتابکده کسری

8370

محیط زیست

ر5صHN07/8 /38370

مبانی برنامهریزی و سیاست
اجتماعی

لطیفی  ،غالمرضا

جهاد دانشگاهی ،واحد
عالمه طباطبایی

8387

مطالعات اجتماعی

ل6مHN38 /38387

زنان ،سالمت و محیط زیست
شهری

احمدنیا  ،شیرین

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8370

زنان و زندگی شهری

ی7تHQ8935/3 /78370

فرهنگ و زندگی روزمره

اینگلیس  ،دیوید

نشر تیسا

8378

شهرسازی

الف73فHM638 /08378


چرا ایران عقب ماند و غرب پیش
رفت؟

علمداری  ،کاظم

توسعه

8384

مطالعات اجتماعی

8384آ8عHN694/3 / 8

نوشتارهایی در باب مطالعات
اجتماعی  -فرهنگی کالنشهر
تهران

مصطفیپور  ،کامبیز

مرکز مطالعات و برنامه
ریزی شهر تهران

8370

مطالعات اجتماعی

آ8مHN694/3 /538370

موانع توسعه ایران

ناعم  ،نیما

نقد فرهنگ

8376

مطالعات اجتماعی

آ8نHN694/3 /38376

دهکده شهری :الگویی برای
سکونتگاه پایدار

بحرینی  ،حسین

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8379

شهرسازی

ع8بHN07 /38379

زندگی روزمره در شهرهای

دوراشمیت  ،یورگ

نشر تیسا

8376

شهرسازی

ل7دHN378 /78376
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

جهانی
نوشتارهایی در باب عمران شهری

مصطفوی مقدم  ،امیرعلی

مرکز مطالعات و برنامه
ریزی شهر تهران

الف73تHT867 /78370


8370

مجموعه نشستهای علمی-
تخصصی مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران (- 8374
)8373

شهرداری تهران ،

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8370

شهرسازی

الفHT867 /
الف73ت 78370


شهرسازی در ونکوور

طالقانی  ،مجتبی

آذرخش

8376

شهرسازی

ک3طHT867 /38376

عملکرد موثر در برنامهریزی
فضایی

موفه  ،جانیس

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،معاونت علم و
فناوری

8375

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

الف8مHT867 /78375


آذرخش

8389

شهرسازی

الف8بHT867 /08389


اتالف

لینچ  ،کوین

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8389

شهرسازی

الفHT308 /38389
ل 7

آفرینش محالت و مکانها در
محیط انسان ساخت

چپمن  ،دیوید

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8370

برنامهریزی بریتانیایی :پنجاه سال
سیاستگزاری شهری و منطقهای

8370چ3آHT308 / 9

انرژی و شهرنشینی

ناراسایا  ،ام .الکشمی

پرهام نقش

8388

شهرسازی

الفHT308 /88388
ن 3

شهر و محیط زیست

بون  ،کریستوفر جی

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8378

محیط زیست

ب7شHT308 /78378

نامهی پارسی

8378

شهر آینده (فرمها و طرحهای

24

شHT308 /88378

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

)آینده برای شهرهای پایدار
شهر و محیط زیست

بون  ،کریستوفر جی

شهر آب

8376

محیط زیست

ب7شHT308 /78376

دگرگونی شهری :بهداشت،
)سرپناه و تغییر اقلیم (آب و هوا

اسکلر  ،الیوت دی

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8379

شهرسازی

الف5دHT308 /88379


در آمدی بر اقتصاد شهری

زنگنه  ،یعقوب

آذرخش

8387

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

ز7دHT338 /08387

شهرسازی تخیالت و واقعیات
جنگ

شوای  ،فرانسواز

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8373

شهرسازی

ش85شHT368 /78373

شهرهای دانش :رویکردها ،تجارب
و دیدگاهها

آذرخش

٬ 8374

شهرسازی

شHT355 /78374

نوشتارهایی در باب محیط زیست
شهری

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8370

محیط زیست

الف73تHT303 /78370


هویت کالبدی شهر ؛ مفاهیم و
نظریات (موردکاوی  :شهرهای
)شیراز ،اصفهان ،یزد و بوشهر

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
علوم و تحقیقات

8375

شهرسازی

الف73نHT303 /68375


آذرخش

8379

شهرسازی

فHT378 /68379

مبانی و اصول برنامهریزی
منطقهای

لطیفی  ،غالمرضا

نشر علم

8378

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

ل6مHT378 /38378

فرهنگ و شهر چرخش فرهنگی
در گفتمانهای شهری

فاضلی  ،نعمتاهلل

نشر تیسا

8373

مطالعات فرهنگی

الف7فHT380 /38373


ابرشهرها؛ فرم شهری ،حکمروایی
و پایداری

سورنسن  ،آندره

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8373

شهرسازی

الفHT398 /38373
س 7

نصر  ،طاهره

فضاهای باز :فضاهای مردم

25

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

مبانی حومههای شهری

تیفورد  ،جان سی

آراد کتاب

8388

شهرسازی

الف7تHT353 /78388


اسکان غیر رسمی و امنیت
تصرف زمین

داداشپور  ،هاشم

آذرخش

8374

شهرسازی

الفHT358 /58374
د 3

توانمندسازی و ساماندهی
اقتصادی سکونتگاههای غیر
رسمی شهری

عظیمی آملی  ،جالل

آذرخش

8370

ع6تHT358 /78370

مبانی پایداری توسعه کالنشهرها
با تاکید بر کالنشهر تهران

ساسانپور  ،فرزانه

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8374

شهرسازی

الف70سHT330 /38374


به سوی یک رنسانس شهری

انگستان ،

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8373

شهرسازی

الفHT867 /88373
الف 8


فضاهای جنسیتی و تجربه شهر از
ژرفنگری فرهنگی تا
مردمساالری در عمل

اسدی محل چالی  ،مسعود

آرمان شهر

8375

زنان و زندگی شهری

الفHT867 /58375
الف 7


اداره شهرهای پایدار

پرهام نقش

8374

شهرسازی

الفHT867 /08374
الف 0


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

دایک  ،ماین پیتر وان

نشر تیسا

8373

شهرسازی

د7مHT867/5 /08373

پژوهشهای شهری نمایه آثار و
انتشارات اداره کل مطالعات
اجتماعی و فرهنگی شهرداری
تهران 8380 -8373

بهلول  ،سیدمحمدرضا

نشر تیسا

8373

شهرسازی

ت7بJS9067 /78373

اصول و مبانی سرمایهگذاری در

جعفری  ،علی

کیومرث

8370

اقتصاد،حسابداری و

الفHG0538 /68370
ج 9
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

...بورس اوراق بهادار

قفسه

رده بندی

امور مالی

شهر خالق

لندری  ،چارلز

آذرخش

8370

شهرسازی

ل86شHT866 /78370

طراحی شهری

طراحی شهری

طراحی شهری

طراحی شهری

طراحی شهری

طراحی شهری

شهرهای فردا چالشها ،چشم
اندازها ،راههای پیشرو

سپیدرود

8376

شهرسازی

شHT866 /888376

شهرهای بیوفیلیک و طبیعی
اصل تکمیل و یکپارچگی در
طراحی و برنامهریزی شهری

آراد کتاب

8379

بیتلی  ،تیموتی

شهرهای آینده رقابت جهانی،
رهبری محلی

محیط زیست

ب70شHT866 /78379

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8375

مدیریت شهری

شHT866 /898375

تیسا

8378

شهرسازی

الف5شHT866 /78378


برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

م35تHT866 /38387

سیما منظر شهری

ن5تHT866 /68373

شهر خالق طبقه خالق

اشتری  ،حسن

تحوالت برنامهریزی شهری در
جهان و ایران (از دهه  8734تا به
)امروز

مرادی مسیحی  ،واراز

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
تهران مرکزی

8387

تصویر ذهنی ارزیابانه از شهر

نسر  ،جک ال

آرمانشهر

8373

توسعه شهری :منطق تهیه
برنامهها

هاپکینز  ،لوئیس دی

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8370

تجدد ،فراتجدد و پس از آن در
شهرسازی

بحرینی  ،حسین

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8373

ب3تHT866 /38373

برنامهریزی شهری برای مدیران

واگیونه  ،پابلو

شورای اسالمی شهر

8373

و89بHT866 /08373
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شهرسازی

ھ80تHT866 /78370

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

شهر

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

مشهد ،مرکز پژوهشها

برنامهریزی محلهای (مبانی،
)اصول و روشها

محمدی  ،علیرضا

دانشگاه محقق اردبیلی

8375

م389بHT866 /08375

استانداردها و راهنماهای طراحی
شهری کریدر بیورگارد

فرمهینی فراهانی  ،بهراد

آذرخش

8373

طراحی شهری

الفHT866 /58373
ف 35

زندگی میان ساختمانها کاربرد
فضای جمعی

گل  ،یان

پرهامنقش

8376

شهرسازی

گ8زHT866 /78376

مدیریت استراتژیک پروژه

گالبچی  ،محمود

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8375

مدیریت شهری

گ8مNA3534 /08375

شهر هوشمند خلق ارزشهای
عمومی و اقتصادی در فضاهای
شهری به وسیله تکنولوژی

نامهی پارسی

8378

مجموعه مقاالت سمینار بازنمایی
فضاهای شهری در هنر و ادبیات

سمینار بازنمایی فضاهای
شهری در هنر و ادبیات ،

زندگی اجتماعی فضاهای شهری
کوچک

وایت  ،ویلیام هالینگزورث

طبقه کارگر و تهیدستان شهری
در جهان سوم (بررسی و تحلیلی
پیرامون وضعیت طبقاتی و
قشربندی نیروی کار در جهان
)سوم

لوید  ،پیتر کات

شهرسازی

HT866 /

سازمان فرهنگیهنری
شهرداری تهران ،موسسه
نشر شهر

8373 - 8370

مطالعات فرهنگی

س8مHT853 /38373

آرمانشهر

8373

شهرسازی

و3زHT853 /78373

8373

آشیان

28

شهرسازی

ل7طHT853 /38373

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

از سیاستهای طراحی تا کیفیت
طراحی تدبیر طراحی در
استراتژیهای جامعه،
چارچوبهای توسعه محلی،
برنامههای اجرایی

کارمونا  ،متیو

سال نشر

ناشر

قفسه

الفHT866 /08370
ک 3

آذرخش

8370

سازمان فرهنگی تفریحی
شهرداری اصفهان

8376 -

نHT866 /88376

شهر خالق

جاوید  ،محمدهادی

طحان

8378 -

ج3شHT866 /78378

مقاالتی در باب شهر و شهرسازی

مزینی  ،منوچهر

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8374

عرصههای زندگی خصوصی و
زندگی جمعی به جانب یک
معماری انسانی

چرمایف  ،سرجیوس ایوان

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8370

نگاهی به شهر خالق مجموعه
مقالهها و گفتگوها

شهرسازی

رده بندی

شهرسازی

شهرسازی

م0مHT866 /98374

چ0عHT866 /08370

طراحی شهری همه شمول
خیابانهایی برای زندگی
(مناسبسازی خیابانهای شهری
)برای سالمندان کمتوان

برتون  ،الیزابت

آرمانشهر

8373

ب05طHT866 /08373

زندگی در فضای میان
ساختمانها

گل  ،یان

جهاد دانشگاهی ،سازمان
انتشارات

8379

گ8زHT866 /78379

درآمدی بر فضای بیدفاع شهری

قلیچ  ،مرتضی

تیسا

8373

شهرسازی

ق8دHT866 /08373

دیدگاههای نو در سیستمهای
شهری

شورچه  ،محمود

مدیران امروز

8373

شهرسازی

ش80دHT866 /78373
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

استراتژی توسعه شهری

خلیلآبادی  ،حسن

مهکامه

8374

شهرسازی

الفHT866 /58374
خ 8

جایگاه و محتوای اسنادی طراحی
شهری در نظام برنامهریزی
فضایی مقدمهای بر روشها و فنون
طراحی شهری

ذکاوت  ،کامران

انتشارات آذرخش

8379

طراحی شهری

ذ8جHT866 /38379

شکل شهرها اقتصاد سیاسی و
طراحی شهری

کاتبرت  ،الگزاندر آر

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8376

شهرسازی

ک30شHT866 /88375

نمادهای هویتی شهر :پاریس،
مادرید ،استانبول و کیوتو

عاملی  ،سیدسعیدرضا

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8376

شهرسازی

ع863نHT866 /88376

اصول و مبانی برنامهریزی شهری
)و روستایی(منطقهای

حسینی  ،سیدعلی

دریای دانش

8387

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

الفHT865/5 /68387
ح 5

ابعاد سازنده کیفیت محیط در
طراحی شهری مقدمهای بر
روشها و فنون طراحی شهری

ذکاوت  ،کامران

آذرخش

8370

طراحی شهری

الفHT866 /38370
ذ 8

اخالق در برنامهریزی و طراحی
شهری

شورچه  ،محمود

پرهام نقش

8373

شهرسازی

الفHT866 /38373
ش 80

آشنایی با نظریات اثباتی در
برنامهریزی شهری

حسینی  ،سیدعلی

راز نهان

8370

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

ح05آHT866 /58370

نظریه طرحهای ساختاری-
راهبردی شهری و ناحیهای

ماجدی  ،حمید

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
علوم و تحقیقات

8375

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

الف7مHT867 /38375


مرگ و زندگی شهرهای بزرگ
آمریکایی

جاکوبز  ،جین

دانشگاه تهران  ،موسسه
چاپ و انتشارات

8388

شهرسازی

ج3مHT869 /08388

31

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

اندیشههای نو در برنامهریزی
شهری

صرافی  ،مظفر

قدیانی

8373

شهرسازی

الفHT866 /88373
ص 0

محلهگرایی بهسازی محلههای
شهری با رویکردی نوین

یزدانی  ،مجتبی

نشر تیسا

٬ 8370

مدیریت شهری

الف7یHT898 /08370


فرهنگ شهر ما :مجموعه
تحلیلهای ارزیابی برنامههای
سازمان فرهنگیهنری شهرداری
تهران

سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران ،

سازمان فرهنگیهنری
شهرداری تهران ،موسسه
نشر شهر

][8373

فرهنگ شهر ما :مجموعه
تحلیلهای ارزیابی برنامههای
سازمان فرهنگیهنری شهرداری
تهران

سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران ،

مطالعات فرهنگی

الف7سHT809 /38373


سازمان فرهنگیهنری
شهرداری تهران ،موسسه
نشر شهر

][8373

مطالعات فرهنگی

الف7سHT809 /38373


مقاالتی دربارهی شهر اسالمی

ایمانی جاجرمی  ،حسین

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8373

شهرسازی

الف7مHT809/5 /98373


اساطیر و فرهنگ ایران در
نوشتههای پهلوی

عفیفی  ،رحیم

توس

8390

مطالعات فرهنگی

الفBL3394 /5
ع 9

بقای سرمایهداری :بازتولید روابط
تولید

لوفور  ،آنری

نشر تیسا

8375

شهرسازی

ل7بHB548 /98375

دیالکتیک آیندهها :
چشماندازهای نو برای برنامهریزی
شهری

آزاد پیما

8370

شهرسازی

آH79 /78370

منظر ذهنی شهر :مفاهیم،

نشر تیسا

8373

سیما منظر شهری

مHT838 /88373

31

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

بازنماییهای فرهنگی و
کاربستهای سیاستگذارانه
شهرهای مصرفی

مایلز  ،استیون

نشر تیسا

8373

شهرسازی

م3شHT887 /78373

نظریه شهری و تجربه شهری

پارکر  ،سایمون سی

نشر تیسا

8379

شهرسازی

پ3نHT858 /68379

شهر و بافت فرسوده (با بررسی
)مفهوم هویت

دانشپژوه  ،حمید

آذرخش

8375

معماری ایرانی

الف7دHT898 /38375


تراکم در شهرسازی اصول و
معیارهای تعیین تراکم شهری

عزیزی  ،محمدمهدی

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8383

شهرسازی

الف7عHT867 /0


جهانی سازی

رحیمی بروجردی  ،علیرضا

دانشگاه تهران

8387

شهرسازی

ر35جJZ8388 /78387

نظریه اجتماعی شهری(شهر،
)خود و جامعه

باندز  ،مایکل

دانشگاه تهران  ،موسسه
انتشارات

8370

مطالعات اجتماعی

ب36نHT858 /68370

شهرها برای مردم ،نه برای
سوداگری نظریۀ شهری انتقادی و
حق به شهر

برنر  ،نیل

دفتر پژوهشهای فرهنگی

٬ 8376

شHT858 /78376

)نظریه شهری (ارزیابی انتقادی

شورت  ،جان رنی

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8388

شهرسازی

ش7نHT858 /508388

مدیریت و حکمروایی شهری

برکپور  ،ناصر

دانشگاه هنر ،معاونت
پژوهشی

8388

مدیریت شهری

ب0مHT858 /08388

مطالعات شهروندی رویکرد
شهروندمدار به مدیریت دولتی

نرگسیان  ،عباس

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8373

آموزش های شهروندی

ن0مHT858 /68373

فرهنگ شهرها

مامفورد  ،لوئیس

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی
شهرسازی و معماری

8385

مطالعات فرهنگی

م3فHT858 /08385
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

عدالت اجتماعی و شهر

هاروی  ،دیوید

سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری تهران

8375

مطالعات اجتماعی

ھ3عHT858 /08375

رویای لطیف شهر من
یادداشتهای یک شهردار

یزدانی  ،مجتبی

نشر تیسا

8373

شهرسازی

ی0رHT858 /78373

شاخصهای سنجش
جداییگزینی شهری با معرفی
نرمافزار تحلیل جداییگزینی
مکانی

عطار  ،محمدامین

به سوی شهرهای امنتر؛ یکصد
پرکتیس امیدبخش
سیستم مدیریت رویداد

کالتپور  ،امید

آذرخش

8379

کتابکده کسری

8376

فنآوران

8370

شهرسازی

ع6شHT858 /38379

الف0بHV9039 /78376

مدیریت شهری

ک8سHV558/3 /78370

تجارب توانمندسازی
سکونتگاههای غیررسمی
کشورهای ایران و جهان مقایسه
تطبیقی روشهای جلب مشارکت
مردمی و تامین مالی

رحیمی  ،محمد

آذرخش

8376

شهرسازی

ر3تHT358 /38376

مارکسیسم و امپریالیسم و مللِ
)توسعه نیافته(نقد و بررسی

الیاسی  ،حمید

انتشارات روشنگران و
مطالعات زنان

8387

شهرسازی

الفHX385/3 /98387
آ 6

فلسفه و کارکرد ژئوپولیتیک:
(مفاهیم و نظریهها در عصر
)فضای مجازی

مجتهدزاده  ،پیروز

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت)،
پژوهشکده تحقیق و

8379
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جغرافیا

JC387 /

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

توسعه علوم انسانی
مجموعه نظامنامه و
دستورالعملهای پژوهشی و
مدیریتی مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

شهرداری تهران ،

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8370

علل پیدایش و بقای کشور ایران

حافظنیا  ،محمدرضا

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها(سمت)،
پژوهشکده تحقیق و
توسعه علوم انسانی

8376

مبانی جغرافیای سیاسی

میرحیدر  ،دره

تئاتر گیالن

طالبی  ،فرامرز

شهرسازی

جغرافیا

ت7شJS9067 /8938370

ح3عJC387 /88376

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت) ،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8373

جغرافیا

م7مJC387 /38373

فرهنگ ایلیا

8388

گیالن شناسی

گ7طPN3755 /38388

مالحظات روانشناسانه در طراحی
محیطی در راستای پاسخگویی به
گروههای کمتوان "کودکان،
"معلوالن و سالمندان

اسدی محل چالی  ،مسعود

آرمانشهر

8370

طراحی شهری

الف5مNA3503/0 /98370


آیین تنظیم قراردادها به انضمام
نمونه قراردادها و شرایط عمومی

کشاورز  ،بهمن

کشاورز

8388

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

8388ک5آKMH858 / 7
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

پیمان
تفکیک و افراز در حقوق شهری
(شرحی بر ماده  848قانون
)شهرداریها

محمدی  ،امید

جاودانه

مجموعه قوانین و مقررات تفکیک
و افراز با آخرین اصالحات و
الحاقات

کماالن

8379

8374

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

م3تKMH683 /98379

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

آKMH683 /388374

مطالبه طلب :قابل استفاده عموم
به همراه نمونه دادخواست و
مدارک الزم ،شیوه علمی مطالبه
 ...وجه

فوالدی  ،محمدرضا

جاودانه

8376

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

ف7مKMH863 /68376

تهران ،سینما و شهری

محمودی  ،بهارک

نشر تیسا

8373

شهرسازی

الف7مPN8773/5 /308373


حقوق کاربردی راهنمای
مراجعین به دیوان عدالت اداری
شهرداری ،تامین اجتماعی،
مالیات ،عوارض ،کار و کارگری،
تعزیرات ،اعتراض به کمیسیون
...ماده 844و  99شهرداری و

جاودانه

8375

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

حKMH3934 /98375

تاریخ شیالت در گیالن

پرتو  ،افشین

فرهنگ ایلیا

8378

گیالن شناسی

گ7پSH340 /08378

راهنمای طراحی پارکهای
شهری

علیخانی  ،مینو

سازمان جهاد دانشگاهی
تهران ،انتشارات

8376

شهرداری تهران ،مرکز

8375

آیا چمن در آنسو سبزتر است؟
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ع8رSB083 /38376
سیما منظر شهری

آSB083 /78375

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

یادگیری از نوآوریهای
بینالمللی در مدیریت فضای سبز
شهری تحلیل مقایسهای از تجربه
 88شهر جهانی

