
1397کتب منتشر شده در سال 

"گردشگری با عالیق ویژهمختلف آشنایی با اشکال " 

دکتر ندا ترابی فارسانی و دکتر زاهد شفیعی: مولفین 

های هنری در مبلمان ایران تا پایان نیمه اول سیر تحول ویژگی"

"14قرن 

جواهریپریسا رضایی دکتر قباد کیانمهر و  مولفین:

"برنامه ریزی شهری برای مبتدیان"        

علیرضا نیا و محمد مسعود، دکتر مائده قوامدکتر  مترجمین:

صاحبقرانی

"(1اقتصاد شهری)جلدهایی در درس"      

دکتر ناصر یارمحمدیان :مترجم 

"شناختیمباحث مفهومی و روش معنای خصوصیات مسکن"

دکتر محسن افشاری مترجم:

"شناسی در موزهها، مفاهیم و مبانی مخاطبنظریه"

لیال میرقدرمرضیه حکمت و  :مولفین



"ایلخانی عصر در ایران هنر اسالمی مآبی چینی"      

میالد گازردکتر هاشم حسینی،  مترجمین:

"هنر واقعیت افزوده"     

ریحانه رفیع زاده، دکتر اصغر جوانی، دکتر محمدجواد ضافیان و  مولفین:

 محمدرضا شیروانی
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" "مسکن و معماری کوچ در زیست  بوم ایل قشقایی

 افشاری محسن دکتر مولف: 

 
 " ای در هنرهای اسالمیدرآمدی بر اخالق حرفه"

 مولف: دکتر مهرداد آقاشریفیان 

 
 " نگارگریبرگزیده  مجموعه مقاالت  "

 مبیژائکتر فرهاد خسرویتدوین: د

 
 "خوشنویسیبرگزیده  مجموعه مقاالت  "

 مبیژائکتر فرهاد خسرویتدوین: د

 



 
 "روشهای درمان در آثار تاریخی میس و برنزی" 

 مولف: دکتر حمیدرضا بخشنده فرد
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ی :  انمولف ، دکتر آرمی  بهرامیان و دکتر    نفیسه باقرزاده نریمانی
 آرش ارباب جلفان  

ایران دوران  تاثت  تغیت  نظام آموزشی بر معماری مدارس"
جمان:  "قاجار، پهلوی و معارص شیما   و  بهادر زمانی دکتر   محمد مسعود، دکتر متر

دزا دهقان 

اث و پایداری در محیط اسالیم انسان ساخت" " مت 

زان  و دکتر محمودرضا ثقفی  جمان: بهاره مت 
متر

" "" سازمان نوآور و معماری آن: مدیریت جریان فناوری" : مکتاب ن�ارگری �غداد و سلجو�� سفال مینا��
ا سولماز منصوری، دک�� احمد صال� �اخ� و دک�� می��

شاطری (در حال چاپ) 

ایط  فضاهای شهری و شهروندان" دی و عملیانر  -خاص  با شی "اجران   - همراه با الگوی برنامه راهتر
دکتر احمد شاهیوندی و مائده غفارپناه مولف: 

 حال چاپ(   )در 
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جمان  ابوالفضل ق��ایض   نویی و دک�ت محمود قلعه: م�ت

 
 " شنا� شهریراهنمای ر�خت"

جمان:   مهدی سل�مایض  ، همایون نورایی دک�ت م�ت
 

 
 

 "راهنمای جامع طرا� خ�ابان"
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