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 جضٍات سطَح پایِ گشاهش عمومی زبان

504 Essential Words  

Essential Words For TOEFL 

 صّشا اٌّگش –صتاى عوَهی اسضذ، هحوذ اصفْاًی 

 وتاب صیش رسُ تیي دٍ جلذ )لغات ٍ گشاهش(

1100 words you need to know  

 تخصصی زبان
وٌىَس سال ّای  هجوَعِ سَاالت دسن هطلة 

 گزضتِ

 هتَى تخصصی آصهَى ّای آصهایطی هعتثش هعواسی

 وٌىاش عصش اًتطاسات -ساًاص فشضاد – هعواسی تخصصی صتاى

 تْشاى داًطگاّی جْاد -ًژاد هْذٍی جَاد هحوذ - هعواسی تخصصی صتاى

 سوت اًتطاسات -فشّادی حسیي - یاى هعواسیاًگلیسی تشای داًطجَ صتاى

 سوت اًتطاسات -سستگاسپَس حسي - اًگلیسی تشای داًطجَیاى هعواسی صتاى

س
درو

 
ی

فن
 

 و ایستایی

 هاي سیستم

 ساختمانی

 سیذ – ساختواًی ّای سیستن ٍ ایستایی ات جضٍ

 طثاطثایی جَاد

 احساى – ساختواًی ّای سیستن ٍ ایستایی جضٍُ

 ًیا سشٍش

 :ّوىاساى ٍ گالتچی دوتش وتة هجوَعِ
ساصُ دس هعواسی/ دسن سفتاس ساصُ/ هثاًی ساصُ تشای هعواساى/ طشاحی لشصُ ای تشای 

هعواساى/ طشاحی هفَْهی ساختواًْای تلٌذ/ فٌاٍسی ّای ًَیي/ سااختواى ّا چگًَِ عول 
 هی وٌٌذ/ في ضٌاسی هعواسی ایشاى/ هعواسی دیجیتال ٍ ...

 وٌىاش عصش اًتطاسات – طثاطثایی جَاد سیذ – ساختواًی ّای سیستن
 

 جسئیات عناصر

 ساختمان

 جَاد سیذ – ساختواًی جضئیات عٌاصش جضٍُ

 طثاطثایی

 

 پَساى پژٍّص-وضاصی هحوذ – ساختواًی جضئیات عٌاصش

 ًَیي ساختواًی یفٌاٍسی ّاخالصِ وتاب  

 دٌّذُ هعواسی جضییات استماءخالصِ وتاب 

 یخالصِ وتاب طشاحی لشصُ ا

تنظیم شرایط 

 محیطی

لیاتىلَ )داًطگاُ  – هحیطی ضشایط تٌظین جضٍُ

 تْشاى(

 حاهذ آلایی – هحیطی ضشایط تٌظین جضٍُ

 لیاتىلَ صّشا – ساختواى ضشایط تٌظین :ساختواى 2 فیضیه

 اًتطاسات عصش وٌىاش 5جلذ 

 (آسهاى ضْشهشادی )ساساى  –تٌظین ضشایط هحیطی 

 11همشسات هلی ساختواى هثحث 

 ٍحیذ لثادیاى –شسسی اللیوی اتٌیِ سٌتی ایشاى ت

 ضاّیي حیذسی –ساصگاسی حشاستی دس هعواسی 

تاسیسات 

 کتریکیلا
 ایضدی حویذسضا – الىتشیىی تاسیسات جضٍُ

 

 ضاّیي حیذسی –هعواسی ٍ سٍضٌایی 

 لیاتىلَ صّشا  -ساختواى 1 فیضیه

 لیاتىلَ صّشا -ى ساختوا 3 فیضیه

 اشاًتطاسات عصش وٌى 5جلذ 

 11همشسات هلی ساختواى هثحث 

  تاسیسات

  مکانیکی
 آلایی حاهذ – هىاًیىی تاسیسات جضٍُ

 

 سلطاًذٍست هحوذسضا – اىهعواس تشای هىاًیىی تاسیسات

 عصش وٌىاش 5جلذ 

 14همشسات هلی ساختواى هثحث 

 مصالح

 سعیذ سعیذی پَسجضٍُ هصالح ساختواًی  یساختمان

 

 هعواسی ٍ هٌْذسی ساختواىًاًَ فٌاٍسی دس خالصِ وتاب 

 

 

 



 