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،معاونت علم و
فناوری

طراحی و مهندسی پارکهای ملی
و جنگلی

مخدوم فرخنده  ،مجید

مرکز نشر دانشگاهی

8374

سیما منظر شهری

م33طSB088 /08374

مدیریت یکپارچه فضای شهری

ضرابی  ،اصغر

آراد کتاب

8376

شهرسازی

ض0مSB093/9 /08376

نورپردازی نواحی شهری

سانتن  ،کریستا وان

هنر معماری قرن

8373

سیما منظر شهری

س3مNA3970 /88373

بازندهسازی بناها و شهرهای
تاریخی

فالمکی  ،محمدمنصور

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8375

شهرسازی

ن8فNA7453 /88375

گلها و گیاهان زینتی آپارتمانی:
(ازدیاد و نحوه پرورش و
)نگهداری

حکمتی  ،جمشید

نشر علم کشاورزی ایران

8388

طراحی سیاستهای عمومی:
اصول و ابزارها

هاولت  ،مایکل

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،معاونت علم و
فناوری

8375

حکمروایی و مدیریت عمومی
شهروندی فرهنگی :مسائل
جهانشهری

استیونسون  ،نیک

آموزش های شهروندی

شهرسازی

ح8گSB087 /88388

ب0ھJF8535 /38375

سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران ،موسسه
نشر شهر

8378

مدیریت شهری

حJF8358 /88378

تیسا

٬ 8375

آموزش های شهروندی

الف5شJF848 /78375
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

راهنمای مشارکت عمومی:
گرفتن تصمیمات بهتر با
مشارکت شهروندان

کرایتن  ،جیمز

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران،موسسه
نشر شهر

8373

مدیریت شهری

ک0رJK8960 /38373

تلخیص پایان نامههای حوزهی
مدیریت شهری

سپیدرود

8376

شهرسازی

ر5تJS9067 /88376

توسعه فرهنگی و اجتماعی در
حوزه شهری مجموعه
دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی
شهرداری تهران

تاجالدین  ،محمدباقر

نشر تیسا

8370

مجموعه مصوبات عمومی شورای
اسالمی شهر رشت با تفکیک
موضوعی و به ترتیب تاریخ
)تصویب (تا پایان تابستان 8370

حقبین  ،احمدرضا

رمه

8375

شصت و سومین شهردار

خلیلی  ،محمدابراهیم

رمه

8375

فضا ،شهر و نظریه اجتماعی
مناسبات اجتماعی و شکلهای
شهری

تونکیس  ،فران

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8388

مجموعه مقاالت دومین همایش
شوراها و مدیریت محلی در افق
چشمانداز

همایش شوراها و مدیریت
محلی ،

شورای اسالمی شهر در آیینهی
قوانین به انضمام نظام نامه اداری

قانع  ،علیرضا

مطالعات فرهنگی

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

8370ت7تJS9067 / 3

ر5حJS9067 /98375

ر5خJS9067 /88375
مطالعات اجتماعی

ت7فHT884 /68388

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8373

حمل و نقل و ترافیک

آ55ش858378جJQ8985 /

انتشارات رمه

8375

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

آ55شJQ8985 /858375
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

...شوراهای شهر
راهنمای اجرایی خدمات دولتی

صادقی  ،ابراهیم

مدیران منزوی بررسی چگونگی
حضور زنان در مدیریت
شورایاریها

خلجی  ،سهیال

8373

فرمنش

8373

نشر تیسا

مدیریت منابع انسانی
شهرسازی

ص3رJQ8986 /38373
آ55ش858373بJQ8985 /

اولین فن بازار تخصصی مدیریت
شهری (اولین نمایشگاه
فناوریهای نوین مدیریت شهری
) 39تا  37خرداد 8373

افتخارییزدی  ،روشنک

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8370

مدیریت شهری

الفJS03 /88370
الف 9


مدیریت شهری و حقوق
شهروندی

متقیطلب  ،حسین

اطایب

8373

آموزش های شهروندی

م3مJS98 /08373

نوشتارهایی در باب جهانیشدن،
شهرهای جهانی و نقش فراملی
شهرها

قورچی  ،مرتضی

مدیریت امور محلی مبتنی بر
مشارکت شهروندان

عسکری آزاد  ،محمود

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8370

شهرسازی

ق7مJS98 /78370

آذرخش

8373

مدیریت شهری

ع5مJS98 /08373

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

][8373

مدیریت شهری

پ78373گKMH3739 /

نوشتارهایی در باب مشارکت و
حقوق شهروندی

کالنتری  ،عبدالحسین

گاهشماری گیالنی :آیینها و

پوذهادی  ،مسعود

پیشنویس قانون جامع مدیریت
شهری

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8370

آموزش های شهروندی

ک8نKMH544 /78370

فرهنگ ایلیا

8385

گیالن شناسی

ج .8385ی83دDSR3407 /33
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

باورهای پیوسته به آن
مکانهای عمومی فضاهای شهری
ابعاد گوناگون طراحی شهری

دانشگاه هنر

8388

شهرسازی

ف6کNA7453 /38388

اندازهگیری طراحی شهری
پیمانههایی برای مکانهای
زیستپذیر

یوئینگ  ،راید اچ

آذرخش

8379

طراحی شهری

ع7یNA7453 /78379

درآمدی بر شناخت عناصر
مبلمان شهری

باباییاقدم  ،فریدون

هنر معماری قرن

8373

شهرسازی

ب3دNA7453 /08373

اعتماد و همکاری در نوسازی
شهری

اصغرپورماسوله  ،احمدرضا

نشر تیسا

8373

شهرسازی

الفNA7453 /68373
ن 7

درآمدی بر برنامهریزی فضاهای
عمومی شهری با نگاهی به
بوستانهای شهر تهران

محمودپور  ،ئهسرین

آذرخش

8373

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

ف60مNA7453 /38373

جهانیشدن و گردشگری شهری

صمصام شریعت ،
سیدجمالالدین

آرادکتاب

8376

گردشگری

ص8جJZ8388 /78376

مهاجرت

زنجانی  ،حبیباهلل

آموزش شهروندی و توسعه
اجتماعی

ذکائی  ،محمدسعید

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت) ،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8384

مطالعات اجتماعی

ز7مJV6438 /78384

نشر تیسا

8378

آموزش های شهروندی

ذ8آHT847 /88378

39

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

آموزش و توسعه رفتار شهروندی:
چیستی ،چرایی ،چگونگی

رضاییزاده  ،مرتضی

قفسه

رده بندی

سازمان فرهنگی تفریحی
شهرداری مشهد ،انتشارات
بوی شهر بهشت

8379

آموزش های شهروندی

ر6آHT847 /88379

معلولیت و زندگی روزمره در شهر
تهران

عبداللهی کیوانی  ،محمد

نشر تیسا

8373

آموزش های شهروندی

الف7عHV8557 /38373


بررسی وضعیت سالمندی در
شهر تهران

ایازی  ،سیدمحمدهادی

انتشارات جامعهشناسان

8374

آموزش های شهروندی

الف 75تHV8080 /78374


توانها و محدودیتهای طبیعی
در برنامهریزی ملی و منطقهای

عظیمی دوبخشری  ،ناصر

ژرف

8374

شهرها در فرآیند جهانی شدن:
گزارش جهانی سکونتگاههای
انسانی

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8388

روشهای پشتیبانی از
تصمیمگیری مشارکتی درعرصه
شهر

دانشگاه تهران،موسسه
انتشارات

8373

شکوفایی شهری بررسی وضعیت
شهرهای جهان باشاخص
شکوفایی شهر

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8379

آیندۀ شهری قرن  : 38دستور
کار جهانی برای شهرهای قرن
بیست و یکم

هال  ،پیتر

شهر و روح شهر در جوامع

بولنز  ،اسکات ا

الف7عHT375 /638374


شهرسازی

مدیریت شهری

شهرسازی

شHT65 /78388

رHT807/5 /78373

شHT858 /988379

دانشگاه آزاد اسالمی
)(شهرری

8387

شهرسازی

ھ30آHT858 /88387

دانشگاه تهران ،موسسه

8375

شهرسازی

ب88شHT858 /78375
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

ازهمگسسته

انتشارات

امکانسنجی انتخاب مستقیم
شهرداران توسط مردم در ایران
نوشتارهایی در باب مدیریت
شهری و سالمت

مصطفیپور  ،کامبیز

نوشتارهایی در باب آسیب
شناسی اجتماعی کالن شهر
تهران

مصطفیپور  ،کامبیز

درآمدی بر بنیادهای نظری
حقوق شهروندی در شهر

موسوی  ،یعقوب

گفتمان عدالت فضایی در شهر
مفاهیم و انگارههای نظری در
حوزهی عدالت فضایی در شهر

داداشپور  ،هاشم

سال نشر

قفسه

رده بندی

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8374

مدیریت شهری

الفJS9069/3 /88374


مرکز مطالعات و برنامه
ریزی شهر تهران

8370

مدیریت شهری

ت7مJS9067 /638370

مرکز مطالعات و برنامه
ریزی شهر تهران

8370

مطالعات اجتماعی

ت7مJS9067 /68370

پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات اجتماعی

8378

آموزش های شهروندی

م98دJC598 /08378

آذرخش

8370

شهرسازی

د3گJC598 /98373

مکان ،سیاست و راهکارها آیا
"محلیتها" اهمیت دارند؟

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8370

شهرسازی

مJS3888 /98370

حکمروایی کالن شهری :ظرفیت،
دموکراسی و پویایی مکان

سازمان فرهنگیهنری
شهرداری تهران،موسسه
نشر شهر

8373

اندیشههای نو در مدیریت و
حکمروایی شهری (مجموعه
)مقاالت
حکمروایی نوین شهری:

مهدیزاده  ،جواد

مدیریت شهری

حJS3444 /88373

نشر آگاه

8375

مدیریت شهری

آ3مJS9063 /868375

نشر تیسا

8376

مدیریت شهری

آ3حJS9063 /88376
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

رویکردها ،مفاهیم ،مسائل و
چالشها
درآمدی بر مدیریت سازمانهای
وابسته به شهرداریها

راز نهان

8370

حسینی  ،سیدعلی

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8370

بهسازی و نوسازی شهری از
دیدگاه علم جغرافیا

شماعی  ،علی

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8380

بنیانهای نظری در مطالعات
شهری

اسماعیلزاده  ،حسن

نشر تیسا

8375 -

مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول
گروه فرهنگی -اجتماعی (حوزۀ
)رسانه

مدیریت شهری

مطالعات فرهنگی

آ3حJS9063 /58370

ت7مJS9067 /68370

ش8بNA7309 /78380
مدیریت شهری

الف5بNA7309 /78375


حقوق ثبت امالک :قانون و
مقررات عملیات مقدماتی و ثبت
...ملک ،تفکیک

تفکریان  ،محمود

نگاه بینه

8373

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

ت9حKMH56 /98373

نور در هنر ،معماری و شهرسازی
ایران

کنفرانس نور در هنر،
معماری و شهرسازی ایران ،

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8370

سیما منظر شهری

ن7کN8387 /898370

اداره امور حکومتهای محلی
مدیریت شوراها و شهرداریها

مقیمی  ،سیدمحمد

در شهرسازی و  GISکاربرد

هاکسهولد  ،ویلیام ای

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت) ،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8374

مدیریت شهری

الفJS98 /08374
م 9

آزادپیما

8374

نرم افزار

ھ3آJS844 /08374
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

برنامهریزی شهری بر اساس
 ArcGIS84نسخه
برنامهریزی و تمرکززدایی
فضاهای رقابتی برای فعالیتهای
عمومی در کشورهای جنوب

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،معاونت علم و
فناوری

8375

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

بJS883 /08375

مدیریت محلی و حکمروایی
شهری با نگاهی به ساختار
مدیریت شهری ژاپن ،کره
جنوبی ،فرانسه و ترکیه

مرتضوی  ،مهدی

مرکز مطالعات و برنامه
ریزی شهر تهران

8373

مدیریت شهری

م03مJS308 /08373

تیوریهای رهبری و مدیریت
آموزشی

بوش  ،تونی

دانشگاه ارومیه

8378

آموزش های شهروندی

ب7تLB3744/5 /78378

مقدمهای بر رهبری آموزشی و
رفتار سازمانی :تئوری در عمل

چانس  ،پتی ال

دانشگاه ارومیه

8374

آموزش های شهروندی

چ3مLB3845 /98374

دیدگاههای نو در برنامهریزی
آموزشی

مشایخ  ،فریده

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت)،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8388

تکنولوژی آموزشی پیشرفته

نوروزی  ،داریوش

سازمان مطالعات و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت)،

8376
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آموزش های شهروندی

آموزش های شهروندی

م05دLB3846 /78384

ن86تLB8438/3 /88376

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
سال نشر

ناشر

عنوان

سرشناسه

تکنولوژی یادگیری

افضلنیا  ،محمدرضا

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت)،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8373

مهارتهای آموزشی و پرورشی

شعبانی  ،حسن

قفسه

رده بندی

پژوهشکده تحقیق و
توسعه علوم انسانی

آموزش های شهروندی

الف9تLB8438/3 /88373


سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت) ،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8374 -

آموزش های شهروندی

ش9م78374یLB8995 /

طراحی شهری برای قرن شهری
مکانسازی برای مردم

براون  ،النس جی

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8387

طراحی شهری

ب0طNA7845 /08387

آئین شهرسازی پایدار

کریزک  ،کوین ج

مهرایمان

8387

طراحی شهری خیابان کارگر
فضای حد فاصل میدان انقالب
اسالمی تا میدان حر

توسلی  ،محمود

ک0رNA7848 /38387

شرکت عمران و بهسازی
شهری

8397

طراحی شهری

ت7تNA7308 /88

تحلیلی از ویژگیهای برنامهریزی
شهری در ایران

مشهدیزاده دهاقانی  ،ناصر

دانشگاه علم و صنعت ایران

8390

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

م06تNA7309 /38390

مالحظاتی در رابطه زبان،
فرهنگ ،ادارک و محیط

براتی  ،ناصر

پرهامنقش

8373

شهرسازی

ب0مP35 /98373
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

...انسانساخت
محیط زیست و عصر نوین ما

شبافروزان  ،صغری

وانیا

8370

محیط زیست

ش3مTD805 /38370

دگرگونی شهر با رویکردی
پیشگیرانه به طراحی شهری

هال  ،ا .سی

موسسه انتشارات دانشگاه
تهران

8387

شهرسازی

ھ3دTD864 /88387

سوزاندن زباله جامد شهری و
استحصال انرژی از آن مقدمهای
بر نیروگاههای زبالهسوز

شفیعی دهآباد  ،علیرضا

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8370

پسماند

ش9سTD976 /78370

راهنمای جامع مدیریت
قراردادهای مشاوران همراه با
شرح و نقد مفاد قرارداد همسان
 ...خدمات مشاوره

پرچمی جالل  ،مجید

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8376

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

پ0رKMH867 /38376

اجرای احکام دیوان عدالت اداری

عاشقمعال  ،فرخنده

جنگل

8388

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

د75عKMH8003 /38388

مقدمهای بر گردشگری موسیقی

افتخاریان  ،بهنام

مهکامه

8376

گردشگری

الف9مML3975 /98376


بررسی مدیریت رسانه

نشر تیسا

8373

مطالعات اجتماعی

م0بP76 /08370

برنامهریزی محیطی برای توسعه
زمین دستورالعملی برای طراحی
و برنامهریزی محلی پایدار

بیر  ،آن

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8388

محیط زیست

ب7بNA3504/5 /08388

مبانی طراحی شهری

هدمن  ،ریچارد

دانشگاه علم و صنعت ایران
 ،مرکز انتشارات

8388

طراحی شهری

8388ه0مNA7438 / 3

مبانی طراحی ساختمانهای بلند

گالبچی  ،محمود

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8373

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

گ8مTH805 /38373
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

ارگونومی برای کودکان طراحی
محصوالت و مکانهایی برای
کودکان و نوجوانان

لودر  ،رانی

فن آوران

8370 -

آموزش های شهروندی

الفTA866 /08370
ل 7

 Civil 3Dمرجع کاربردی

شورچه  ،بیژن

انتشارات دانشگاهی کیان

8373

نرم افزار

ش70مTA305 /08373

زمینشناسی کاربردی برای رشته
عمران و گرایشهای آن

هاشمی  ،سیدیوسف

صانعی شهمیرزادی

8373

ھ89زTA945 /88373

طراحی مهندسی سازههای چوبی

ابراهیمی  ،قنبر

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8388

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

الفTH0888 /338388
چ 7

چشمان پوست معماری و
ادراکات حسی

پاالسما  ،یوهانی

پرهام نقش

8373

معماری جهانی

پ3چNA3544 /58373

طبیعت  ،منبع الهام بررسی و نقد
آثار سانتیاگو کاالتراوا

گالبچی  ،محمود

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8378

معماری جهانی

ک3گNA8383 /88378

سبکشناسی معماری ایرانی

پیرنیا  ،محمدکریم

گلجام

٬ 8379

پ75سNA8084 /38379

طرحی برای آینده  844ایده
عملی برای جهانی پایدار

پوریزدانپرست ،
سیدمحمدصادق

آذرخش

8376

پ7طNK8534 /08376

چیزی که در مدرسه طراحی 848
شهری آموختم

فردریک  ،متیو

آرمان شهر

8379

توسعه فضاهای زیرسطحی
شهری مطالعه مبانی و سوابق
جهانی و ایرانی فضاهای
زیرسطحی شهری با رویکرد
طراحی شهری

موالئی  ،اصغر

8370

آرمانشهر

46

طراحی شهری

شهر سازی

ف0صNA3444 /08379

م8تTA983 /78370

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

روش پژوهش و نگارش علمی:
راهنمای عملی

نظری  ،علیاشرف

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8376

آموزش های شهروندی

ر7نQ884/55 /68376

نقد و معرفی معماری
دیکانستراکشن :با مروری بر آثار
زاها حدید ،پیتر آیزنمن و فرانک
گری

تقیزاده  ،کتایون

دانشگاه تهران

8378

معماری جهانی

ش3تNA683 /98378

شهر درخت نیست

الکساندر  ،کریستوفر

آرمانشهر

8387

شهرسازی

الف9شNA684 /78387


چگونه به شهرسازی بنگریم

زوی  ،برونو

آرمان شهر

8370

نماها و جدارههای شهری
تذکرهی شاعران گیالن از آغاز تا
قرن سیزدهم

عباسیه کهن  ،سیدمحمد

ر7زNA8833 /78370

هنر معماری قرن

8373

جغرافیا

نNA3708 /78373

سپیدرود

8374

ایران شناسی

ع3تPIR8060 /08374

به سوی شهرهای سالم نقش
دولتهای محلی در ترویج
فعالیت بدنی و زندگی فعال در
محیطهای شهری

ادواردز  ،پگی

شهیدی

8388

آموزش های شهروندی

الف0بRA566/9 /78388


گردشگری سالمت در رویکردی
جامع

شالبافیان  ،علی اصغر

مهکامه

8370

گردشگری

ش3گRA973/5 /08370

منظر :الگو ،ادراک و فرایند

بل  ،سایمون

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8386

سیما منظر شهری

ب8مSB093/05 /88386

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8379

پسماند

مRA569 /08379

دانشگاه تهران ،موسسه

8380

سیما منظر شهری

الف5زSB093 / 3
 8380

مدیریت ایمن پسماندهای
بهداشتیدرمانی
زبان منظر

اسپیرن  ،آنویستن
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

انتشارات و چاپ
راهنمایی برای برنامهریزی
شهرهای سالم و فعال

ادواردز  ،پگی

نخبگان دانش

8374

آموزش های شهروندی

الف0رRA566/9 /38374


راهنمای توصیفی مآخذ نهضت
جنگل از آغاز تا 8373

رمضانینژاد  ،بهنام

فرهنگ ایلیا

٬ 8376

ایران شناسی

ر8رZ3366 /38376

تعزیه در گیالن

طالبی  ،فرامرز

فرهنگ ایلیا

8373

گیالن شناسی

الف9بPIR0383 /38373


آیین دادرسی کار

قبادی  ،حسین

جنگل

8373

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

ق35آKMH8394 /78373

معماری فرم ،فضا و نظم

چینگ  ،فرانک

شهرآب

8376

معماری جهانی

چ7مNA3964 /68376

انتشارات رمه

8375

پسماند

دTD975/9 /58375

مثل ،متل قدیمی گب

میرصالحی  ،سیدمهدی

سپیدرود

8376

تاریخ مطبوعات گیالن

نوزاد  ،رضا

فرهنگ ایلیا

8378

معماری ،باغ و منظر تداوم ،
گسستگی و نوآوری در گذر از
رنسانس تا جنبش منطقگرای
قرن بیستم

ایرانی بهبهانی  ،هما

دستورالعمل بهرهبرداری از
لندفیل

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8373

گ75مPIR3368 /78376
گیالن شناسی

سیما منظر شهری

الف7یPN5007 /89358378

الف7مSB093 /68373


مستندسازی طراحی منظر
(جعبهابزار و راهنمای عمل در
معماری منظر) راهبردهای
بررسی و کنترل کیفیت طرح

مکدونالد  ،برایانتامس

انتشارات شهیدی

8376

سیما منظر شهری

م9مSB093/05 /58376

موانع صوتی زیست محیطی

عباسی  ،میالد

فن آوران

8370

محیط زیست

ح8عTD873/6 /38370
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

راهنمای کاربردی خواص
آکوستیک و طراحی نما
احیای بافت شهری تاریخی با
رویکرد مشارکت

حناچی  ،پیروز

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

٬ 8378

مرمت ابنیه و بافت
های شهری

ن7حNA7453 /78378

روش تحقیق در جغرافیایی
)طبیعی (ژئومورفولوژی

مقیمی  ،ابراهیم

قومس

8383

جغرافیا

م9رQE648 /7

امواج رادیویی :کاربرد،
اندازهگیری ،ایمنی و بهداشت

فنآوران

8373

آموزش های شهروندی

الفQC668 /88373


مرمت شهری تعاریف ،نظریهها،
تجارب ،منشورها و قطعنامههای
جهانی ،روشها و اقدامات شهری

حبیبی  ،سیدمحسن

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8388

مرمت ابنیه و بافت
های شهری

ن7حNA7453 /38388

خانواده و زندگی شهری تحول
خانواده ایرانی در بستر
شهرنشینی و رسانهای شدن

فاضلی  ،نعمتاهلل

نشر تیسا

8378

آموزش های شهروندی

خHQ903 /8808378

اکولوژی

اردکانی  ،محمدرضا

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8388

محیط زیست

الفQH508 /8838 9
الف 0


انقالبهای علمی

نیکلز  ،تامس

ققنوس

8375

آب و هوای کره زمین

بوچر  ،کیت

حفاظت و پایداری در شهرهای
تاریخی

رادول  ،دنیس

ن7نQ895/33 /78375

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
)دانشگاهها (سمت

-8393

محیط زیست

8393ب7آQC788 / 3

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8373

شهرسازی

ر3حNA845 /98373
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

طراحی و اکولوژی منظر :
مقدمهای بر اصول و روشها
Landscape ecololgy and
design ...
منظر صوتی مفاهیم و روشها

بمانیان  ،محمدرضا

هنر معماری قرن

8373

سیما منظر شهری

ب8طSB093/05 /08373

شهابیان  ،پویان

آذرخش

8379

سیما منظر شهری

ش7مTD873 /88379

مترونوشت

ترابی  ،پدیده

نشر تیسا

8375

آموزش های شهروندی

ر383مPIR8339 /38375

بازخوانی خشونتپذیری زنهای
ایرانی

فرهنگی  ،حسن

نشر تیسا

8376

زنان و زندگی شهری

و9کPIR8409 /84898376

در طلب آب زندگانی

امیرگل  ،محمدعلی

سپیدرود

8379

دموکراسی و هنر مجموعه
سخنرانیهای مارتا بیلز[....و
]دیگران

ملزر  ،آرتور

چشمه

8385

م863دPIR9753 /08379
الف3مNX884 / 9
 8385

طبیعتگرایی

پپینو  ،دیوید

ققنوس

8375

محیط زیست

پ3طPN648 /38375

شهر و تجربه مدرنیته فارسی

خالصی مقدم  ،نرگس

نشر تیسا

8378

شهرسازی

ش7خPN56 /38378

راهبردها و فنون طراحی آموزشی

لشین  ،سینتیا

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها(سمت)،
پژوهشکده تحقیق و
توسعه علوم انسانی

8376

آموزش های شهروندی

ل5رLB8438/38 /38376

زباله  ،تفکیک  ،بازیافت

پیشقدم حسنکیاده ،
فرشته

اندیشهزرین

8387

آموزش های شهروندی

پ7زTD970/8 /38387

نظریهها و روشهای آموزش

اسدزاده  ،حسن

دانشگاه عالمه طباطبایی،

8375

آموزش های شهروندی

الف5نLB8439 /68375
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
سال نشر

ناشر

عنوان

سرشناسه

مبانی برنامهریزی آموزشی

محسنپور  ،بهرام

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت)،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8370

جغرافیای زیستی

نیشابوری  ،اصغر

قفسه

رده بندی

مرکز چاپ و انتشارات

آموزش های شهروندی

LC98/3 /

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
)دانشگاهها (سمت

8390

جغرافیا

ن7جQH80 /9

طب سنتی مردم
)گیالن(گیلهتجروبه

بشرا  ،محمد

فرهنگ ایلیا

8387

گیالن شناسی

ب5طR839/8 /38387

گردشگری پزشکی

فیروزی  ،محمدعلی

آراد کتاب

8375

گردشگری

ف7گRA973/5 /08375

فن سخنوری در گردشگری

مطهر  ،مهسا

مهکامه

8370

گردشگری

ف3مPN0837 /598370

)سینما در گیالن (از آغاز 8359

کوچکیزاد  ،کریم

فرهنگ ایلیا

8374

گیالن شناسی

الف7کPN8773/5 /78374


استراتژیهای مدیریت پسماند
شهری

منوری  ،سیدمسعود

نشر تاالب

8376

پسماند

الفTD978 /58376
م 8

نظام نوآوری

رضوی  ،مصطفی

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8373

آموزش های شهروندی

ر6نT893/8 /68373

روش تدریس پیشرفته (آموزش
)مهارتها و راهبردهای تفکر

شعبانی  ،حسن

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها(سمت)،
پژوهشکده تحقیق و

8376

51

آموزش های شهروندی

ش66رLB8435/3 /78376

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

عنوان

سرشناسه

نظریههای برنامه درسی

میلر  ،جان

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها(سمت)،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8387

روشها ،فنون و الگوهای تدریس

صفوی  ،اماناهلل

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت)،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8374

آرمانشهر زیبایی گفتارهایی در
شیوه بیان نظامی

حمیدیان  ،سعید

علم و دانش

8388

ح8آPIR5835 /08388

آثار منتخب اولین جشنواره ملی
داستان کوتاه اراک

جشنواره ملی داستان کوتاه
اراک ،

شهر آرا

8375

جPIR0307 /58375

راهنمای ساخت فضاهای شهری
استاندارد برای افراد سالمند و
ناتوان

علیزاده  ،مهتاب

توسعه علوم انسانی

آموزش های شهروندی

آموزش های شهروندی

8387م7نLB8435/3 / 6

ص9رLB8435/3 /78374

سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران،موسسه
نشر شهر

8378

طراحی شهری

م6عNA3505 /88378

عکاسان و عکاسخانههای گیالن

آریاییفر  ،کفایت

فرهنگ ایلیا

8373

گیالن شناسی

گ7آTR848 /08373

سیستم اطالعات مدیریت
)(مدلسازی اطالعات

رضائیان  ،علی

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
)دانشگاهها (سمت

8384
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مدیریت شهری

ر6سT58/6 /7

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

برنامهریزی خطی

اصغرپور  ،محمدجواد

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8393

قفسه

رده بندی
الف6بT59/90 /08393


سرمایه اجتماعی؛ سرمایه بیپایان
شهر (نگرشی به رابطه سرمایه
اجتماعی با مدیریت پسماند
)شهری

مصطفیپور  ،کامبیز

تیسا

8373

مطالعات اجتماعی

م6سTD970/8 /08373

 Sketchupمرجع کاربردی
برای معماران مهندس یار Pro

محمودی  ،علی

انتشارات دانشگاهی کیان

8370

نرم افزار

م35مNA3938 /08370

تسهیل دسترسی به بناها و مناظر
تاریخی برای کمتوانان جسمی

حناچی  ،پیروز

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8373

سیما منظر شهری

م6حNA3505 /78373

آسایش در پناه باد

مرکز چاپ وانتشارات
دانشگاه شهید بهشتی

8397

معماری جهانی

سازگاری حرارتی در معماری؛
نخستین قدم در صرفهجویی
مصرف انرژی

حیدری  ،شاهین

دانشگاه تهران

8373

معماری جهانی

ح7سNA3503/3 /38373

نمونههای انسان و نخستین
شهریار در تاریخ افسانهای ایران

کریستنسن  ،آرتور

نشر چشمه

8399

مطالعات فرهنگی

8399ک0نPIR3773 / 8

از اسطوره تا تاریخ

بهار  ،مهرداد

نشر چشمه

8374

ایران شناسی

الفPIR9793 /08374
ھ 88

منشئات فاضل جمی

فاضل جم  ،محمدحسینبن
محمد درویش

نشر کویر

8376

ذن در هنر عکاسی خیابانی

کیم  ،اریک

نشر تیسا

8376

عکاسان و عکاسخانههای رشت

علیپور  ،کبری

سپیدرود

8373
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8376مPIR9358 / 8
شهرسازی

ک7ذTR883 /78376
ر5عTR848 /88373

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

)(دهه  84و 34
فضای عمومی معاصر؛ نقد و
طبقهبندی آن

کارمونا  ،متیو

طحان

8370

شهرسازی

ف60کNA7453 /08370

فرهنگ رانندگی

بهمنآبادی  ،یوسف

سفیر خرد

8370

حمل و نقل و ترافیک

ب7فTL853/5 /08370

عکاسی خیابانی با اریک کیم
چهار کتاب از اریک کیم

کیم  ،اریک

نشر تیسا

8375

شهرسازی

ک7عTR657/8 /88375

تخلفات ساختمانی از منظر
شهرسازی مروری بر مفاهیم،
رویکردها و تجارب

رفیعیان  ،مجتبی

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

ر9دTH805 /08376

مجموعه آیین دادرسی محاکم
عمومی و اختصاصی آیین
دادرسی مدنی ،آیین دادرسی
کیفری مصوب  ،8373آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری،
آییننامه دادسراها و دادگاه ویژه
روحانیت ،قانون دادرسی نیروهای
مسلح

راهنمای استفاده از ردهبندی
کنگره

مرتضاییفرد  ،فاطمه

8376

آرمانشهر

جاودانه

8370

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها(سمت)،
پژوهشکده تحقیق و
توسعه علوم انسانی

8376

54

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

ایران شناسی

آ388370الفKMH8588 /

ک7مZ676 /08376

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

کارنامهی نشر گیالن - 8385
8359

میرزانژادموحد  ،هادی

فرهنگ ایلیا

8389

مبانی نور و روشنایی

هنر معماری قرن

8373

کتاب راهنمای روانشناسی
ترافیک

قفسه

رده بندی
م7کZ054/5 /38389

شهرسازی

مTK0868 /38373

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8375

حمل و نقل و ترافیک

کTL853/35 /38375

برنامهریزی کاربری اراضی شهری

زیاری  ،کرامتاله

موسسه انتشارات دانشگاه
تهران

8387

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

ز7بNA7438 /08387

نوسازی و بهسازی شهری

فالمکی  ،محمدمنصور

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت) ،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8370

شهرسازی

ن7فNA7453 /88370

فرهنگ خوراک مردم گیالن

پورهادی  ،مسعود

فرهنگ ایلیا

8375

گیالن شناسی

الف7پTX935 /768375


طباخی گیالنی (طبخ محلی
)گیالن

فروغنیا ،

فرهنگ ایلیا

٬ 8379

ایران شناسی

الف7فTX935 /3898379


مصرفکنندگان جدید فضاهای
خرید شهری

حسینآبادی  ،مهدی

نشر تیسا

8373

شهرسازی

الف7حTX335/5 /58373


کدبانوی گیالن

پورسعید  ،طیبه

کدیور

8370

ایران شناسی

الف7پTX935 /708370


مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8373

شهرسازی

م6مZ5703 /38373

سپیدرود

8376

ماخذشناسی چندزبانهی
تشریحی مطالعات شهر اسالمی
کتابشناسی انقالب اسالمی و

بینش برهمند  ،محمدرضا

55

ج7بZ3367 /78376

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

دفاع مقدس استان گیالن
حقوق شهری» تخلف دائر «
کردن واحدهای تجاری در
مناطق غیر تجاری

صمدی قوشچی  ،زیداهلل

قانون خودگردانی محلی
کالنشهر توکیو
بررسی مسئولیت مدنی و کیفری
شهرداریها

باقری سجیرانی  ،رضوان

جنگل

8389

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8373

مدیریت شهری

ژ3قKNX3739 /38373

جنگل

8379

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

ب3بKMH3739 /08379

مجموعه قوانین و مقررات
شهرداری تهران ،حوزه تخصصی
حمل و نقل و ترافیک با آخرین
اضافات و اصالحات

شهرداری تهران ،

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8373

حمل و نقل و ترافیک

ج  .8373ش89مKMH3739 /343

میدانهای شهری ،معماری و
طراحی فضاهای باز

کنیرش  ،یورگن

دانشگاه تهران

8388

طراحی شهری

ک7مNA7494 /78388

ادبیات گیلکی

عباسی  ،هوشنگ

فرهنگ ایلیا

8387

گیالن شناسی

گ703عPIR3368 /898388

زبان تاتی :توصیف گویش تاتی
رودبار

سبزعلیپور  ،جهاندوست

فرهنگ ایلیا

8387

گیالن شناسی

ت33سPIR3303 /38387

دستور خط فارسی

فرهنگستان زبان و ادب
فارسی ،

فرهنگستان زبان و ادب
فارسی ،گروه نشر آثار

8385

ف0دPIR3938 /58385

برنامهریزی فرهنگی :یک رنسانس
شهری

اونز  ،گریم

تبلور

8378

مطالعات فرهنگی

الف8بNX934 /08378


بررسی و طبقهبندی

پرحلم  ،محمد

فرهنگ ایلیا

8373

گیالن شناسی

گ75پPIR3368 /08373
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

ضربالمثلهای گیلکی
مرمت شهری در بافتهای
تاریخی ایران

حناچی  ،پیروز

استانداردهای برنامهریزی و
طراحی شهری انجمن شهرسازی
آمریکا
آئین نصب تابلوهای عالئم
عمودی :کلیات

عظیمی تبریزی  ،مهدی

استانداردهای برنامهریزی و
طراحی شهری انجمن شهرسازی
آمریکا
طراحی مفهومی ساختمانهای
بلند

گالبچی  ،محمود

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

٬ 8378

مرمت ابنیه و بافت
های شهری

ن7حNA7453 /708378

آذرخش

8374

محیط زیست

الفTH3438 /58374


شرکت عالئم راهنمایی و
)فنی ایران (عرف ایران

8385

آموزش های شهروندی

ع6آTE338 /78385

دفتر نشر معانی

8386 -

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8373

الفTH3438 /58386

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

گ8طTH805 /08373

فضاهای عمومی و آیندهی
مکانها (راهنمایی برای اصول،
راهکارها ،ضوابط و تکنیکهای
)طراحی مکان

روستا  ،مجید

آرمانشهر

8376

شهرسازی

ف60رNA7453 /78376

پذیرایی و تشریفات در سازمانها
و ادارات

عبداللهی  ،محسن

مهکامه

8370

آموزش های شهروندی

ع3پTX938 /08370

کافیشاپ و زندگی شهری

فاضلی  ،نعمتاهلل

نشر تیسا

8374

شهرسازی

ف3کTX705 /338374

آموزش کاربردی خدمات غذا و
نوشابه (راهنمای دانشجو) برای

شیریان  ،عباس

مهکامه

8375

آموزش های شهروندی

ش7آTX703 /88375
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

ارتقای مهارتهای جوانان و
کارکنان
مبانی مدیریت هتلداری

شیوا  ،ابراهیم

مهکامه

8379

گردشگری

م0شTX788/3 /78379

نور و احیای مناظر شبانه

غفارزاده وجدانی  ،مهرنوش

آذرخش

8373

سیما منظر شهری

غ9نTK0888 /78373

مجموعه کامل قوانین و مقررات
کار و تامین اجتماعی

کماالن

8379

/ذKMH8360 8376

مجموعه قوانین و مقررات
شهرداری

نوای عدالت

8374

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

آ388374پKMH3739 /

مجموعه قوانین و مقررات اراضی،
زمین شهری و منابع طبیعی

هزار رنگ

8376

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

آKMH3463 /388376

مجموعه قوانین و مقررات
اصالحات ارضی

جاودانه

8370

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

الفKMH3456 /
آ 388370

مجموعه قوانین و مقررات اصناف
و اماکن عمومی :به همراه
آییننامهها و دستورالعملهای
اجرایی و قوانین مرتبط

هزار رنگ

8376

مدیریت آموزشی :نظریه،تحقیق و
کاربرد

قوانین ،مقررات ،ضوابط و

هوی  ،وین کی

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

آ388376بKMH3037 /

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت)،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8370

آموزش های شهروندی

ھ73مLB3845 /08370

حک

8378

محیط زیست

آKMH3839 /388378ب
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

استانداردهای محیط زیست
انسانی
نکته آموزشی  -کاربردی 334
پیرامون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب
8373

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

ب3دKMH3535 /78370

شرح ماده به ماده قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی
مصوب 8370

جنگل

8370

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

آ388370جKMH3535 /

مجموعه قوانین و مقررات تغییر
کاربری اراضی

کماالن

8376

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

آKMH3456 /388376

قوانین و مقررات مربوط به
تخلفات اداری

جاودانه

8373

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

آ388373بKMH0580 /

آیین رسیدگی به تخلفات اداری
کارکنان دولت

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8375

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

آKMH0580 /388375الف

بروج

8373

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

قوانین شهرداری کالن شهر لندن

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8373

شهرسازی

طراحی فضاهای فرهنگی در
ایران و جهان اصول و مبانی
معماری و طراحی فضاهای

موسسه فرهنگی هنری-
هنر معماری قرن

8373

فرهنگ نامه حقوقی شکیبا

باختر  ،سیداحمد

شکیبازیده  ،مرتضی

خانیزاد  ،شهریار

8370

جنگل
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معماری ایرانی

آKD8739 /38373

م3خNA0584 /38373

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

فرهنگی
فرم ،فضا و نظم در معماری ایران

فیضی  ،محسن

دانشگاه علم و صنعت ایران

8370

معماری ایران

ف7فNA3965 /08370

منشور آتن

کنگره بین المللی معماری
مدرن ،

نشر فضا

8388

شهرسازی

الفNA7484 /
ک 708383

نور ،رنگ و صدا در هنر ،معماری
و شهرسازی

کنفرانس نور ،رنگ و صدا در
هنر ،معماری و شهرسازی ،

آذرخش

8370

شهرسازی

ن7کN8387 /78373

نمونه قراردادهای کاربردی
مشتمل بر قراردادهای دولتی و
...خصوصی

کماالن  ،سیدمهدی

کماالن

8370

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

ک8نKMH867 /88370

جاودانه

8376

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

/خKMH0640 8376

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها

انصاری  ،مهدی

جاودانه

8374

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

الف8تK804 /38374


حقوق محیط زیست

کیس  ،آلکساندر چارلز

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8397 -

محیط زیست

ک7حK3585 /98397

در ) (ITفناوری اطالعات
مهندسی ساختمان و مدیریت
پروژه

سون  ،مینگ

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8385

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

س7فTH385 /78385

اصول و مبانی آمایش سرزمین

ابراهیمزاده  ،عیسی

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت)،مرکز
تحقیق و توسعه علوم

8370

محشای قانون آیین دادرسی
) ...کیفری (کاربردی
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جغرافیا

الفHT375 /358370
الف 7


فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

انسانی
سرپناه ایستگاه اتوبوس

صفار دزفولی  ،محسن

موسسه فرهنگی هنری-
هنر معماری قرن

8370

حمل و نقل و ترافیک

شناخت و تحلیل فضای شهری

مولوی  ،مهرناز

آذرخش

8376

شهرسازی

الفNA7453 /
ف60م 88376

ساخت شهر بر اساس مبانی
هنری

 ،کامیلو

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8388

شهرسازی

ز7سNA7434 /38388

طراحی شهر خرد مبانی و
چارچوبها

مدنی پور  ،علی

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8374

طراحی شهری

م0طNA7454 /08374

بنیادهای شهرسازی مدرن

بنهولو  ،لئوناردو

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8379

شهرسازی

ب7بNA7438 /78379

بنیان محلههای پایدار

فریدمن  ،آوی

دانشگاه شهید بهشتی،
مرکز چاپ و انتشارات

8376

شهرسازی

ف0بNA7438 /78376

سرویس بهداشتی

چوپانکاره  ،وحید

هنر معماری قرن

8378

سیما منظر شهری

ج .8378ضNA7453 /75

سطل زباله

چوپانکاره  ،وحید

هنر معماری قرن

8378

سیما منظر شهری

ج .8378ضNA7453 /73

شهر زیستپذیر :از مبانی تا
معانی

بندرآباد  ،علیرضا

آذرخش

8374

ب86شNA7454 /78374

موسیقی گیالن

پورشعبان  ،حامد

فرهنگ ایلیا

8370

گیالن شناسی

پ86مM8834 /88370

مبادی سواد بصری

داندیس  ،دونیس ا

پرهامنقش

8373

معماری جهانی

د3مN9033 /38373

برنامهریزی منظر شهری

کالنتری خلیل آباد  ،حسین

رویکردی به سوی طراحی شهر

جهاد دانشگاهی،
پژوهشکده فرهنگ ،هنر و
معماری

8374

سیما منظر شهری

ک8بNA7309 /08374

دانشگاه علم و صنعت ایران

8370

طراحی شهری

رNA7438 /898370
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

)(فرایند طراحی
چگونه زندگی همگانی را مطالعه
کنیم؟

گل  ،یان

علم معمار رویال

8370

آشنایی با درآمد و روشهای
افزایش آن در شهرداریها

عباسزاده  ،عبدالرضا

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور،
انتشارات

8374

ف6گNA7453 /88370
اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

ع3آHJ7557/3 /58374

مبانی و فراگرد بودجهریزی
دولتی (ویراست جدید همراه با
اضافات و اصالحات) بر اساس:
سند چشمانداز  34ساله ،برنامه
...ششم توسعه ایران

مدنی  ،داود

مرکز نشر جهش

8376

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

م0مHJ3850/0 /38376

اصول بودجهنویسی و اجرای
بودجه در شهرداریها

سعادت آملی  ،شهرام

راهدان

8374

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

الف7سHJ7997 /98374


جامعهشناسی گردشگری

آپوستولوپولوس  ،یورگوس

وارسته

8380

گردشگری

آ8آG855 /38380

درآمدی بر جامعهشناسی محیط
زیست

ساتون  ،فیلیپ دبلیو

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت) ،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8373

اعتراض به عوارض شهرداریها
(کمیسیون ماده  99قانون
)شهرداری

رسولزاده  ،مهدی

8376

جاودانه
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محیط زیست

س3دGF95 /08373

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

الفKMH3739 /68376
ر 5

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

حقوق ثبت امالک در ایران

بهرامی  ،داریوش

میزان

8378

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

ب73حKMH56 /98378

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،معاونت علم و
فناوری

8370

مدیریت منابع انسانی

ت7مJS9067 /68370

ساختمانها چگونه عمل میکنند

آلن  ،ادوارد

موسسه انتشارات دانشگاه
تهران

8388

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

آ9نTH6438 /68388

سازههای پارچهای کششی

هانتینگتون  ،کریگ جی

موسسه انتشارات دانشگاه
تهران

8387

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

ه3سTH3007 /38387

هنر معماری قرن

8373

سیما منظر شهری

رTH9943 /78373

آرمانشهر

8376

سیما منظر شهری

پ3رTH9943 /38376

مطالعات پشتیبان نقشۀ راه تحول
گروه اداری و سرمایۀ انسانی
شهرداری تهران

روشنایی تابلوهای تبلیغاتی
راهنمای نورپردازی مکانهای
شهری

پاکزاد  ،جهانشاه

پشت دریاها شهری است
فرایندها ،روشها و کاربردهای
مردمنگاری شهری

فاضلی  ،نعمتاهلل

8373

نشر تیسا

مجموعه قوانین و مقررات شهر و
شهرداری قوانین شورای اسالمی
...و آییننامههایی اجرایی