ي
خ معمار

تاری
 

 اسالم و ایران تاریخ
 

)داًطگاُ  هتذیي دوتش – اسالهی هعواسی جضٍُ

 تْشاى(

 پیشًیا وشین هحوذ– هعواسی ایشاًی ضٌاسی سثه

 پیشًیا وشین هحوذ– ایشاى اسالهی هعواسی

  عسگشی ًسین – اسالهی جْاى ٍ ایشاى هعواسی تاسیخ

 اًتطاسات سشٍش –واهثیض ًَایی  –خطت ٍ خیال خالصِ وتاب 

 سضا جاٍیذی – جْاى هعواسی تاسیخ جضٍُ جهان تاریخ

 لاتَسی هاًا – جْاى هعواسی تاسیخ جضٍُ

 هحوذ اتشاّین صاسعی– آضٌایی تا هعواسی جْاى 

 اهیش تاًی هسعَد)اًتطاسات خان( –هعواسی غشب سیطِ ّا ٍ هفاّین 

 دًشّلي گاس –ٌّش دس گزس صهاى 

 معاصر  تاریخ

 سضا جاٍیذی –جضٍُ تاسیخ هعاصش 

 لاتَسی هاًا – هعاصش هعواسی تاسیخ جضٍُ

 دوتش حمیشجضٍُ تاسیخ هعاصش 

 

 لثادیاى ٍحیذ – غشب هعاصش هعواسیهثاًی ٍ هفاّین دس 

 هٌَچْش هضیٌی  - هعواسی ٍ اص صهاى

 هسعَد اهیشتاًی – هفاّین ٍ ّا سیطِ :غشب هعواسی

 الدى اعتضادی –ساصی دس لشى تیستن هعواسی ٍ ضْش

 حاهذ واهل ًیا ٍ هحوذجَاد هْذٍی ًژاد –هعواسی هعاصش اص ضشق تا غشب 

 هشتضی گَدسصی – 1100هعواسی هذسى اص 

 اهیش تاًی هسعَد –هعواسی هعاصش ایشاى 

ك
در

 
ی

عموم
 

ي
معمار

 

   

 علی طثاطثاییعوَهی هعواسی جضٍُ دسن 

ًطگاُ هْذی حجت )دا-هثاًی ًظشی هعواسی

 تْشاى(

 سَاالت دسن سالْای گزضتِ هعواسی

 علی عسگشی – وٌىاش عصش – هعواسی عوَهی دسن

 تْشاى داًطگاُ – حجت عیسی دوتش – هعواسی هطك

 یَسن گشٍتش -هعواسی دس ضٌاسی صیثایی

 ادٍاست ٍایت – هعواسی دس پایِ هفاّین

 چیٌگ ن دی فشاًسیس – ًظن فضا، فشم،

ایشاى تشسسی اللیوی اتٌیِ سٌتی  

 تشلی جاُ )ضْیذ سجایی( –ٌّذسِ هٌاظش ٍ هشایا 

 سیوَى ایَاصیاى –ًگاّی تِ هثاًی هعواسی اص فشم تا هىاى 

 دٍلیس اداًیس –هثادی سَاد تصشی 

ك
در

 
ی

عموم
 

منظر
 

 

 پذسام سجة صادُ – هٌظش عوَهی دسن جضٍُ

 هتذیيدوتش  –جضٍُ هعواسی هٌظش 

 هٌصَسیدوتش  –هٌظش  جضٍات

 اعتضادی دکتر –هٌظش  جضٍات

 

 ًعیوا غالهشضا – ایشاى تاغْای

 ، هٌظش جذیذوْي تی؛ حىوایشاً تاغ

 ضاّچشاغی آصادُ – پشدیس ّای پاساداین

 سٍحاًی غضالِ – پاسن ٍ تاغ طشاحی

 دًٍالذ ٍیلثش –تاغ ّای ایشاًی ٍ وَضه ّای آى 

 هحوذسضا همتذس ٍ هْذی خَاًساسی  -تی اص تْطت تاغ ایشاًی تاصتا

خ 
تاری

ن
شهر در ایرا

 

 جضٍُ تاسیخ ضْش صّشا اّشی 

 هماالت دوتش حثیثی ٍ دوتش اّشی

 هحسي حثیثی –اص ضاس تا ضْش 

 جْاًطاُ پاوضاد –تاسیخ ضْش ٍ ًطیٌی دس ایشاى اص آغاص تا دٍسُ لاجاس 

 حسیي سلطاًضادُ –ُ.ش  1355تاسیخ ضْش ٍ ًطیٌی دس ایشاى اص دٍسُ تاستاى تا 

 سی ٍ ضْشساصی دس ایشاى هعاصشضشح جشیاى ّای فىشی هعوا

 جلذی( 5)هحوذیَسف ویاًی –ضْشّای ایشاى خالصِ وتة 

حه
س از سان

ي  پ
ی بازساز

مبان
 

 
 جضٍات اساتیذ داًطگاُ ضْیذ تْطتی

 علیشضا فالحی  –اسصیاتی ساًحِ 

 علیشضا فالحی -هعواسی سىًَت گاّای هَلت اًساًی

 علیشضا فالحی  -گاى سدٍگاُ ّای پٌاٌّذگاى ٍ آٍاسهعواسی ٍ هذیشیت ا

 وتایَى جْاًگیشی  –اصَل ٍ هثاًی هذیشت تحشاى 

 علیشضا فالحی –یاسویي ٍیاى دیَیس  –هعواسی ٍ تشًاهِ سیضی تاصساصی 