هزار رنگ

8376

مجموعه قوانین و مقررات
شهرداری

جاودانه

8378
63

مطالعات فرهنگی

ف3پGN375 /58373

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

آKMH3739 /388376ز

آ388378خKMH3739 /

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

پیاده راهها؛ از مبانی طراحی تا
ویژگیهای کارکردی

کاشانیجو  ،خشایار

آذرخش

8387

شهرسازی

ک3پTE384 /78387

شهرهای پیادهمدار

معینی  ،سیدمهدی

آذرخش

8374

شهرسازی

م6شTE384 /78374

آموزش بزرگساالن و آموزش
مداوم

جارویس  ،پیتر

سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت) ،مرکز
تحقیق و توسعه علوم
انسانی

8373

خود مردمنگاری هویت دانشگاهی
چگونه هویت انسان ایرانی به
عنوان پژوهشگر یا انسان
دانشگاهی شکل میگیرد؟

فاضلی  ،نعمتاهلل

نشر تیسا

8376

طراحی راه به زبان ساده (روش
دستی و نرمافزاری به همراه
) Civil3Dآموزش جامع

رضایی  ،کیانوش

سازمان جهاد دانشگاهی
تهران ،انتشارات

8379

سامانه مدیریت و کنترل هوشمند
خرابی پل

شاهحسینی  ،وحید

آموزش های شهروندی

مطالعات اجتماعی

نرم افزار

ج3آLC5385 /88373

ف3خLB05 /78376

ر6طTE805 /08379

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،معاونت علم و
فناوری

8375

حمل و نقل و ترافیک

ش3سTG385 /38375

چگونه یک ساختمان خوب
بسازیم؟

امرونی حسینی  ،مانی

پرهام نقش

8375

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

الف8چTH805 /88375


راهنمای صرفهجویی در مصرف

ویلسون  ،الکس

شرکت انتشارات فنی ایران

8388

آموزش های شهروندی

م5وTJ863/5 /78388
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

انرژی خانگی
میدان :مبانی ،شناخت و ارزیابی

دانشپژوه  ،حمید

8379

آذرخش

طراحی شهری

د3مNA7494 /78379

تحلیل فضاهای شهری در رابطه
با الگوهای رفتاری
استفادهکنندگان و ضوابطی برای
طراحی

بحرینی  ،حسین

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8395

شهرسازی

ف6بNA7453 /38395

گردشگری ترکیبی نو

پیج  ،استیون

مهکامه

8370

گردشگری

آ8پG855 /868370

فرآیند طراحی شهری

بحرینی  ،حسین

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8399

طراحی شهری

ب3فHT866 /0

راهنمای عمومی گردشگری
براساس استاندارد سازمان
 ...آموزش فنی و حرفهای

طالیی  ،شهاب

مهکامه

8373

گردشگری

آ8طG855 /88373

مقدمهای بر گردشگری شهری

موحد  ،علی

پرهام نقش

8370

گردشگری

آ8مG855 /88370

برنامهریزی کاربری زمین شهری

کایزر  ،ادوارد جان

دانشگاه تهران،موسسه
انتشارات

8373

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

ک3بHT869 /08373

مدلهای کاربردی در تحلیل
مسایل شهری و منطقهای

اوپنهایم  ،نوربرت

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8389

شهرسازی

الف8مHT866 / 0
 8389

سیر اندیشهها در شهرسازی

پاکزاد  ،جهانشاه

آرمانشهر

8387

شهرسازی

پ3سHT866 /78387

بازآفرینی شهری یک کتاب
راهنما

رابرتس  ،پیتر دبلیو

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8373

شهرسازی

ر3بHT894 /38373

روشهای علمی تحلیل مسائل

کاتانیزی  ،آنتونی جیمز

دانشگاه تهران ،موسسه

8398

شهرسازی

8398ک3رHT866 / 7

65

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

شهری
روشها و فنون کاربردی در
شهرسازی

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

انتشارات و چاپ
احمدیان  ،رضا

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

الف36رHT866 /78375


آذرخش

8375

شورای اسالمی شهر
مشهد ،مرکز پژوهشها

8378

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

بHT866 /0508378

بازآفرینی شهر مدل برنامهریزی و
مدیریت جریان زندگی

خداوردی  ،پوریا

آزاد پیما

8375

شهرسازی

خ36بHT894 /38375

مروری بر مبانی ،رویکردها و
مدلهای برنامهریزی گردشگری

وثوقی  ،لیال

مهکامه

8375

گردشگری

آ8وG855 /38375

کماالن

8379

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

آKMH3739 /388379

آذرخش

8370

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

ب33طHT866 /08370

سازمان فرهنگیهنری
شهرداری تهران  ،موسسه
نشر شهر

8388

برنامهریزی شهرهای پایدار
گزارش جهانی سکونتگاههای
بشری سال 3447

آشنایی با ماده ( )844قانون
شهرداری
طرحها و رویکردهای شهری

بختیاری  ،سعید

طرحها و برنامههای شهرسازی :
مفاهیم  ،روندها و الزامات
طرحهای جامع و تفضیلی در
ایران با تاکید بر وضعیت تهران

بهزادفر  ،مصطفی

سیاستهای فضایی در
برنامهریزی شهری با تاکید بر
توسعه میانافزا و رشد هوشمند
روشهای تحلیل جمعیت در

موسوی  ،میرنجف

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

الف73تHT867 /78388


پاپلی

8370

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

سHT866 /78370

آراد کتاب

8378

برنامه ریزی شهری

م8رHB898 /78378
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

برنامهریزی شهری و منطقهای

ومنطقه ای

مرجع شهرسازی مجموعه
مباحث پرکاربرد در طرحهای
توسعه شهری و منطقهای

آذرخش

8378

شهرسازی

مHT866 /368378

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

نظریههای برنامهریزی شهری (از
)آغاز تا کنون

تیلور  ،نایجل

پرهامنقش

8370

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

ت73نHT866 /68370

محیطهای پاسخده کتابی راهنما
برای طراحان

دانشگاه علم و صنعت
ایران ،مرکز انتشارات

8378

NA7438 /

برنامهریزی راهبردی توسعه
شهری (تجربیات اخیر جهانی و
)جایگاه آن در ایران

مهدیزاده  ،جواد

آرمانشهر

8373

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

م7بHT866 /08373

حقوق شهری و شهرسازی

کامیار  ،غالمرضا

مجد

8375

آموزش های شهروندی

ک3حKMH3739 /938375

کمیسیونهای شهرداری :
کمیسیون ماده  844قانون
...شهرداری

محمدی  ،امید

جاودانه

8376

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

م335کKMH3739 /88376

جغرافیای انسانی و اقتصادی
گیالن

عظیمی دوبخشری  ،ناصر

فرهنگ ایلیا

8389

گیالن شناسی

ی83عDSR3407 /68389

آموزش اسکیس طراحی شهری

صدیق  ،مرتضی

کتابکده کسری

8387

طراحی شهری

ج .8387مT357 /35

طراحی شهری  :مفاهیم و
کروکیها

صدیق  ،مرتضی

سروش دانش

8378

طراحی شهری

ص0طNA7438 /08378

بیست گفتار

مطهری  ،مرتضی

صدرا

8367
67

م6بBP84/5 /7

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
قفسه

رده بندی

عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

بینش تاریخی نهج البالغه

جعفری  ،یعقوب

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

8393

جBP38/47 /9

دنیای بلوغ

قائمی  ،علی

اسپید

8384

ق3دBF930 /898384

سفر به کعبه جانان

اهللوردیخانی  ،علی

ایدهپردازان فن و هنر

8386

الف9سBP388/3 /98386


مناجات خواجه عبداهلل انصاری
عارف قرن چهارم هجری

انصاری  ،عبداهللبن محمد

فراروی

8386

الف8مBP 398/8 / 8
 8386

شاهنامه و هویت ایرانی

مارزولف  ،اولریش

مرکز بازشناسی اسالم و
)ایران (باز

8384

ه7مPIR0079 /3

قانون بینالمللی حقوق جوانان
همراه با اسناد و گزارشهای
مرجع

انجل  ،ویلیام دیوید

نسل سوم

8384 -

آموزش گام به گام یوگا:
تکنیکها ،تاکتیکها و قوانین

اسکات  ،جان

سپهر اندیشه

8383

الف5آRA988/68 /88383


بیماریهای قلبی (شامل سکته
)قبلی و بیماریهای عروقی قلب

منجمی  ،علیرضا

آزادمهر

8389

م8بRC683 /78389

آسم

منجمی  ،علیرضا

آزادمهر

8389

م90آRC578 /58389

بیماریهای پوست و مو

اسمیت  ،تونی

عصر کتاب

8386

الف5بRL85 /78386


سینوزیت

پالس  ،هاروی

عصر کتاب

8388

8388پ8سRF035 / 7

فلسفه اخالق

مطهری  ،مرتضی

صدرا

8369

8369م6فBP309/8 / 8

آذرخش

8388

مHT865/5 /38388

مجموعه مقاالت نظریهی برنامه
ریزی

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

الف8قK637 / 3
 8384

مدیریت شهری

مدیریت شهری

مدیریت شهری

مدیریت شهری

مدیریت شهری

مدیریت شهری

آشنایی با کمیسیون ماده 5

عباسزاده  ،شهاب

راهدان

8378

امور حقوقی و قوانین

آKMH3463 /388378
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

شهرداری
مقدمهای بر توسعه پایدار
روستایی

بدری  ،علی

انتشارات لغت

8378

ایران شناسی

ع8بHN07 /038378

مبانی برنامهریزی روستایی

رضوانی  ،محمدرضا

انتشارات لغت

8378

ایران شناسی

ع8رHN07 /638378

مجموعه قوانین برنامه اول ،دوم،
سوم و چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران

جنگل

مجموعهی مقالههای همایش
بازشناسی نهضت جنگل  87و
 34مهر 8388

شهر باران

8383

راه هنرمند بازیابی خالقیت

کمرون  ،جولیا

نشر پیکان

8399

اصول برنامهریزی (طراحی) :تردد
پیاده  -و دوچرخه

کنوفالخر  ،هرمان

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8388

طب سنتی سینا درمان
بیماریهای مختلف با گیاهان
دارویی و مواد طبیعی

خسروی  ،مهدی

8380

8389

)محمد (ص

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

ایران شناسی

آ388380بKMH3879 /

الف8388هDSR8094 / 8

ک8رBF048 /38399

حمل و نقل و ترافیک

8388ع3کHE336 / 7

خ5طR835 /38389

بررسی استراتژی امام خمینی
قدس سره در رهبری انقالب
اسالمی 8359 - 8303

خسروی  ،احمدعلی

پیک جالل

8397

خ5بDSR8596 /08397

سرای دیگر

دستغیب  ،سیدعبدالحسین

جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم ،دفتر انتشارات

8369

8369د5سBP843/806 / 0

69

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

راهنمای تندرستی تغذیه

هیلز  ،دایان

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

اسالمی
جوانان و تجربه زندگی در اوقات
فراغت

ریحان

8383

اسپید

8397

صدرا

8367

فطرت

مطهری  ،مرتضی

سلوه الشیعه کهن ترین تدوین
موجود از سرودههای منسوب به
امیرمومنان علی بن ابی طالب
علیها السالم

علی بن ابی طالب(ع)  ،امام
اول

کتابخانه ،موزه و مرکز
اسناد مجلس شورای
اسالمی

8380

8383ج .ه7دRA996 /3،0
گردشگری

الف7جHQ977 /75

فBBR8093 /68367

8380سPJA3846 / 8408

اصول پیشگیری از بروز گسترش
حریق

غفوری  ،ناصر

سازمان انتشارات جهاد
دانشگاهی

8378

مدیریت بحران و آتش
نشانی

الفTH7008 /68378
غ 9

اصول و مبانی عملیات امداد و
نجات

فرجی  ،فرامرز

ستایش حقیقت

8378

مدیریت بحران و آتش
نشانی

الفHV 553 /68378
ف 36

ایمنی ،حوادث و آتشسوزی

غفوری  ،ناصر

سازمان انتشارات جهاد
دانشگاهی

8378

مدیریت بحران و آتش
نشانی

الفTH7805 /78378
غ 9

نجات در حوادث جادهای

موسسه آموزش عالی
علمی  -کاربردی هالل
ایران

8370 -

بودجه شهرداری و مدیریت
بودجهریزی در شهرداریهای
ایران

بهرامی  ،پورهنگ

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور

8386

ب7بHJ7888 /7

مدیریت آرامستان

گلمینا  ،حسن

انتشارات راهدان

8375

گ8مRA639 /08375

71

نHE5680 /38370

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

علم مناظر و مرایا [کتابهای
درسی]087/8 ،358/08
رشتههای گرافیک  -نقاشی -
صنایع دستی گروه تحصیلی هنر
زمینه خدمات

سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی،
انتشارات مدرسه برهان

8388

معاینه فنی خودروها
(استانداردها ،مکانیابی ،ظرفیت،
طراحی ،چیدمان ،قیمتگذاری و
)سیستمهای هوشمند

ورد  ،خلیل

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور،
انتشارات

8374

و0مTL853 /68374

روابط عمومی در مدیریت شهری

یحیایی ایلهای  ،احمد

راه دان

8378

ی3رHM8338 /738378

طراحی ایستگاههای آتشنشانی
همسان

تومه  ،آربل

راهدان

8378

ت7طTH7858 /08378

شناخت و کاربرد بانکهای
اطالعاتی شهری در آتش نشانی

روغنی  ،خسرو

سازمان انتشارات جهاد
دانشگاهی

8378

ر73شG94/383 /78378

عNC954 /8

مدیریت مشاغل شهری

محمدرضایی  ،رسول

دانشگاه تبریز ،انتشارات

8374

مدیریت شهری

م36مHF5388 /08374

مدیریت میادین میوه و ترهبار

واالیی  ،ذکریا

دانشگاه تبریز  ،انتشارات

8378

شهرسازی

آ5وHD0673/56 /38378

آشنایی با وظایف و اختیارات
شهردار و نحوه انتخاب و شرایط
احراز شهردار

عباسزاده  ،عبدالرضا

استعالمات حقوقی( )3مجموعه
نظریات مشورتی حقوقی مرتبط
با شهرداریها ،و شوراها مستند با

راهدان

8374

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور،
انتشارات

8374

71

ع3آJS9069/3 /58374

الفKMH3703 /58374
س 3

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

آرای وحدت رویه دیوان عدالت
اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده به
انضمام فهرست موضوعی مواد
قانون ،متن مواد قانون مالیاتهای
مستقیم که در رابطه با مالیاتهای
این قانون نیز جاری خواهد بود
...
معبر هشتم عملیات والفجر هشت
و نقش سردار شهید محمدحسن
طوسی

سازمان امور مالیاتی کشور،
دفتر طرح مالیات بر ارزش
افزوده

8387

آKMH3638 /388387

هاشمی  ،سیدولی

کنگره سرداران و ده هزار
شهید استان مازندران

8373

ق835ھDSR8636 /308373

زندگی شاداب

فروغان  ،مهشید

وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش و پزشکی ،معاونت
سالمت ،دفتر سالمت
خانواده و جمعیت ،اداره
سالمت سالمندان سازمان
جهانی بهداشت

8383

ج.م36شRA560/8 /7،0

)پوکی استخوان (اوستئوپورز

منجمی  ،علیرضا

آزادمهر

8389

پ7مRC738 /88389

کمردرد ،پشتدرد و گردندرد

جیسون  ،مالکوم آی .ام

عصر کتاب

8388

ک8جRD998 /78388

تلویزیون در زندگی کودکان ما

شرام  ،ویلبر النگ

صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران ،مرکز
تحقیقات ،مطالعات و

8399

72

ت8شHQ980 /08399

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

سنجش برنامهای
روانشناسی کودک و نوجوان

پوراحمدی الله  ،محمدرضا

زر قلم

8389

پ80رBF938 /78389

مواظب دندانهای خود باشید

کومار  ،آرون

نسل نواندیش

8397

ک7مRK68 /88397

جوان و بحران هویت

شرفی  ،محمدرضا

صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران ،انتشارات
سروش

8384

الف7شHQ977 /08384


کلیات علوم اسالمی

مطهری  ،مرتضی

صدرا

ق8030

م6آBBR80 /58383

مشکلگشای معنوی

رضایی  ،مجتبی

اسماء

8380

8380د9رBP808/5 / 6

شعبده بازی برای همه

رضایی  ،ایوب

سپهر اندیشه

8379

ر6شGV8509 /98379

بهترین راهنمای بارداری هفته به
هفته

رایلی  ،لورا

پیام فرهیختگان

8389

ر3بRG558 /78389

استخوانها ،مفاصل و حوادث

مجد  ،مینا

وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،معاونت
سالمت ،دفتر سالمت
خانواده و جمعیت ،اداره
سالمت سالمندان سازمان
بهداشت جهانی

8383

ج.م36شRA560/8 /7،3

تشنگان سراب

یعقوبی  ،سامره

دانشپذیر

8374

ی9تHQ967 /58374

فلسفه اجتهاد و تقلید

دشتی  ،محمد

مبین اندیشه

8374

د5فBP869 /88374

ژئومورفولوژی شهری

مقیمی  ،ابراهیم

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8374

جغرافیا

م9ژGB048/5 /78374

آمودهای معماری ایران در دوره

پاکدامن  ،آرزو

سیمای دانش

8373

معماری ایرانی

آ8پNA3590 /38373
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

اسالمی
پیرامونی بر مبحث نهم مقررات
ملی ساختمان «طرح و اجرای
»ساختمانهای بتن آرمه

پرنا  ،مهدی

آذر

8374

معماری جهانی

پ39پKMH3043 /78374

پروژههای برتر معماری بیونیک

احمدی شلمانی ،
محمدحسین

آرتابابا

8388

معماری جهانی

الف3پNA3954 /08388


طراحی پلهای فوالدی مدرن

هاینز  ،کنراد

کارین

8397

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

ھ3طTG354 /08397

انسان ،طبیعت و معماری

داریوش  ،بابک

علم و دانش

8387

معماری جهانی

الفNA3508 /88387
د 3

رویائی از حجم مجسمههای
شبرخ گلباز حق

گلباز حق  ،شبرخ

شبرخ گلباز حق

8383

8383گ8آNB787 / 0

مبانی آتشنشانی

مقاری  ،محمود

انتشارات سازمان
شهرداریهای کشور

8398

مدیریت بحران و آتش
نشانی

م9مTH7858 /3

اصول و روشهای مدیریت زیست
محیطی

بارو  ،کریستوفر جان

نشر کنگره

8384

محیط زیست

الفGE344 /68384
ب 3

مبانی معماری

مهدلو  ،مینا

برگا

8378

معماری جهانی

م89مNA3544 /38378

DS MAXآسانآموز تمرینی 3
3484

سلیمانی  ،روحاهلل

خدمات نشر کیان رایانه
سبز

8387

نرم افزار

س8آTR879/9 /098387

تاریخچه آتشنشانی در ایران

قاسملو  ،فرشید

انتشارات سازمان
شهرداریهای کشور

8384

مدیریت بحران و آتش
نشانی

ق3تTH7589 /3

مشخصات کارشناسان رسمی
دادگستری استان گیالن بهمن

کانون کارشناسان رسمی
دادگستری گیالن ،

دانشپذیر

8385

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

ک39مKMH8636 /58385

74

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

ماه 8380
فهرست اسامی مهندسان مشاور و
نحوه انتخاب و ارجاع کار به آنها

سازمان برنامه و بودجه،
مرکز مدارک اقتصادی -
اجتماعی و انتشارات

8398

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

شرکت پردازش و
برنامهریزی شهری

8395

شهرسازی

نگرشی بر روند تهیه طرحهای
تفضیلی در شهرسازی

نوریان  ،فرشاد

کاربرد تکنولوژی جدید در
طرحریزی شهری و منطقهای و
اداره منابع طبیعی

روستت  ،بنگت

مرکز مطالعات و تحقیقات
شهرسازی و معماری ایران

8398

تنظیم و صدور شناسنامه
ساختمانی

عباسزاده  ،عبدالرضا

شهرسازی

ن7نNA7309 /88395

8398ر7کNA7454 / 3

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور،
انتشارات

8374

شهرسازی

ع33تTH805 /78374

هتل

طالبیان  ،نیما

حرفه هنرمند

8388

معماری جهانی

ط3ھNA9844 /38388

طراحی مصور باغ و پارک

گرانت  ،جان الگزاندر

سازمان پارکها و فضای
سبز شهر تهران ،حوزه
معاونت خدمات شهری

8390

محیط زیست

8390گ0طSB065 / 0

ساخت و ساز در شهر رشت

حسینی  ،علی

جهاد دانشگاهی ،واحد
گیالن

8388

معماری ایرانی

ح5رKMH3469 /38388

جغرافیا

رهنمایی  ،محمدتقی

مرکز مطالعات و تحقیقات
شهرسازی و معماری ایران

8367

تخلفات ساختمانی در نظام
حقوقی ایران (انواع -ماهیت-

صمدیقوشچی  ،زیداله

8393
75

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

)آئین رسیدگی -شیوه اجرای آراء
بررسی و تدوین راهحلهای
افزایش کارایی سامانه اتوبوسرانی
شهری کشور

انتشارات سازمان
شهرداریهای کشور

- 83

حمل و نقل و ترافیک

آ6بHE5687/3 /0

سازمان انتشارات جهاد
دانشگاهی ،واحد تهران

8389

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

ف3مHD3856 /78389

سازمان عمران و بهسازی
شهری

8380

گیالن شناسی

الف73رHT308 /58380


در جستجوی هویت شهری
اصفهان

عمرانی  ،مرتضی

وزارت مسکن و شهرسازی

8380

ایران شناسی

ص99عDSR3493 /88380

تجسم اندیشه آیینی در معماری
و منظرپردازی ایران

ایلکا  ،شاهین

طحان

8378

معماری ایرانی

الف75تNA8084 /38378


راهنمای طراحی شهری:
تکنیکها و روشهای عملی

طحان

8388

طراحی شهری

رNA7845 /38388

قانون نظام مهندسی ساختمان
(مصوب  )8398و آئیننامه
)اجرایی آن (مصوب 8393

وزارت مسکن و شهرسازی،
 ،دفتر نظامات مهندسی

8393

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

آKMH3043 /388398

سنجش و بهبود محیط کسب و
کار

میدری  ،احمد

پژوهش در شناخت هویت کالبد
شهر رشت

اصول برنامهریزی و طراحی
معماری بناهای
)فرهنگی(فرهنگسراها

مشبکی اصفهانی  ،علیرضا

اول و آخر

8373

معماری جهانی

م3مNA0584 /58373

چیلر جذبی

سلطاندوست  ،محمد رضا

یزدا

8389

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

8389س8چTJ363 / 7

76

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

اصول طراحی سیستمهای آبیاری

علیزاده  ،امین

)دانشگاه امام رضا(ع

8390

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

الفTC845 /68390
ع 8

جغرافیا و شهرشناسی

فرید  ،یداهلل

دانشگاه تبریز

8368

جغرافیا

ف0جHT858 /98368

آسیبشناسی نظام ساخت و ساز
ساختمان در نظام مدیریت
شهری

جمشیدزاده  ،ابراهیم

راه دان

8374

مدیریت شهری

ج8آTH038 /58374

زندگینامه عبدالحسین میرزا
فرمانفرما

فرمانفرمائیان  ،مهرماه
)(رئیس

توس

8383

ایران شناسی

8383ف0فDSR8090 / 0

8396

مدیریت بحران و آتش
نشانی

نگاهی به:وضعیت قانون و سازمان
آتشنشانی در ده کشور جهان
قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان مصوب اسفند ماه
8390

دفتر نظامات مهندسی
وزارت مسکن و شهرسازی

مقاله گونهها و استانداردهای
طراحی شهری و مسکونی
مطالعهای موردی در ایالت
تاباسکو ،مکزیک

مرکز تحقیقات ساختمان و
مسکن

آندراده  ،خورخه

8395

8366

مهندسی ارزش راهکارها و
روشها

معماری ایرانی

طراحی شهری

ت3آNA9588/0 /88366

آموزش های شهروندی

طراحی فنی ساختمان

اکرمی  ،علی

فروزش

83 -

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

الف9ط08384یTH3438 /


نقش فن آوری اطالعات در

شکوری مقدم  ،محسن

ذره

8397

مدیریت منابع انسانی

ی90شJQ8986 /9

77

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

توسعه سازمانی شهرداریها
دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8374

معماری ایرانی

الف8مHT898 /98374


شراکت ،برنامهریزی تعاونی و
بازآفرینی شهری

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور

8374

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

آTS868 /58374

آشنایی با شهر تاریخی اصفهان

هنرفر  ،لطفاهلل

گلها

8393

ایران شناسی

ص99هDSR3493 /78393

معماری برخی از خانههای
تاریخی گیالن

مبرهنشفیعی  ،نیکروز

فرهنگ ایلیا

8374

گیالن شناسی

گ7مNA9033 /38374

جغرافیای طبیعی گیالن

عظیمی دوبخشری  ،ناصر

فرهنگ ایلیا

8385

گیالن شناسی

ج .8385ی83دDSR3407 /38

تاریخ تحوالت اجتماعی و
"اقتصادی گیالن "نگاهی نو

عظیمی دوبخشری  ،ناصر

گیلکان

8388

ایران شناسی

ی803تDSR3407 /38388

فرهنگ ایلیا

8388

ایران شناسی

وDSR8/5 /98388

هنر اسالمی

برند  ،باربارا

موسسه مطالعات هنر
اسالمی

8383

معماری جهانی

8383ب0هN6354 / 7

تار و پود و هنوز ...سرگذشت من
و معماری ما

صارمی  ،سیدعلیاکبر

هنر معماری قرن

8373

معماری ایرانی

ص3آNA8087 /38373

گرافیک در معماری

چینگ  ،فرانک

مالئک

8383

معماری جهانی

الفNA3944 /
چ7گ 08383

معماری دوره پهلوی اول
دگرگونی اندیشهها ،پیدایش و
شکلگیری معماری دوره بیست
ساله معاصر ایران 8377 - 8334

کیانی  ،مصطفی

مکارتی  ،جان

آشنایی با مهندسی ارزش

گیالن در وقایع اتفاقیه

شهر و شهرداری با نگاهی به

موسسه مطالعات تاریخ
معاصر ایران

8383

معماری ایرانی

ک7مNA8080 /6

نقش خورشید

8388

شهرسازی

شJC844 /78388
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

چند شهر الکترونیکی دنیا
سازمان پارکها و فضای
سبز شهر تهران

8390

انتشارات بلخ

8396

مجتمع مسکونی

طالبیان  ،نیما

حرفه هنرمند

8388

سیستمهای اطالعات جغرافیایی

آرونوف  ،استنلی

سازمان نقشهبرداری کشور،
مدیریت سیستمهای
اطالعات جغرافیایی

8395

نرم افزار

گیالن

8398

ایران شناسی

رهآورد گیل

فائق  ،محمدعلی

هدایت

8390

ایران شناسی

اصول و مبانی طراحی منظر
شهری

سیفالدینی  ،فرانک

موسسه فرهنگی هنری-
هنر معماری قرن

8373

جنگلداری شهری

هیبرد ،

تاریخ مهندسی درایران

رهآورد گیل

محیط زیست

معماری جهانی

8390ه7جSB036 / 7

ط86مNA3954 /38388
8395آ0سG94/3 / 7

ی83فDSR3407 /38390
الفSB093/9 /68373
س 75

گیالن در جنبش مشروطیت

فخرائی  ،ابراهیم

فرانکلین

8353

ایران شناسی

ف3گDSR8049 /78353

مشارکت در اداره امور شهرها

علویتبار  ،علیرضا

انتشارات سازمان
شهرداریهای کشور

- 8397

مدیریت شهری

ع8مJS54 /5

پیشینهی زیباسازی شهر تهران

مهاجر  ،شهروز

پیکره

8370

تغییر کاربری زمین  :علم،
سیاست و مدیریت

آذرخش

8373

بررسی و تحلیل محدودیتها و
امکانات فنی  -تجهیزاتی
شهرداریها

انتشارات سازمان
شهرداریهای کشور

8384

مجموعه ضوابط و مقررات

انتشارات خمسه

8378
79

م7پNA7453 /78370
مدیریت شهری

تHD848/3 /98373

ی90بJQ8986 /0
امور حقوقی و قوانین

آ388378حKMH3739 /

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

کاربردی در شهرداریها

)النجباء(ع

پژوهشی پیرامون مراکز تحقیقاتی
شهرداریها و استانداریها

وزارت کشور ،معاونت
هماهنگی امور عمرانی،
دفتر برنامهریزی عمرانی،
مرکز مطالعات برنامهریزی
شهری

8393

گیلکان

8397

خطی بر دیوار

علیدوست  ،احمد

قفسه

رده بندی

شهرداری

ایران شناسی

ی83عDSR3407 /88397

رشت ،شهر باران موقیعت
طبیعی ،جغرافیایی ،انسانی و
اماکن عمومی رشت

نیکویه  ،محمود

فرهنگ ایلیا

8385

گیالن شناسی

ش3نDSR3487 /78385

آشنایی با معماری مسکونی
ایرانی گونهشناسی درونگرا

معماریان  ،غالمحسین

دانشگاه علم و صنعت ایران

8395

معماری ایرانی

م6آNA9038 /5

آشنایی با معماری اسالمیایران

معماریان  ،غالمحسین

نغمه نواندیش

8373

م6آNA8084 /58373

فضاهای شهری در بافتهای
تاریخی ایران

سلطانزاده  ،حسین

دفتر پژوهشهای فرهنگی

8373

طراحی شهری

آ8سNA7309 /838373

فرآیند نوسازی بافتهای فرسوده
شهر تهران

عندلیب  ،علیرضا

سازمان نوسازی شهر
تهران

8386

معماری ایرانی

ج.ن7دNA7453 /90

تسهیلگری تاسیس و راهاندازی
دفاتر تسهیلگری نوسازی در
بافتهای فرسوده شهر تهران
طراحی فضای شهری  8فضاهای
شهری و جایگاه آنها در زندگی و

توسلی  ،محمود

سازمان نوسازی شهر
تهران

٬ 8374

شهرسازی

NA7453 /

مرکز مطالعات و تحقیقات
شهرسازی و معماری ایران

8398

طراحی شهری

ف6تNA7453 /7
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

سیمای شهری
سازمان شهرداریهای کشور

8383

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

ی6طHJ7557/3 /0

طرح جامع راهبردی عوارض
شهرداریها و دهیاریهای کشور
آکوستیک در معماری

ایگن  ،ام .دیوید

یزدا

8374

معماری جهانی

الف7آTA365 /98374


معماری نیکالی مارکف

دانیل  ،ویکتور

دید

8383

معماری جهانی

8383م3دNA8877 / 3

شاهکارهای سازهای در معماری
جهان

حسینمردی  ،حمید

انتشارات شهیدی

8386

ح5شNA684 /38386

نانوفناوری در معماری و مهندسی
ساختمان

گالبچی  ،محمود

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8374

معماری جهانی

آ3گHD7985 /88374

مدرنترین طرحهای ساختمانی

ساکی  ،احمد

احمد ساکی

8393

معماری جهانی

8393س3مNA9038 / 0

تاریخ گیالن و دیلمستان

مرعشی  ،ظهیرالدین بن
نصیرالدین

اطالعات

8360

ایران شناسی

تاریخ یکصد سال صنعت برق
ایران

بانکیان  ،محمداسماعیل

شرکت سهامی تولید و
انتقال نیروی برق ایران
(توانیر) ،روابط عمومی و
امور بینالملل

8380

ایران شناسی

الف7بTK8873 /3


آشنایی با معماری ایران شیوه
پارسی و پارتی و سازههای طاقی

میرلطیفی  ،جالل

قاضی

8380

معماری ایرانی

ع7آNA8084 /5

طراحی باغ و احداث فضای سبز

روحانی  ،غزاله

فرهنگ جامع

8398

سیما منظر شهری

8398ر7طSB093 / 0

مسجد جمعه اصفهان در دوران
آلبویه

گالدیری  ،اوجینیو

سازمان ملی حفاظت آثار
باستانی ایران

83

معماری ایرانی

الف6گ38344یNA5789 /


ضوابط و مقررات شهرسازی و

مرکز تحقیقات ساختمان و

مرکز تحقیقات ساختمان و

8367

طراحی شهری

م6مNA3505 /008367

81

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
سال نشر

عنوان

سرشناسه

ناشر

معماری برای معلولین جسمی -
حرکتی

مسکن ،

مسکن

زلزله گیالن بهروایت مطبوعات

پوراحمد جکتاجی ،
محمدتقی

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی گیالن

8394

باغ نگارستان از قصر نگارستان تا
دانشگاه تهران

دهپهلوان  ،مصطفی

هنر معماری قرن

8373

شجره (انساب) چند خاندان
ماسال

مسرور  ،فرامرز

فرامرز مسرور

8397

معماری :فرم ،فضا ،نظم

چینگ  ،فرانک

مهرازان

8388

قفسه

مدیریت بحران و آتش
نشانی

رده بندی

الف7پQE539/3 /7

ھ80دDSR3497 /78373

گیالن شناسی

الف00مDSR3838 / 5
 8397
چ7م68388تNA3964 /

اصول و مبانی نورپردازی در
معماری

کارلن  ،مارک

شهرآب

8387

معماری جهانی

ک3مTH9943 /38387

تاسیسات مکانیکی برای
دانشجویان معماری

سلطاندوست  ،محمد رضا

یزدا

8387

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

س8تTH6484 /38387

خانه رفیعی میراث معماری
روستایی گیالن

طالقانی  ،سیدمحمود

معین

8386

معماری ایرانی

ط3خNA9038 /3

گیالن رویای سبز ایران

عربزاده  ،عباس

عباس عربزاده

8385

گیالن شناسی

ع06گTR650 /78385

نگاهی به ایران کروکی های
مهندس هوشنگ سیحون از
معماری روستایی و مناظر ایران
8300 -8353

سیحون  ،هوشنگ

یساولی

8386 -

معماری ایران

س7آNC333 /08386

نگاهی به ایران کروکی های

سیحون  ،هوشنگ

یساولی

8386 -

معماری ایران

س7آNC333 /08386

82

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

مهندس هوشنگ سیحون از
معماری روستایی و مناظر ایران
8300 -8353
بوم و اقلیم ایران به زبان تصویر

صدیق  ،مرتضی

سروش دانش

][8374

معماری ایران

ص0بNA3508 /78374

راهنمای طراحی معماری
ساختمانهای بلند مسکونی

طالبی  ،ژاله

مرکز تحقیقات ساختمان و
مسکن

8383

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

ط3رTH805 /3

توی  ،مگی

یزدا

8388

معماری جهانی

ت7مNA8779 /68388

Hamlyn

8796

معماری زنانه و زنان معمار
World architecture: an
illustrated history
مبانی برنامهریزی معماری
شناخت روش مسالهکاوی

وNA348 .8355 0

پنا  ،ویلیام ام

نشر خاک

8380

معماری جهانی

پ7مNA3938 /38380

حسینپور  ،سیدعلی

طحان

8378

معماری جهانی

م7حLB3335 /58378

خانه موسیزاده

موسسه تالیف ،ترجمه و
نشر آثار هنری ،متن

8374

خانه طربی

طراحی مهد کودک با نگاهی به
تقدس در معماری ایرانی

معماری نماهای فلزی

زنر  ،ال .ویلیام

گ7خNA9033 /398374

موسسه تالیف ،ترجمه و
نشر آثار هنری ،متن

8374

معماری ایرانی

گ7خNA9033 /358374

طحان

8387

معماری جهانی

ژ7مTA057 /638387

معماری وارطان هوانسیان
مجموعه معماری دوران تحول در
ایران

سروشیان  ،سهراب

دید

8389

معماری ایرانی

س0مNA8085 /68389

معماری کریم طاهرزاده بهزاد:

شافعی  ،بیژن

دید

8380

معماری ایرانی

ط3شNA8087 /3

83

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

مجموعه معماری دوران تحول در
ایران
کتاب گیالن

گروه پژوهشگران ایران

مجموعه آثار جشنواره بینالمللی
دوساالنه کاریکاتور و مقاومسازی
به مناسبت روز پژوهش وو
یادمان زلزله بم  35 :آذر8388
ایران  -مشهد

8390

گیالن شناسی

ی83کDSR3407 /38390

جشنواره بین المللی
دوساالنه کاریکاتور زلزله و
مقاومسازی ،

سنبله

8388

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

8388ز8جNC8963 / 5

ایران شناسی

غضبانپور  ،جاسم

تیس

8388

ایران شناسی

و53غDSR3489 /68388

خشت خام در شهرسازی

دهقان طزرجانی  ،اعظم

نشر بیزمان

8378

شهرسازی

ز53دDSR3837 /738378

پلکان

بلنک  ،آلن

یزدا

8387

معماری جهانی

ب8پTH5669 /88387

برق برای معماران

بینگلی  ،کورکی

یزدا

8388

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

ب7سTH6438 /7483838388

طراحی فضای شهری

ماتین  ،کلیف

علم و دانش

8389

م3طNA7475 /08389

سازه و معماری

مکدونالد  ،انگس

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی
شهرسازی و معماری

8383

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

م9سTH805 /38383

اصول و مبانی برنامهریزی
منطقهای

معصومی اشکوری  ،حسن

پیام

8385

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

الفHT378 /68385
م 6

حاشیهنشینی و راهکارهای
ساماندهی آن در جهان

هادیزاده بزار  ،مریم

شهرداری مشهد :تیهو

8383

شهرسازی

8383ه3حHM378 / 3

کاربری پژوهشهای آزمایشگاهی
در حفاظت و مرمت بناهای

هادیان دهکردی  ،منیژه

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات و چاپ

8386

مرمت ابنیه و بافت
های شهری

ه30کCC835 /38386

84

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

)تاریخی (مواد و مصالح
شهر انسانی

گل  ،یان

فرهنگ اصطالحات مهندسی
شهرسازی :فارسی  -انگلیسی
انگلیسی  -فارسی طبقهبندی
زیرگروههای شهرسازی
(برنامهریزی شهری ،طراحی
...شهری

احمدی  ،تقی

فکرآفرینی در احیای تهران
تاریخی(پیوند تاریخ و فرهنگ با
)معماری و مجسمهسازی
مقالههایی دربارهی برخی از
مهمترین چالشهای شهری
تهران

فروحی  ،حمید

کارگاه سفتکاری ساختمان
شامل مجموعه نقشههای
آجرچینی بر اساس کد بینالمللی
سازمان آموزش 8/8/33/58 - 7
فنی و حرفهای کشور رشته بنای
سفت کار ساختمان

نظرمحمدی  ،اسماعیل

آمادهسازی زمین شهری در ایران
8360-95

علم معمار رویال

گ99شHT866 /78373

8373

8389

فرازاندیش سبز

8374

آذرخش

شهرسازی

معماری ایرانی

دانش پرور

8385

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

سازمان ملی زمین و
مسکن

8384

شهرسازی

85

الف3فNA7484/5 /08389


ن7فNA7453 /08374

ن6کNA0834 /3

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

مرمت بافتهای تاریخی شهرها

کالنتری خلیل آباد  ،حسین

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور

8374

صول مدیریت ساخت

اشتهاردیان  ،احساناله

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور

8374

جغرافیای اجتماعی شهرها،
اکولوژی اجتماعی شهر

شکوئی  ،حسین

قفسه

رده بندی
ک8مCC835 /08374

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

الفTH038 /68374
الف 5


جهاد دانشگاهی (دفتر
مرکزی) ،بخش فرهنگی،
واحد فوق برنامه

8365

جغرافیا

ش8جHT858 /69

سبکشناسی معماری ایرانی

پیرنیا  ،محمدکریم

سروش دانش

8380

معماری ایرانی

8380پ70سNA8084 / 3

پرسپکتیو

نبیزاده  ،سیما

حرفه هنرمند

8389

معماری جهانی

ج .8389مNA3948 /38

معماری در مساجد ایران

سیهچهره  ،ابوالفضل

روجینمهر

8374

معماری ایرانی

س7مNA0694 /68374

ارزیابی روشهای تعیین محدوده
در طرحهای هادی شهری:
مطالعه موردی طرحهای هادی
استان مازندران

مختارپور  ،رجبعلی

وزارت کشور ،معاونت
هماهنگی امور عمرانی،
دفتر برنامهریزی عمرانی،
مرکز مطالعات برنامهریزی
شهری

8395

هویت  ،مکان و مکانسازی

دانشپژوه  ،حمید

آذرخش

8373

رشت در آیینهی تاریخ

پندی  ،کیوان

شهرسازی

الفHC099 /08395
م 3

د3ھBF353 /78373

نشر بلور

8377

گیالن شناسی

DSR3487 /

هله

8374

سیما منظر شهری

مSB093/9 /88374

خشت و دل :شناخت و تحلیل
روستا

پیلهور  ،محمد

سروش دانش

8375

ایران شناسی

پ7خHT038 /58375

عکاسی معماری (عکاسی از نمای
)داخلی و خارجی ساختمان

مک گراث  ،نورمن

ترانه

8389

معماری جهانی

م9عTR634 /88389

منظرپردازی در بولوارهای شهری

86

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

مبانی برنامهریزی و توسعه
گردشگری روستایی

محمودی نژاد  ،هادی

هله

8388

برای معماران منظر GIS

هانا  ،کارن کالهون

قفسه

رده بندی
آ8مG855 /3338388

پزوهشکده هنر ،معماری و
شهرسازی نظر

][8373

نرم افزار

د3ھSB095/7 /38373

طحان

8374

شهرسازی

شHT866 /78374

انرژیهای نو و شهر خورشیدی:
)(مهر مهر بر شهر ایرانی

بمانیان  ،محمدرضا

هله

8388

شهرسازی

الفQC93 /88388
ب 8

طراحی شهری :از روانشناسی
محیطی تا رفاه اجتماعی

محمودینژاد  ،هادی

هله

8388

طراحی شهری

م33طHT866 /08388

طراحی شهری و سرمایه
اجتماعی در فضاهای شهری

پورجعفر  ،محمدرضا

طحان

8388

طراحی شهری

ف60پNA7453 /78388

نشانههای شهری تعاریف،
گونهشناسی ،مکانیابی،
برنامهریزی و طراحی

پورجعفر  ،محمدرضا

شهرسازی شهروندگرا ارتقاء
عرصههای همگانی در شهرها و
محیطهای شهری

تیبالدز  ،فرانسیس

شهرهای قابل سکونت فواید
برنامهریزی محیط زیست شهری

برنامه ریزی و طراحی برای پیاده
ها
مدیریت شهرداری

نیامی  ،علی

طحان

پ7نHT866 /58387

8387

خاک

8388

ت7شHT866 /7

طحان

8388

طراحی شهری

بTE397/5 /08388

بانک بازرگانی
)ایران(چاپخانه

8307 -

مدیریت شهری

ن7مJS808 /08308
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

گامی به سوی اندیشههای
معماری

دیوی  ،پیتر

سعیده

8374

معماری جهانی

د70گNA684 /38374

معماری و شهرسازی
تبیین پویایی فضایی  -کالبدی
بقخش مرکزی شهر رشت

ویسی  ،رضا

تحلیل ویژگی های سکونتگاهی با
تاکید بر کیفیت زندگی (مطالعه
موردی :ناحیه 3منطقه  3شهر
)رشت

امیرلو  ،آرش

مجله معمار ناشر اندیشه و هنر
معماری ،ساخت و صنعت و
شهرسازی

موسسه معمار نشر ،

8379

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه ازاد اسالمی واحد
رشت

8375

طراحی بیمارستان اصول و مبانی
معماری و طراحی داخلی
بیمارستانها

خانیزاد  ،شهریار

هنر معماری قرن

8387

معماری جهانی

خ3طRA769 /08387

حکمروانی خوب شهری از منظر
نظریات شهرسازی

رفیعیان  ،مجتبی

طحان

8374

مدیریت شهری

ر9حHT866 /88374

حس وحدت (سنت تصوف در
)معماری ایرانی

اردالن  ،نادر

علم معمار رویال

8374

معماری ایرانی

الف0حNA8083 /58374


باغشهرها شهرسازی اگررین در
تئوری و عمل ،رویکردی نوین در
کشاورزی شهری

دوئینی  ،اندرس

8373

طحان

88

شهرسازی

د7بSB093/9 /38373

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

عنوان

سرشناسه

مجموعه عکسهای هوایی شهر
گرگان

پیک ریحان

8387

ایران شناسی

مTR884 /38387

در جستجوی فضاهای گمشده با
آموزش هزار تکنیک کروکی و
راندو

یساولی

8374

معماری ایرانی

الف96دNA8084 /08374


شیوههای تحقق طرحهای توسعه
شهری

انتشارات سازمان
شهرداریهای کشور

- 8398

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

الف7شHT809 /7


آئیننامه نحوه بررسی و تصویب
طرحهای توسعه و عمران محلی،
ناحیهای ،منطقهای و ملی و
مقررات شهرسازی و معماری
کشور (مصوب  98/84/83هیات
)وزیران

موسسه فرهنگی هنر ثمین

مقررات شهرسازی و معماری و
طرحهای جامع مصوب شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران
از آغاز تا 8394/3/83

امیدآذری  ،آرتور

8397

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

8397آKMH3463 / 38

مرکز مطالعات و تحقیقات
شهرسازی و معماری ایران

8394

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

فدک ایساتیس

8373

امور حقوقی و قوانین
شهرداری

کالن شهر ،ویژگیها و مفاهیم

رحمانی  ،محمد

امید انقالب

8378

شهرسازی

ر3کHT334 /88378

جغرافیای کاربردی و مکتبهای
جغرافیایی

شکوئی  ،حسین

آستان قدس رضوی،
موسسه چاپ و انتشارات

8360

جغرافیا

ش8جG90 /9

مالک  ،شهال

کتاب زرد ساختمان (قراردادهای
عمرانی)

89

آKMH 3739 /388394

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

معماری معاصر بیونیک

احمدی شلمانی ،
محمدحسین

آرتا بابا

8388

معماری جهانی

الف3مNA3954 /68388


معماری روستایی 3-8

فاتح  ،محمد

علم و دانش

8387

معماری ایرانی

ف3مNA8344 /68387

مقدمهای بر شناخت قطار سبک
شهری

نعمتزاده باالبیگلو ،
اسماعیل

وزارت کشور ،معاونت
هماهنگی امور عمرانی،
دفتر برنامهریزی عمرانی،
مرکز مطالعات برنامهریزی
شهری

8398

مسکن و معماری در جامعه
روستائی گیالن (مطالعات
)مردمشناسی

برونبرژه  ،کریستیان

طراحی شهری در مقیاسهای
انسانی

سیفالدینی  ،فرانک

حمل و نقل و ترافیک

TF945 /

موسسه مطالعات و
تحقیقات فرهنگی ،گروه
علوم اجتماعی؛ استانداری
گیالن

8394

معماری ایرانی

الف7بNA9566 / 0
 8394

هنر معماری قرن

8373

طراحی شهری

س7طHT866 /08373

تراکم ساختمانی و جمعیتی در
شهرها نحوه تعیین تراکم ،برسی
...امکانات و محدودیتهای

مشهودی  ،سهراب

مزینانی

8387

شهرسازی

الف7مHT867 /098387


مدیریت شهری

لطیفی  ،غالمرضا

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور

8386

مدیریت شهری

آ5لHD0673/56 /6

فرهنگ دیجیتال در معماری:
مقدمهای برای رشتههای طراحی
معماری و شهری

پیکون  ،آنتوان

8373

پرهام نقش

91

معماری جهانی

پ75فNA3954 /08373

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران مجموعه مصوبات 8384 -
تا 8385

شورای عالی شهرسازی و
معماری ایران ،

مشخصات فنی ،راهنمای تولید و
پذیرش جداول بتنی پیشساخته

تدین  ،محسن

قفسه

رده بندی

شرکت طرح و نشر پیام
سیما

8386

شهرسازی

آ388386بKMH3463 /

بهآوران

8388

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

ت39مTA037 /58388

دومین مجموعه مقاالت
کاربردهای سیستم اطالعات
جغرافیایی
اصول و مبانی معماری

شرکت پردازش و
برنامهریزی شهری

8395

نرم افزار

دG94/3 /78395

یزدا

8374

معماری جهانی

الفNA3544 /68374


تحلیل فضاهای شهری

رزقی  ،مریم

اول و آخر

8373

طراحی شهری

ف60رNA7453 /08373

تحوالت طرحریزی شهری ایران
در دوران معاصر

فریور صدری  ،بهرام

آذرخش

8373

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

الف7فHT867 /08373


حقوق شهری و قوانین شهرسازی

هاشمی  ،فضلاهلل

مرکز مطالعات و تحقیقات
شهرسازی و معماری ایران

8398

آموزش های شهروندی

ریشه درختان و ساختمانها

کاتلر  ،دیوید فردریک

سازمان پارکها و فضای
سبز شهر تهران

8390

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

8390ک3رTH7438 / 7

تکنولوژی نانو در ساختمان

الیدکر  ،زیلویا

طحان

8373

مهندسی عمران ،
سازه و تاسیسات

ن3لTA088/7 /338373

علل و پیامدهای پیشروی دریای
خزر بر ساحل ایران

قاسمپور سجیدان  ،مصطفی

حرف نو

٬ 8388

ایران شناسی

ق3عDSR3864 /88388

تاریخ معماری جهان

چینگ  ،فرانک

یزدا

8387

معماری جهانی

چ7تNA344 /38387

اطالعات معماری نویفرت 3480

نویفرت  ،ارنست

مهرازان

8373

معماری جهانی

ن7نTH858 /78373

91

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

نقشههای اجرایی توسعه معابر
شهری

مقصودی  ،حسین

)خمسه النجباء (ع

8378

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

م9نTE397 /98378

سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران،موسسه
نشر شهر

8387

برنامه ریزی شهری
ومنطقه ای

ت86بHC97 /08387

نصف جهان معماری اجتماعی
اصفهان صفوی

بلیک  ،استیون

خاک

8388

ایران شناسی

ج3بNA3503 /88388

سیمای تهران در سده ی 83
هجری قمری

سمسار  ،محمدحسن

زریران

8386 -

تاریخ و (معماری جهان اسالم
)مفهوم اجتماعی آن

مولی

8388

آشنایی با طرحهای توسعه شهری
در ایران (طرحهای توسعه شهری
)ساختاری و راهبردی

براتی  ،ناصر

سیری در مبانی نظری معماری

معماریان  ،غالمحسین

مجله علمی معماری و شهرسازی

رضا رضایی راد ،

سیر اندیشههای معماری تاریخ
معماری جهان ،تاریخ معماری
معاصر و مبانی نظری معماری

مهدوینژاد  ،محمدجواد

برنامه جامع شهری دانشمحور
الگویی از شهر دانشمحور

ھ80سDSR3479 /968386
معماری ایرانی

مNA384 /68388

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور

8374

شهرسازی

الف7بHT867 /08374


غالمحسین معماریان

8373

معماری جهانی

م6سNA3544 /78373

جهاد دانشگاهی ،واحد
تهران

8373

معماری جهانی

م7سNA3444 /78373

زیباییشناسی در معماری

گروتر  ،یورگ کورت

دولتمند

8387

معماری جهانی

گ0زNA3544 /78387

نورپردازی در معماری منظر

علویطبری  ،هدا

شهیدی

8387

سیما منظر شهری

ع8نTH9943 /78387

شرکت عالئم راهنمایی و

83

حمل و نقل و ترافیک

ک78344یTE338 /

کنترل ترافیک در عملیات اجرایی

92

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

کنترل ترافیک در هنگام عملیات
ساختمانی و تعمیر و نگهداری
خیابانها و بزرگراهها

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

)فنی ایران (عرف ایران

معماری اسالمی ایران در دوره
ایلخانان

ویلبر  ،دونالد نیوتن

انگیزه آفرینندگی  :در سیر
تاریخی هنرها

اسپور  ،دنیس ج

شهرپژوه

بوچانی  ،محمدحسین

8373

دوستان

مطالعات فرهنگی

الفNX004 /88373
الف 5


هفتمین سمپوزیوم بین المللی
روابط عمومی موسسه فرهنگی
روابط عمومی آرمان
مجموعه مقاالت اولین سمینار
بازیافت و تبدیل مواد

سازمان بازیافت و تبدیل مواد
شهرداری تهران

آسیبشناسی سیاستهای کالن
پارک خودروها در کالن شهر
تهران و ارایه راهبرد جایگزین

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8377

بررسی طرحهای جامع شهری و
منطقهای تهران در پنج دهه
)گذشته(8375 -8305

غمامی  ،مجید

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،معاونت علم و
فناوری

8377

HT867 /

مهندسی روسازی :اصول و
تجربیات

مالیک  ،راجیب باسو

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی

8378

TE358 /

93

TL895 /

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

پیدا و پنهان مدیریت طرح جامع
شهر تهران کاوشی در مدیریت
طرح راهبردی  -ساختاری
(جامع) شهر تهران 8386و طرح
تفصیلی آن

جلیلی  ،سیدمصطفی

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

شهر تهران
شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8377

نگاشت تصویری راهبردها نگاشت
راهبردها در سازمانهای عمومی
و غیرانتفاعی

برایسن  ،جان مور

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8378

تولید اجتماعی فضای شهری

گاتدینر  ،مارک

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8377

بازاریابی اجتماعی تاثیرگذاری
مثبت بر رفتارها

کاتلر  ،فیلیپ

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8377

مردمساالری محلی دانشنامه
مشارکت ،نمایندگی ،مدیریت
منازعه و حکمروایی

سیسک  ،تیموتی دی

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8377

خود ایمنی شهر؛ رهیافتی برای
پیشگیری از حوادثی مانند
آتشسوزی ساختمان پالسکو

بهزادفر  ،مصطفی

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8377

متره ،برآورد و آنالیز بهاء بر

سعادتمند  ،علیرضا

شهرداری تهران ،مرکز

8377
94

JS9067

HD34/38 /

HT330

اقتصاد،حسابداری و
امور مالی

HF5080 /

JS308 /

HT867 /
اقتصاد،حسابداری و

TA683/36 /

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

اساس آخرین دستورالعملهای
سازمان برنامه و بودجه کشور

مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

پایداری اجتماعی در نواحی
شهری پیوند اجتماعات و کالبد
شهری

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8377

احساس تنهایی در شهر :علل و
پیامدها

کالنتری  ،عبدالحسین

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8377

دین و سبک زندگی بررسی
تجربی در کالنشهر تهران

فاضلی  ،نعمتاهلل

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8377

هزینه باالی پارکینگ رایگان

شوپ  ،دونالد سی

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8377

روش تحقیق نظری (رشته علوم
)اجتماعی

طالقانی  ،سیدمحمود

دانشگاه پیام نور

8388

مطالعات اجتماعی

غالمحسین عدالتی

8385

آموزش های شهروندی

رفتار سازمانی مفاهیم ،نظریهها و
کاربردها

رابینز  ،استیون پی

دفتر پژوهشهای فرهنگی

8399

8399ر3مHD58/9 / 0

سرای دیگر تفسیر سوره شریفه
الواقعه

دستغیب  ،عبدالحسین

)دارالکتاب (جزائری

8383

د5سBP843/806 /08383

روندتبلیغوتبشیرمسیحیت

میرزاییمقدم،داوود


دارالمعارف

1399

شهر خوب ،شهروند خوب

امور مالی

95

HT858 /

BF595 /

HQ3400 /

HE336 /

عمومی

الف7طLC5848 / 8530
 8388

الف9م91399
 BR1111 /

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

درگذرزمان
برنامهریزیشهریو

آمایشسرزمین
ریزیوتوسعهمنطقهای


برنامه
(تئوریهاوتکنیکها) 
برنامهریزیشهریدرقرن 11


اصولومبانیبرنامهریزی
شهری 

بصیرت،میثم



اسگرابر،دانیل 

راهدان


1396

منطقهای 


کالنتری،خلیل 

1396

خوشبین 


برمکانیابیکاربریشهری 

راهدان


1396



برنامهریزیشهریو

حسینی،سیدعلی 

1394

دریایدانش 

منطقهای 


01394الف1حHT1/101/



زیاری،یوسفعلی 

برنامهریزیشهریو


دانشگاهازاداسالمی

1394

واحدتهرانمرکزی 

منطقهای 


عدمشناساییکتابخانهملی



اکبری،پرویز 

ایثارگران 

 1399

نظریهبرنامهریزیشهری 

کمپلاسکات 

آذرخش 

 1399

نگرشیبرالگوهای

احمدی،حسن 

وزارتکشور،دفتر

 1311

ومنطقهای 

برنامهریزیشهری


منطقهای 


4101396ب HT100/




خالصهمطالب41کتاب

4ب9کHT391/

برنامهریزیشهریو


مدلهاوفنونتصمیمگیریدر
برنامهریزیشهریباتأکید

الف9ب01396
 HT391 /

96

برنامهریزیشهریو

منطقهای 

برنامهریزیشهریو

منطقهای 

برنامهریزیشهریو


91391خ1الفHT100/
عدمشناساییکتابخانهملی
الف3ن 91311
 HT101 /

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

ریزیشهریدرجهان،


برنامه

ریزیعمرانی،


برنامه

منطقهای 


بخشسومامریکا 

مرکزمطالعات



رده بندی

برنامهریزیشهری 

نگرشیبرالگوهایبرنامه
ریزیشهریدرجهان–
بخشنخستانگلستان

مرکزمطالعاتبرنامهریزی

شهریتهران

وزارتکشور،مرکز
1319

مطالعاتبرنامهریزی

شهریتهران

برنامهریزیشهریو

منطقهای


ندارد

وزارتکشور،معاونت
نگرشیبرالگوهایبرنامه
ریزیشهریدرجهان–
بخشدومفرانسه

مرکزمطالعاتبرنامهریزی

شهریتهران

هماهنگیامورعمرانی،
1311

مرکزمطالعات
برنامهریزیشهری


برنامهریزیشهریو

منطقهای


ندارد

تهران
وزارتکشور،معاونت
برنامهریزیمسکن،برنامه
ریزیشهریازتعارضتا

هماهنگیامورعمرانی،
حسناحمدی

هماهنگی

1310

مرکزمطالعات
برنامهریزیشهری


برنامهریزیشهریو

منطقهای


ندارد

تهران
روستاهایکوچکجنگلی،
مشکالت،دیدگاههاو

وزارتکشور،مرکز
مختارپور،رجبعلی

راهبردها
نوشتارهاییدرباب
جهانیشدن،شهرهایجهانی


1310

مطالعاتبرنامهریزی

شهریتهران

قورچی،مرتضی

مرکزمطالعاتو

1394

برنامهریزیشهرتهران

97

برنامهریزیشهریو

منطقهای

شهرسازی

ندارد

JS19 /ق9م91394

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

ونقشفراملیشهرها
کتابشناسیشهروشهرسازی
،پایاننامه


،گزارش

کتاب
شهرنشینیدرعصرتغییرات
آبوهوا
آفرینشمکانپایدار(تأمالتی
دربابنظریهطراحیشهری) 

حقیقتنائینی،غالمرضا
کالتورپ،پیتر
گلکار،کوروش 

طرحیبرایآینده166:ایده

پوریزدانپرست،


عملیبرایجهانیپایدار 

سیدمحمدصادق 

نوشتارهاییدربابمدیریت
شهریوتوسعهکالبدی-



فضاییشهر 
تولیدفضا 
مجموعهمباحثوروشهای
شهرسازی 
شورایعالیشهرسازیو

معماریایرانمجموعه
مصوبات 1399-1390 -
هایحوزهی


تلخیصپایاننامه

لوفور،آنری 
حبیباهللزنجانی
شورایعالیشهرسازیو
معماریایران 


سازمانشهرداریهای

1391

شهرسازی

Z1941 /ح1ک13911

1394٬

شهرسازی 

HT101 /ک11ش91394

دانشگاهشهیدبهشتی 

 1396

شهرسازی 

ثبتدرسایتکتابخانهملینیست 

آذرخش 

 1390

شهرسازی 

NK1116 /پ9ط 41390

کشور
دانشگاهتهران،موسسه
انتشارات

مرکزمطالعاتوبرنامه

 1394

ریزیشهرتهران 
مرکزمطالعاتو
برنامهریزیشهرتهران 

مرکزمطالعاتو
تحقیقاتشهرسازیو
نشرتوسعهایران 

 1391

شهرسازی 

BD011 /ل9ت 91391

 1309

شهرسازی 

الف9م4
 NA9610 /

 1399

سپیدرود 

 1390
98

شهرسازی 

JS1409 /ت9ن 91394

شهرسازی 
شهرسازی 

ثبتدرسایتکتابخانهملینیست 
JS1409 /ر1ت 91390

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

مدیریتشهری 
وزارتکشور،معاونت
هماهنگیامورعمرانی،
سلسلهمراتبشهری 

احمدی،حسن 

 1304

دفتربرنامهریزی

عمرانی،مرکزمطالعات

شهرسازی 


الف3س 91310
 HT113 /

برنامهریزیشهر 

سلسلهمقاالتبرنامهریزی
شهری(نگاهیبهروشهای
کاهشآلودگیصوتیدر

وزارتکشور،مرکز


سلسلهنشستهایموضوعی


مشارکتیمحلهدربافتهای
آیندهشهریقرن11برنامه
هال،پیتر 

بیستویکم 
نظامشهری 
نگاشتتصویریراهبردها

–شرکتعمرانو

 1394

بهسازیشهری

شهرسازی 


-

(مادرتخصصی) 

فرسودهشهری) 

جایگاهشهرهایجدیددر



وزارتراهوشهرسازی

(دفترسوم:نقدوبررسی

جهانیبرایشهرهایقرن

مطالعاتبرنامهریزی
شهری 

بزرگراه)/؛[-.بیتا .].

رویکردهاوالگوهاینوسازی

 1311

شهرسازی 

_

هراتی،سودابه 
برایسن،جانمور 

جامعهمهندسانمشاور

 1399

ایران 
جهاددانشگاهی،واحد
شهیدبهشتی 
شهرداریتهران،مرکز
99

شهرسازی 


14191399هHT111/

1391

شهرسازی

11391ج1سTD106/

1399

شهرسازی

HD36/19 /

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

نگاشتراهبردهادر

مطالعاتوبرنامهریزی


سازمانهایعمومیو


شهرتهران 

سال نشر

قفسه

رده بندی

غیرانتفاعی 
شهرداریتهران،مرکز
تولیداجتماعیفضایشهری 

گاتدینر،مارک 


1399

مطالعاتوبرنامهریزی


شهرسازی

HT334 /

شهرتهران 
بررسیطرحهایجامعشهری

ومنطقهایتهراندرپنجدهه


شهرداریتهران،مرکز
غمامی،مجید 

گذشته( )1391-1341

1399

مطالعاتوبرنامهریزی


شهرسازی

HT109

شهرتهران 

پیداوپنهانمدیریتطرح
جامعشهرتهرانکاوشیدر
مدیریتطرحراهبردی-

شهرداریتهران،مرکز
جلیلی،سیدمصطفی 

ساختاری(جامع)شهرتهران

1399

مطالعاتوبرنامهریزی


شهرسازی

1409

شهرتهران 

1390وطرحتفصیلیآن 
وزارتمسکنو
روشهایشهرسازینویندر

فرانسه-انگلستان-آمریکا

توفیق،فیروز

شهرسازی،مرکز


1394

مطالعاتیوتحقیقاتی

شهرسازی

ت90رHT100 /9

شهرسازیومعماری
شهرخالق

لندری،چارلز

نشردارخوین

1393

شهرسازی

الف9لHT109 /9
 1393

Creative cities for
sustainable

UNESCO

UNESCO

1610

شهرسازی

الف9لHT109 /9
 1393

111

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

development
برنامهریزیو

استانداردهای
طراحیشهریانجمن

انجمنشهرسازیآمریکا

1390

تهران:دفترنشرمعان 
ی

شهرسازی

TH1631

/11390


الف

شهرسازیآمریکا
سیاستهایشهری:رویکردی

انتقادی

کاکرن،آلن

1391

آذرخش

شهرسازی

ک1سHT111 /91391

سازمانشهرداریهاو
هویتشهری

غراب،ناصرالدین

1396

دهیاریهای

شهرسازی

غ4ھHM113 /91396

کشورانتشاراتراهدان 

بررسیتطبیقینظامهای

شهرسازیهلند،نروژ،فنالند،

قریب،فریدون

)سوئدودانمارک 
)
طرحهایشهریدرایران

شهرهایکوچک:رویکردی
دیگردرتوسعهمنطقهای


سعیدنیا،احمد
فنی،زهره

جامعه،دولتوشهرنشینی

تفکرجامعهشناختی


بعلی،فواد

ابنخلدون

استانداردهایبرنامهریزیو


[پدیدآورانجمن
شهرسازیآمریکا]؛


دانشگاهتهران،موسسه

انتشاراتوچاپ
سازمانشهرداریهاو

دهیاریهایکشور

آذرخش
دانشگاهتهران،موسسه

انتشاراتوچاپ
تهران:دفترنشر

1396

1396

شهرسازی

ج.1396آ1سHD4091/10 /141

1399

شهرسازی

ف9شHT113 /91399

1391

1390
111

شهرسازی

الف1قHT109 /4


شهرسازی

شهرسازی

الف1بD110/1 /11391


TH1631

/11390


الف

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

طراحیشهریانجمن

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی


معانی

شهرسازیآمریکا
جهانمسطحاست
سلسلهمقاالتروششناسی
پژوهشهایشهری

فریدمن،تامسال
گ.آندرانویچ

مرکزمطالعاتو
برنامهریزیشهرتهران

مرکزمطالعاتو
برنامهریزیشهرتهران


1393

شهرسازی

ف4جHM940 /9

1311

شهرسازی

ثبتکتابخانهملینیست

رویکردهاوروشهایسنجش

کیفیتمحیطمسکونی

پل،ریکوان

1396

آذرخش

شهرسازی

پ9رHT100 /91396

شهری
تاریکیدرفرارو
محلهای

برنامهریزی


اصولوروش 
ها)

(مبانی،
هویت،مکانومکانسازی


جاکوبز،جین
علیرضامحمدی
دانشپژوه،حمید


آذرخش
اردبیل:دانشگاهمحقق
اردبیلی.1391،

آذرخش

1391

شهرسازی

ج1دCB19 /91391

1391

شهرسازی

HT100
م311ب /41391

1391

شهرسازی

د1ھBF313 /91391

وزارتکشور،معاونت
بلندمرتبهسازیوفضای
شهری

فرهنگیامورعمرانی،
صدوقیانزاده،مینوش

1311

مرکزمطالعات

شهرسازی

ندارد

برنامهریزیشهری

تهران

فرایندپزوهشهایشهری

گ.آندرانویچ

1310

وزارتکشور،مرکز

112

شهرسازی

ندارد

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

راهبردی

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

مطالعاتبرنامهریزی

شهریتهران

شاخصهایتوسعهشهری

وزارتمسکنو

معاونتامورمسکن

مسکن

شهرسازی

دفتراقتصادمسکن

1311

شهرسازی

نشانههایشهریتعاریف
گونهناسی،مکانیابی،برنامه

پورجعفر،محمدرضا

1399

طحان/هله

شهرسازی

ریزیوطراحی

ندارد
عدمشناساییدرکتابخانهملی
/100پ9نHT11399

سازمانشهرداریهاو
هویتشهری

غراب،ناصرالدین

1396

دهیاریهای

شهرسازی

غ4ھHM113 /91396

کشورانتشاراتراهدان
فضاهایعمومیوزندگی
جمعیشهرآدالید 1661

گِل،یان

سیستم مدیریت دفع و بازیافت
مواد زاید جامد شهری 

پورخباز،حمیدرض

ایستگاه انتقال پسماند :راهنمایی
برای تصمیمگیری« :راهنمایی
برای تصمیمگیری 

دفتر مدیرت پسماند سازمان
حفاظت محیط زیست ایاالت
) (EPAمتحده

انتشاراتدانشگاه

1399

شهیدبهشتی
سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور،
انتشارات

8374

مرکزمطالعاتو

شهرسازی

پسماند

عدمشناساییدرکتابخانهملی

7 8374پ7الفHD7795 /

8370

پسماند

7 8370الفTD737 /

رزیابی و مکانیابی دفن بهداشتی
مواد زاید جامد شهری 

حمید رضا پورخباز

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور ،انتشارات

8374

پسماند

0 8374الف7پTD975/9 /

ذخیرهسازی ،جمعآوری و انتقال

نجفی،علی

راهدان


8374

پسماند

3 8374ن7الفHD7795 /

برنامهریزیشهرتهران
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

پسماند 
زبالهسوزیواستحصال

مهندسی پسماند جامد 

وسیلیند،پی .آرن

تهران  :گروه بینالملل
طرفه ،انتشارات حک

8379

پسماند

7 8379م5وTD978 /

بازیافت و دفع مواد زاید جامد
شهری 

عبدلی ،محمدعلی

مرکز مطالعات برنامهریزی
شهری وزارت کشور

8398

پسماند

انرژیاززبالهجامدشهری 

شفیعیدهابادی،علیرضا

مرکزمطالعاتو

1394

پسماند

ندارد

برنامهریزیشهرتهران


مهندسیپسماندهای

سازمانشهرداریهاو

جامد(شهری) 

دهیاریهایکشور

مهندسیپسماندهای
جامد(شهری) 
راهنمایکاربردیمدیریت
پسماند 

جورجچوبانگلوس

آوایقلم

راهنمایکاربردیمدیریت
پسماند 
راهنمایکاربردیمدیریت
پسماند 
راهنمایکاربردیمدیریت
پسماند 
راهنمایکاربردیمدیریت
پسماند 
114

/978TDع3ب8398 3

پسماند

ندارد

پسماند

ندارد

پسماند

ندارد

پسماند

ندارد

پسماند

ندارد

پسماند

ندارد

پسماند

ندارد

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

مجموعهقوانینمدیریت
پسماند

پسماندآییننامه،شیوهنامهو

ندارد

دستورالعملهایاجراییآن 
طرحجامعمدیریتپسماند 

حوزهکارشناسیسازمان
مدیریتپسماند

مروریبرمدیریتموادزائد

علویمقدمسیدمحمد

جامد 

رضا

مدیریت منابع انسانی 

سعادت،اسفندیار

مباحث نوین در مدیریت منابع
انسانی و تحلیل رفتاری (با تاکید
بر مفاهیم  ،مدلها و
پرسشنامههای کاربردی) 

رضایی کلیدبری،حمیدرضا

برنامهریزی منابع انسانی 

علیاصغر فانی ،اردشیر
شیری

مدیریت منابع انسانی پیشرفته
( :)3سیستم حقوق و مزایا 

آرین قلیپور

حوزهمرکزیگیالن

1399

پسماند

ندارد

شرکتجهشکیمیا

1311

پسماند

ندارد

سازمانمطالعهوتدوین
1390

کتبعلومانسانی

سمت
)دانشگاهها(
دانشگاهآزاداسالمی،

8376

واحدرشت

مدیریتمنابع
انسانی

مدیریتمنابع
انسانی

9 8386س 7نHF 5507/5/

6 8376ر7نHF5507/5 /

سازمانمطالعهوتدوین
کتبعلومانسانی
8379

دانشگاهها(سمت)،
پژوهشکدهتحقیقو

مدیریتمنابع
انسانی

3 8379ف7نHF5507/5 /

توسعهعلومانسانی
1390

سازمانمدیریتصنعتی
115

مدیریتمنابع
انسانی

0 8376م8قHD0736 /

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

جنگل استراتژی (کار آفرینی در
قالب یک مکتب) 

هنری مینتزبرگ

انتشاراتجاجرمی

1399

مبانی مدیریت دولتی 

فرجوند،اسفندیار

فروزش

1390

رفتار سازمانی مفاهیم ،نظریهها و
کاربردها 

استیفنپی .رابینز

دفترپژوهشهای

1393

فرهنگی

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه
اسالم 

مقیمی،سیدمحمد

انتشاراتراهدان

1399

قفسه
مدیریتمنابع
انسانی
مدیریتمنابع
انسانی
مدیریتمنابع
انسانی
مدیریتمنابع
انسانی

رده بندی
7 8380چ76مHD34/38 /
330 8376ف3فHD39 /
0 8399م3رHD58/9 /
6 8370الف66مBP333/69 /

روش تحقیق در مدیریت 

اسماعیلپور،رضا

راهبردشمال

8376

مدیریت منابع انسانی 

7 8376ر56الفHD34/0 /

مدیریت عملکرد در سازمانها 

رمضانیان،محمدرحیم

دانشگاهگیالن

8376

مدیریت منابع انسانی 

8 8376ر36الفHF5507/5 /

شهرها و فرهنگهای شهری 

استیونسون،دبورا

دین و سبک زندگی :بررسی
تجربی در کالنشهر تهران 

فاضلی،نعمتاهلل

اصول و مبانی برنامهریزی
فرهنگی 

غراب،ناصرالدین

بعد فرهنگی ارتباطات برای
توسعه 

بورن،اد

اصول و مبانی برنامهریزی
فرهنگی 

غراب،ناصرالدین

مرکزمطالعاتیو
1399

تحقیقاتیشهرسازیو

مطالعات فرهنگی

7 8388ش5الفHT887 /

معماری
مرکزمطالعاتو
برنامهریزیشهرتهران

سازمانشهرداریهاو
دهیاریهایکشور
رکزتحقیقاتمطالعات
برنامهای

سنجش
رکزتحقیقاتمطالعات
116

1399

مطالعات فرهنگی

HQ1644

1396

مطالعات فرهنگی

6 8374الف0غHM638 /

1319

مطالعات فرهنگی

9 8398ب7بP73/3 /

1396

مطالعات فرهنگی

6 8374الف0غHM638 /

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

زنان و فرهنگ شهری 

معیدفر،سعید

اسالموجنسیت 

دکترحسینبستان

مطالعه ابعاد جنسیتی برنامههای
سوم و چهارم توسعه 

کلهر،سمیرا

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

برنامهای

سنجش
مرکزمطالعاتوبرنامه

1394

ریزیشهرتهران

زنانوزندگی
شهری

مرکزفعالیتهایدینی

زنانوزندگی

شهرداریتهران

شهری

مرکزمطالعاتو

زنانوزندگی

تحقیقاتزنان

شهری

ارتقاءنقشزناندرمدیریت

1394

آب 
شهر خوب ،شهروند خوب 

عدالتی،غالم حسین

آموزشوتوسعه

8389

ارزشیابی شخصیت (رشته
روانشناسی) 

شریفی،حسنپاشا

دانشگاهپیامنور

8385

منطق (( )8رشته الهیات) 

فرامرز قراملکی،احد

دانشگاهپیامنور

زندگی شاداب 

فروغان،مهشید

مکالمه و محاضره (( )8رشته
الهیات و معارف اسالمی) 

عسگری،کاظم

زنانوزندگی
شهری
آموزشهای
شهروندی
آموزشهای
شهروندی
آموزشهای
شهروندی

چ78370ت7یHQ8935/3 /
ندارد
1ص9الفHQ 1146/1/
ندارد
7ش0عHT847/
30ش7الفLC5848 /
 3883ف  7الفLC5648/

دفترسالمتخانوادهو
جمعیت،ادارهسالمت


1391

سالمندانسازمان

آموزشهای
شهروندی

ج7،0.ش36مRA560/8 /

جهانیبهداشت
1390

دانشگاهپیامنور
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آموزشهای

9 8383م5عPJ6885 /

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

برنامهریزی آموزش ضمن خدمت
کارکنان 

فتحی واجارگاه،کورش

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

شهروندی
سازمانمطالعهوتدوین
1391

کتبعلومانسانی

سمت
)دانشگاهها(

دستورالعملهایاجرایینظام
آموزشکارکنانشهرداریهاو
دهیاریهایکشور 

سازمانشهرداریهاو
دهیاریهایکشور

شهروندی

شوراها ،هیاتها و کارگروههای
مرتبط با شهرداری 

عباسزاده،عبدالرضا

1396

بیماریهای گیاهان زینتی 

شریفنبی،بهرام

نشرپرک

1396

حسینرجبصالحی

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور،
انتشارات

1399

غالمرضاشمس

سمت

1390

شعاری نژاد،علیاکبر

دانشگاهپیامنور

1391

مرکزآموزشو

1396

شهرداریهادربخش
بهسازیسکونتگاههایغیر
رسمی 
مبانیواصولمدیریت
آموزشی 
روانشناسی رشد 
برنامهدورههایآموزشی

شهروندی
آموزشهای

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور،
انتشارات

نیازسنجیآموزشی

آموزشهای
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آموزشهای
شهروندی
آموزشهای
شهروندی
آموزشهای
شهروندی
آموزشهای
شهروندی
آموزشهای
شهروندی
آموزشهای

333 8383ف8آHF5507/5 /

ندارد

7 8374ش3عKMH3739 /

0 8378ش70زSB648 /

ندارد

1م9شLB3611/
7 8386ر68شBP983 /
ندارد

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

(ششماههاولسال )1396
مقدمات راهنمایی و مشاوره:
مفاهیم و کاربردها 

ناشر
تحقیقاتصنعتیایران

دکترعبدا...شفیعآبادی

برنامهدورههایآموزشی
(ششماههدومسال )1399

تحقیقاتصنعتیایران

آموزشی 

تررجاسکندرپور

یجاد سازمان یادگیرنده:
توسعهی عناصر پنجگانه برای
یادگیری سازمانی 

مارکوارت،مایکل

آموزش شهروندی و توسعه
اجتماعی 

ذکائی،محمدسعید

شهروندی

دانشگاهپیامنور
مرکزآموزشو

سرمشقیبرایبرنامهریزی

سال نشر

قفسه

رده بندی

1319
1399

سازمانزیباسازیشهر
تهران
مرکزکارآفرینی

1391

1391

دانشگاهتهران

1391

نشرتیسا

دستیابی به مدیریت زمان
موفق(قابل استفاده والدین،
مشاوران ،معلمان ،مدیران و) ...

صادقی،عباس

نشرحقشناس

1393

مهارتهای زندگی(( )8رشته
علومتربیتی) 

آصفپور وکیلیان،منوچهر

دانشگاهپیامنور

1390

آموزشهای
شهروندی
آموزشهای
شهروندی
آموزشهای
شهروندی
آموزشهای
شهروندی
آموزشهای
شهروندی
آموزشهای
شهروندی
آموزشهای
شهروندی

95 8388ش5مBF639 /
ندارد
ندارد
7 8385الف3مHD58/83 /

8 8378آ8ذHT847 /

3 8383ص9وHD67 /

78386مHQ3439 /

کیفیتزندگیدرشهرتهران
()0بررسیوضعیت

مرکزمطالعاتوبرنامه

سالمت،بهداشتودرماندر

ریزیشهرتهران

1391

نظرشهروندان 
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ندارد

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان
راهنمایشناساییومداخله
دربافتهایفرسوده 

سرشناسه
(مصوبشورایعالی
شهرسازیومعماری
ایران-خرداد)1394

مرمتبافتهایتاریخی

حسینکالنتریخلیل

شهرها 

آبادی

تحققمشارکتهایاجتماعی

سال نشر

ناشر
شرکتایدهپردازیان

1391

فنوهنر
سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور،

1399

معاونتاموراجتماعیو

درمحالتتهران(مدیریت

فرهنگی

محله) 
روش تحقیق و آمار :راهنمای
عملی در تدوین پایاننامه و پروژه 

محفوظی،غالمرضا

جامعه شناسی و توسعه 

نراقی،یوسف

پایداری اجتماعی در نواحی
شهری :پیوند اجتماعات و کالبد
شهری 

تونی مانزی

کتابشناسی :توسعه اجتماعی
فارسی  -انگلیسی 

عبداللهی،محمد

انتشاراتدهسرا
نشروپژوهشفرزان
روز
مرکزمطالعاتوبرنامه
ریزی
پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی

1396

قفسه
مرمتابنیهوبافت
هایشهری
مرمتابنیهوبافت
هایشهری
مطالعاتاجتماعی

رده بندی
41391آ31394آKMH3601/

ندارد

ندارد

1393

مطالعاتاجتماعی

7 8373ر3مQ884/55 /

1399

مطالعاتاجتماعی

0 8387ن5رHN788 /

1399

مطالعاتاجتماعی

HT111

1391

مطالعاتاجتماعی

3 8389ع06رZ9860 /

گزارشعملکردوتحقیقات
کاربردیشورایهماهنگی

ندارد

پیشگیریازوقوعجرم
مشهد 91-1391
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

نوشتارهاییدربابمطالعات
اجتماعی-فرهنگیکالنشهر

مصطفیپور،کامبیز

تهران 
فرهنگ عامیانهی زیارتگاههای
گیالن 

م .پ .جکتاجی

سال نشر

ناشر
مرکزمطالعاتوبرنامه

1394

ریزیشهرتهران
دانشگاهفرهنگو

1391

تمدنگیالن

قفسه
مطالعاتاجتماعی

گیالنشناسی

رده بندی
ندارد

گ191/1010


گیالن از مه تا دریا 
تاریخچهبلدیهیرشت(از
مشروطهتا)1316
گاهشمار نهضت جنگل (- 8344
8370ش) .
گیالنبهروایتکارتپستال
هایتاریخی 
گیالن سرزمین روشن رنگها 

کوچکپور کپورچالی،محمد

فرهنگایلیا

1391

گیالن شناسی

محمودنیکویه

فرهنگایلیا

1391

گیالن شناسی

یوسفدهی،هومن

فرهنگ ایلیا

1393

گیالن شناسی

3 8373گ7یDSR8098 /

مهرداداسکویی

فرهنگ ایلیا

1393

گیالن شناسی

5 8373الف85یDSR3407 /

8370گلچین،شباب

فرهنگ ایلیا

8370

گیالن شناسی

7 8373گ90گTR650 /

گردشگری

ندارد

گردشگری

ندارد

گردشگری

در کتابخانه ملی ثبت نشده ولی کنگره دارد

گردشگری

ندارد

گیلگمش 
راهنمایگردشگریرشت 
منشورجهانیاخالق
گردشگری 
گردشگریکاملدرگیالن 

89 8378گ89کTR650 /

جوادهادیزاده
1391

امیرحسینایمانیزاده
دکترحسندادرس
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کنگرهنداردودرکتابخانهملیثبت
نشده

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

فراغت در ایران 

کالهی،محمدرضا

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور،

1391

گردشگری

0 8378ف8کGV839 /


گردشگری شهری 

رهنمایی،محمدتقی

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور،

1396

گردشگری

70 8374ر8آG855 /

گردشگری شهری 

سعیدنیا،احمد

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور،

1391

گردشگری

 8378ج90 83 .س5آHD0673/56 /

گردشگری شهری 

رهنمایی،محمدتقی

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور،

1396

گردشگری

70 8374ر8آG855 /

مبانی برنامهریزی و توسعه
گردشگری روستایی 

محمودی نژاد،هادی

طحان  :هله

1399

گردشگری

333 8388م8آG855 /

معماری جهان

ندارد

معماری ماندگار 

صیادی،احسان

لوتس

1399

معماری جهان

6 8388م7صNA3954 /

گامی به سوی اندیشههای
معماری 

دیوی،پیتر

انتشاراتسعیده

1396

معماری جهان

3 8374گ70دNA684 /

آشنایی با معماری بیونیک 

احمدی شلمانی،محمدحسین

آرتابابا

1399

معماری جهان

5 8388آ 3الفNA3954 /

زاها حدید 

کیمیا،فرناز

لوتس

1399

معماری جهان

3 8388ز7کNA8779 /

جابردانش

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور،

1399

معماری جهان

ندارد

حمیدحسینمردی

انتشاراتشهیدی

1399

معماری جهان

3 8386ش5حNA684 /

چکادبام(خانهمننفس
میکشد) 

آشناییبامبانیواصول
معماریوشهرسازی 
شاهکارهایسازهایمعماری
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

جهان 
طراحی پوسترهای طرح و
معماری 

صدیق،میثم

انتشاراتکلهر

1393

معماری جهان

 8373ج6 8.مNA3954 /

آیینهی معماری (تاریخ مصور
معماری) 

حسینپور حجار،علی

سروشدانش

1396

معماری جهان

7 8374آ5حNA344 /

خشکسالی و راههای مقابله با آن
در ایران :آب در کشاورزی،
صنعت و شهر 

کردوانی،پرویز

انتشارات دانشگاه تهران

1390

محیط زیست

0 8386ک7الفQC 737/39 /

حقوق محیط زیست 

کیس،آلکساندر چارلز

انتشارات دانشگاه تهران

1390

محیط زیست

9 8397ح7کK3585 /

برنامهریزی و طراحی محیطی
امنیت در محیط زیستشهری 

صالحی،اسماعیل

سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور،

1396

محیط زیست

0 8374ب3صHV9038 /

الفبای توسعه پایدار 

نیکزاد،اکبر

گامسوم

1393

محیط زیست

9 8373الف70نHD95/6 /

توانهاومحدودیتهای
طبیعیدربرنامهریزیملیو

عظیمیناصر

1396

ژرف

محیط زیست

031396ع9الفHT91/

منطقهای 
پژوهشی محلی و برنامه ریزی
برای حفظ محیط زیست و منابع
طبیعی 

سعید نوری نشاط

برگزیتون

آشنایی با مدیریت بهم پیوسته
سیالب 

کارگروه تخصصی سیل و
طغیان رودخانه ؛ تدوین و
تنظیم رضا سبزیوند،

رایزن

1399

1391

113

محیط زیست

محیط زیست

303/16111

5 8389آTC534 /

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

محمدهادی مشکاتی
دوباره سبز کردن محیط مصنوع:
طبیعت ،فضای سبز و پایداری 

ریچاردز،مایکل ا

انتشارات دانشگاه تهران

1399

محیط زیست

HT141

حقوق کیفری محیط زیست:
ضابطان پسماندها 

موسوی مقدم،محمد

حقوقامروز

1399

محیط زیست

9 8387ح7مKMH3839 /

استانداردهای برنامهریزی و
طراحی شهری انجمن شهرسازی
آمریکا 

پدیدآور انجمن شهرسازی [
آمریکا] ؛ ترجمه گیتی
]اعتماد [ ...و دیگران

انتشاراتآذرخش

برنامهریزی شهر سالم 

بارتون،هیو

1391

محیط زیست

5 8386الفTH3438 /

1399

محیط زیست

0 8387ب3بRA566/9 /

علفهای هرز و روشهای کنترل
آنها 

رستگار،محمدعلی

تهران  :مرکز نشر
دانشگاهی

8398

محیط زیست

5ر7الفSB688/30 /

کاربرد  GISدر مدیریت بحران 

عسگری،علی

راهدان


8378

نرمافزار

3 8378ک5عHD07 /

مرکزمطالعاتوبرنامه
ریزیشهرتهران

پروژههایتحلیلوطراحی
خوشنودحمیدرضا

ساللهنیکان

1311

نرمافزار

0پ  7خTH609 /

حیدری مقدم،قاسم

اتحاد

8388

نرمافزار

85 8388ح3الفTA305/5 /

کاربرد  GISدر برنامهریزی شهری
و منطقهای 

رسولی،علیاکبر

دانشگاهتبریز

1391

نرمافزار

3 8378ک5رG94/383 /

گردشگری شهری 

سعیدنیا،احمد

8378

گردشگری

 8378ج90 83 .س5آHD0673/56 /

سازههابااستفادهSTAAD-
III
استاندارد مهارت و آموزشی کارور
 AutoCAD 3444-3484

شهرداریهاو

سازمان
دهیاریهایکشور،
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

اصول تفسیر عکسهای هوائی با
کاربرد در منابع طبیعی 

محمود زبیری ،احمد دالکی

دانشگاهتهران

1391

جغرافیا

 6الف  3زTR884/

ادارهکلتبلیغات

قوانینومقرراتتبلیغاتی

معاونتامورمطبوعاتی

کشور 

ندارد

1391

وتبلیغاتیوزارت

نمونههایی مستند از
مناسبسازی محیط شهری برای
معلولین 

رسول میرهادی

نحوه طراحی پارکینگهای
خیابانی در گرههای شهری 

فرخزاد،محمد

جغرافیای شهری 

کاپالن،دیوید اچ

طراحیفضاهایشهری(با

نارسیسسهرابی

محوریتتوسعهپایدار) 

مالیوسف

مرکزتحقیقات

8 8368ن6مNA3505 /

8368

ساختمانمسکن
سازمان شهرداریها و
،دهیاریهای کشور

8374

طراحیشهری

3 8374ن0فTL895 /

سازمانمطالعهوتدوین
کتبعلومانسانی
8378

دانشگاهها(سمت)،

جغرافیا

GF835

پژوهشکدهتحقیقو
توسعهعلومانسانی
علمودانش

1399

طراحیشهری

41391ط1مNA 9691/

شیرازیانرضا

دستان

1391

طراحیشهری

ط.ش– 1391-1-1

آیندهطراحیشهری 

مالکوممور

فرهنگستانادب

1399

طراحیشهری

ط.ش– 1399-1-1

مبانینظریوفرآیندطراحی

پاکزادجهانشاه

شهیدی

1391

طراحیشهری

ط.ش– 1394-3-1

کفسازیدربناهاومحوطه
هایتاریخی 
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فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

شهری 
راهنمایطراحیفضاهای
شهریدرایران 
نحوهطراحیپارکینگهای
خیابانیدرگرههایشهری 
اصولتفسیرعکسهایهوائی
باکاربرددرمنابعطبیعی 

پاکزادجهانشاه
فرخزادمحمد
زبیریمحمود

گردشگریشهری 

رهنماییمحمدتقی

گردشگریشهری 

سعیدنیااحمد

سیما
شهرداریهاو

سازمان
دهیاریهایکشور،

دانشگاهتهران
شهرداریهاو

سازمان
دهیاریهایکشور،

شهرداریهاو

سازمان
دهیاریهایکشور،


1396

طراحیشهری

ط.ش– 1396-1-1

1391

جغرافیا

1396

گردشگریشهری

گ 1396-1-1-

1396

گردشگریشهری

گ 1396-1-1-

گردشگریشهری

گ 1391-3-1-

گردشگریشهری

گ– 1391-4-1

گردشگریشهری

گ– 13-1-1

1391

طراحیشهری

ط.ش– 1391-1-1

1391

سیمامنظرشهری

س.ش– 1391-1-1

1393

سیمامنظرشهری

س.م.ش– 1393-1-1

شهرداریهاو

سازمان

گیلگمش 
گردشگریکاملدرگیالن 

شرکتطرحونشرپیام

1394

طراحیشهری

ط.ش– 1394-4-1

دهیاریهایکشور،

1391

دادرسحسن

راهنمایگردشگریرشت 
بررسیوضعیتمناسبسازی
فضاهایشهریبرایکودکان 
اصولطراحیپارکهاو
فضایسبز 
اصولومبانیمنظرشهری 

رفیعیامیررضا
طالبیکسری
سیفالدینفرانک

دانشگاهتهران
شهرداریهاو

سازمان
دهیاریهایکشور،

هنرمعماریقرن
116

ج1391-1-1-

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

آشناییباتبلیغاتشهری 

سیدرضاحسینیالهیجی

ناشر
شهرداریهاو

سازمان
دهیاریهایکشور،


سال نشر

قفسه

1396

سیمامنظرشهری

رده بندی
س.م.ش– 1396-3-1

آفاتمهمگیاهانفضایسبز
درختان،درختچهها،گیاهان

حاتمیبیژن

1396

موسسهنشرپرک

سیمامنظرشهری

س.م.ش– 1396-4-1

علفیوپوششی 
فضایسبزشهری 
شناساییومدیریتعلفهای
هرز 
سیستمآبیاریفضایسبزو
اصولطراحیآنها 

سعیدنیااحمد
حسنکریممجنی

شهرداریهاو

سازمان
دهیاریهایکشور،

موسسهنشرپرک

1391

سیمامنظرشهری
سیمامنظرشهری

کیخسرویحامدرضا

مجموعهمقاالتسمینار

سازمانپارکهاو

فضایسبز 

فضایسبزشهرتهران

گزیدهمنظرشهری 

1393

سیمامنظرشهری

کالنگوردون

سیمامنظرشهری
1391

دانشگاهتهران

نورپردازیبناهایتاریخی 

سیمامنظرشهری
سازمانپارکهاو

اشناییباتبلیغاتشهری 

رضاحسینیالهیجی

عناصرطراحیبصریدرمنظر 

بلسایمون

دانشگاهتهران

دهپهلوانمصطفی

هنرمعماریقرن

باغنگارستانازقصر
نگارستانتادانشگاهتهران 

سیمامنظرشهری

فضایسبزشهرتهران
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س.م.ش– 1393-1-1
س.م.ش–1391-0-1
برچسبکنگرهداردولیدرکتابکنگره
موجودنیست
برچسبکنگرهداردولیدرکتابکنگره
موجودنیست
س.م.ش– 1391-1-1
دارد

1396

سیمامنظرشهری

س.م.ش– 1396-9-1

1391

سیمامنظرشهری

س.م.ش– 1396-9-1

1393

سیمامنظرشهری

س.م.ش– 1393-9-1

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

سیمایشهر 

مزینیمنوچهر

دانشگاهتهران

1391

سیمامنظرشهری

س.م.ش– 1391-16-1

مدیریتوکاشتچمن 

طالبکسری

نشرپرک

1396

سیمامنظرشهری

س.م.ش– 1396-11-1

تاسیساتخدماتشهری 

سعیدنیااحمد

1391

سیمامنظرشهری

س.م.ش– 1319-11-1

سیمامنظرشهری

س.م.ش– 13-13-1

شهرداریهاو

سازمان
دهیاریهایکشور،


سیستمآبیاریفضایسبزو
اصولطراحیانها 
ظوابططراحیفضایسبز
شهری 
اصولبرنامهریزیفضایسبز
شهری 

معاونتبرنامهریزیو
نظامفنی

خانسفیدمهدی

نظارتراهبردیرییس
شهرداریهاو

سازمان

1396

دهیاریهایکشور،

معاونت
آموزش،تحقیقاتو

گرفتهازتجربیاتکشورکانادا 

1393

فناوری

سیمامنظرشهری
حملونقلو
ترافیک

س.م.ش– 1396-11-1

دارد

ادارهکلارزیابی

گامهایبهبوددرمدیریت

عملکردوبهبود

شهری 

1391

مدیریتشهری

م.ش– 1391-1-1

مدیریت

نوشتارهاییدرباببرنامه
ریسک،سوانحوشرایط

1399

سیمامنظرشهری

س.م.ش– 1399-14-1

جمهور

راهنمایممیزیایمنیراهبر

ریزیومدیریت

رده بندی

بهتاشمحمدرضافرزاد

مرکزمطالعاتوبرنامه

1394

ریزیشهرتهران

118

مدیریتشهری

م.ش– 1394-1-1

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

اضطراریشهری 
معاونتربنامهریزیو
معابرشهری-تابلوهای

توسعهشهریادارهکل

انتظامی 

ارزیابیعملکردوبهبود

1394

مدیریتشهری

م.ش– 1394-3-1

مدیریت
سلسلهاستانداردهای

معاونتربنامهریزیو

مدیریتشهریمعابرشهری

توسعهشهریادارهکل

–طبقهبندیاستانداردملی

ارزیابیعملکردوبهبود

شماره 14141

مدیریت

1396

مدیریتشهری

م.ش– 1396-4-1

معاونتربنامهریزیو

سلسلهاستانداردهای

توسعهشهریادارهکل

مدیریتشهریمعابرشهری-

ارزیابیعملکردوبهبود

آرامسازیترافیک 

1396

مدیریتشهری

م.ش– 1396-1-1

مدیریت

سلسلهاستانداردهای

معاونتربنامهریزیو

مدیریتشهریمعابرشهری-

توسعهشهریادارهکل

تجهیزاتایمنیدرمحدوده

ارزیابیعملکردوبهبود

جناغیهایبزرگراهها 

مدیریت

1394

مدیریتشهری

م.ش– 1394-0-1

انتشاراتمرکزمطالعات
مردمساالریمحلی 

سیسکتیموسی

آسیبشناسی نظام ساخت و ساز

جمشیدزاده  ،ابراهیم

1399

وبرنامهریزیشهر

مدیریتشهری

م.ش– 1399-1-1

تهران
8374

راه دان
119

حمل و نقل و ترافیک

TH038 /ج8آ8374 5

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

ساختمان در نظام مدیریت
شهری
آسیبشناسی سیاستهای کالن
پارک خودروها در کالن شهر
تهران و ارایه راهبرد جایگزین

کرمانشاهی ،شهابالدین

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8377

مهندسی روسازی :اصول و
تجربیات

مالیک  ،راجیب باسو

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8378

هزینه باالی پارکینگ رایگان

شوپ  ،دونالد سی

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8377

اثرات سیستم حمل و نقلی دانش
آموزان بر سالمتی آنان

امیر صمیمی

حمل و نقل و ترافیک

حمل و نقل و ترافیک

حمل و نقل و ترافیک

TL895 /

TE358 /

HE336 /

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

8373

حمل و نقل و ترافیک

ندارد

مبانی حمل و نقل شبههمگانی

غالمی  ،علی

انتشارات لغت

8378

حمل و نقل و ترافیک

 /HE388الف7غ8378 8

شناسایی سامانه اتوبوس تندرو
()BRT

امینی شیرازی  ،حامد

راهدان،

8374

حمل و نقل و ترافیک

 /HE5687/3آ6الف8374 8

معاینه فنی خودروها
(استانداردها ،مکانیابی ،ظرفیت،
طراحی ،چیدمان ،قیمتگذاری و
سیستمهای هوشمند)
ایستگاههای اتوبوس درون شهری

شاهی ،جلیل

راهدان،

8374

حمل و نقل و ترافیک

 /TL853و0م8374 6

راهدان،

8374

حمل و نقل و ترافیک

 /TA8335ش3الف8374 7

121

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

روش تعیین نرخ کرایه
سیستمهای حمل و نقل همگانی
درونشهری (اتوبوس و تاکسی)

چایچی مطلق

راهدان،

8374

حمل و نقل و ترافیک

 /HE877الف7چ8374 3

واژگان حمل و نقل درون شهری

فرهنگ باقری ،عیسی

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8395

حمل و نقل و ترافیک

ندارد

زیرسازی و روسازی راه

حیدری  ،علیاکبر

راهدان،

8374

حمل و نقل و ترافیک

 /TE384ح7ز8374 7

مدیریت سیستمهای ریلی شهری

شاهی ،جلیل

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8378

حمل و نقل و ترافیک

 /HE0338م8378 03

راهنمای طراحی شهری درحوزه
های متدثر از حمل و نقل عمومی
در شهر تهران با رویکرد ()TOD

اویسی ،فرنوش

آشنایی با سیستم های هوشمند
حمل و نقل

نادران ،علی

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8376

حمل و نقل و ترافیک

ندارد

راهدان،

8374

حمل و نقل و ترافیک

 /TE338/3ن3آ8374 5

تکنولوژی اجرای آسفالت:
راهنمای حمل ،پخش و تراکم
آسفالت

نصرآزادانی ،مسعود

بهآوران

8388

حمل و نقل و ترافیک

 /TE395ن6ت8388 8

آسفالت گرم و سرد

حیدری  ،علیاکبر

راهدان،

8378

حمل و نقل و ترافیک

 /TE395ح7آ8378 5

سیستمهای راه آهن شهری

منتظری ،محمد

راهنمای ممیزی ایمنی راه

تهیه و تالیف گروه حمل و

شرکت بهرهبرداری راه آهن
شهری تهران و حومه؛
معاونت منابع اسنانی،
مدیریت آموزش

8388

حمل و نقل و ترافیک

ندارد

وزارت راه و ترابری،

8383

حمل و نقل و ترافیک

5680HE

121

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

نقل بخش مهندسی عمران
دانشگاه نیوبرونسویک کانادا

معاونت آموزش ،تحقیقات
و فناوری

سال نشر

قفسه

رده بندی

آلودگی هوا و صدا در حقوق ایران

گروه نویسندگان

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8389

حمل و نقل و ترافیک

/80/883TDآ8389 9
در نرم افزار ثبت نمی شود

عابران پیاده و تصادفات جاده ای

رزاقی ،علیرضا

بلور

8376

حمل و نقل و ترافیک

در کتابخانه ملی ثبت نیست

فرهنگ رانندگی

بهمنآبادی ،یوسف

سفیر خرد

8370

حمل و نقل و ترافیک

در ستایش دوچرخه

اوژه ،مارک

تیسا

8373

حمل و نقل و ترافیک

 /GV8408الف8د8373 0

اهمیت و کاربرد دورچخه در
حمل و نقل شهری

قربانی ،رسول

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8395

حمل و نقل و ترافیک

ندارد

نقش آموزش در تقلیل ضایعات
ناشی از زلزله

احمدی ،حسن

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

8395

حمل و نقل و ترافیک

ندارد

ایمنی را ه و ترافیک در
کشورهای در حال توسعه

آزمایشگاه تحقیقات جاده و
حمل و نقل انگلستان TRL

سازمان حمل و نقل و
ترافیک تهران

8395

حمل و نقل و ترافیک

ندارد

مجموعه چکیده مقاالت
دوازدهمین کنفرانس بین المللی
مهندسی حمل و نقل و ترافیک

سازمان حمل و نقل و
ترافیک شهرداری تهران

سازمان حمل و نقل و
ترافیک شهرداری تهران

8378

حمل و نقل و ترافیک

ندارد

مدیریت حمل و نقل شهری

نادران ،علی

راه دان

8374

حمل و نقل و ترافیک

 /TA8345ن3م8374 0

حمل و نقل نوین در شهرها

شاهی،جلیل

راه دان

8374

حمل و نقل و ترافیک

 /TA8345ش3ح8374 8

برنامهریزی در سیستم اتوبوسرانی
شهری

امیریپور،سیدمحمدمهدی

انتشارات لغت

8378

حمل و نقل و ترافیک

 /HE5687/3آ6الف8378 8

بهداشت و ایمنی در رانندگی:
راهکارهای پیشنهادی برای

شمسی،مرتضی

صفیرسیمرغ

1391

حمل و نقل و ترافیک

 /HE5680ش8ب8373 7

122

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

کاهش تصادفات رانندگی
بررسیوتحلیلوضعیت
سامانهاتوبوسرانیشهری

نعمتزادهباالبیگو

کشور()19-1311
فرهنگ جامع ترافیک

شمسی،مرتضی

سازمانشهرداریهای

1396

کشور

8375

صفیرسیمرغ

حمل و نقل و ترافیک
حمل و نقل و ترافیک

ندارد
 /HE5680ش8ف8375 0

کیفیتزندگیشهریدر
تهران()1بررسیوضعیت

مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران

حملونقلشهریدرنظر

8375

حمل و نقل و ترافیک

ندارد

شهروندان
موسسه آموزش عالی
علمی  -کاربردی هالل
ایران

8370

شناخت و کاربرد بانکهای
اطالعاتی شهری در آتش نشانی

روغنی  ،خسرو

سازمان انتشارات جهاد
دانشگاهی

8378

نجات در حوادث جادهای

مدیریت بحران و
آتشنشانی

نHE5680 /8370 3
ر73شG94/383 /8378 7

به سوی پدافند غیرعامل
محلهمحور

فرقانی ،سعید

جهان جام جم

8377

مدیریت بحران و
آتشنشانی

HT866

مدریت بحران شهری

مجتهدزاده،فهیمه

سازمان انتشارات جهاد
دانشگاهی،

8378

مدیریت بحران و
آتشنشانی

 /HV558/3م3م8378 0

خود ایمنی شهر؛ رهیافتی برای
پیشگیری از حوادثی مانند
آتشسوزی ساختمان پالسکو

بهزادفر،مصطفی

شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران،

8377

مدیریت بحران و
آتشنشانی

HT867

123

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

سال نشر

ناشر

قفسه

رده بندی

عکسالعملسازههایفلزی
دربرابرزلزله:نحوهبازرسی
سازههایفلزیبانگرشیبه
استانداردهایجهانیو

شرکتبازرسیکیفیتو
استانداردایران

1394

سبزان

مدیریت بحران و
آتشنشانی

10تTA 094/

بررسیزلزلهبم
اصولایمنیحریقدر
ساختمانها،راهنمایطراحی

استوالرد،پاول

برایمعماران

مرکزتحقیقات
ساختمانومسکن

ساختمانهایمقاوممسکونی

مرکزعلمیوفنی

مرکزتحقیقات

دربرابرزلزله

ساختمانفرانسه

ساختمانومسکن

سیستمپیلغزشیبرای
محافظتساختمانهایکوچک

حسنی،ابوالفضل

دربرابرزلزله
نقشووظایفنیروهای
داوطلبدرمدیریتبالیا

فرهنگباقریفعیسی

مرکزتحقیقات
ساختمانومسکن
مرکزمطالعات
برنامهریزیشهری


1310

مدیریت بحران و
آتشنشانی

1316

مدیریت بحران و
آتشنشانی

مدیریتبحرانزلزلهسونامی

استانداریمرکزی

1311

1311

مدیریت بحران و
آتشنشانی

ندارد

بیتا


مدیریت بحران و
آتشنشانی

ندارد

1300

مدیریت بحران و
آتشنشانی

1611ژاپن
نامهطرحساختمانهادر


آئین

مرکزتحقیقاتساختمان

مرکزتحقیقات

برابرزلزلهبهمن1300

ومسکن

ساختمانومسکن

124

TA019844

مدیریت بحران و
آتشنشانی

علتیابیحلقهمفقودهچرخه

استانداریمرکزی

TH9141

TA019844

ندارد

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

سال نشر

قفسه

رده بندی

خدمات شهری – انچه یک شهر
باید بداند

عباسزادهعبدالرضا


راهدان


1396

مدیریت بحران و
آتشنشانی

 /KMH3739ع3خ8374 0

جامعهشناسی فاجعه :کندوکاوی
علمی پیرامون حوادث و سوانح
در ایران

عنبری،موسی

دانشگاه تهران ،موسسه
انتشارات

8373

مدیریت بحران و
آتشنشانی

 /HV553ع7ج8373 3

مدیریت بحران و
آتشنشانی

ندارد

مدیریتیکپارچهبحران
وموانعتحققآن–گزارش

منافی،سیدهسمیه

شماره419
امدادرسانیدرساختمانهای
بلندمتربهباتأکیدبر

نوری،علیرضا

آتشسوزی–گزارش316


مرکزمطالعات

1390

برنامهریزیشهری

مرکزمطالعات

1391

برنامهریزیشهری


مدیریت بحران و
آتشنشانی

ندارد

کیفیتزندگیدرشهرتهران
()1بررسیوضعیتامکاناتو
خدماتشهریدرنظر

چمنی،سولماز

مرکزمطالعات

1391

برنامهریزیشهری


مدیریت بحران و
آتشنشانی

ندارد

شهروندان
شناختوکاربردگرههادر
آتشنشانی
ازانرژِهاینوچهمیدانید؟
انرژیخورشیدی
تأسیساتخدماتشهری

مرادیزمانی،محمدرضا


ستایش حقیقت

8378

مدیریت بحران و
آتشنشانی

 /TH7364م0ش8378 7

وزارتنیرو

وزارتنیرو

بیتا

مدیریت بحران و
آتشنشانی

ندارد

1319

مدیریت بحران و
آتشنشانی

ندارد

سعیدنیا،احمد

سازمانشهرداریهای
ودهیاریهایکشور
125

فهرست کتابهای کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
عنوان

سرشناسه

ناشر

محافظتساختماندربرابر

دفترتحقیقاتو

انتشاراتوزراتبرنامه

حریق

معیارهایفنی

وبودجه

شناختوکاربردبانکهای
اطالعاتیشهریدرآتش

روغنی،خسرو

سازمان انتشارات جهاد
دانشگاهی

غفوری،ناصر،

ستایش حقیقت

نشانی
آبرسانی در عملیات اطفاء حریق

126

سال نشر

قفسه

رده بندی

1301

مدیریت بحران و
آتشنشانی

TH9141/الف9م3

8378

مدیریت بحران و
آتشنشانی

 /G94/383ر73ش8378 7

8378

مدیریت بحران و
آتشنشانی

 /TH7388غ9آ8378 3

