کتب منتشر شده در سال 1397

"آشنایی با اشکال مختلف گردشگری با عالیق ویژه"
مولفین :دکتر ندا ترابی فارسانی و دکتر زاهد شفیعی

"سیر تحول ویژگیهای هنری در مبلمان ایران تا پایان نیمه اول
قرن "14

مولفین :دکتر قباد کیانمهر و پریسا رضایی جواهری

"برنامه ریزی شهری برای مبتدیان"
مترجمین :دکتر محمد مسعود ،دکتر مائده قوامنیا و علیرضا

"درسهایی در اقتصاد شهری(جلد")1
مترجم :دکتر ناصر یارمحمدیان

صاحبقرانی

"معنای خصوصیات مسکن مباحث مفهومی و روششناختی"
مترجم :دکتر محسن افشاری

"نظریهها ،مفاهیم و مبانی مخاطبشناسی در موزه"
مولفین :مرضیه حکمت و لیال میرقدر

"چینی مآبی اسالمی هنر ایران در عصر ایلخانی"
مترجمین :دکتر هاشم حسینی ،میالد گازر

"هنر واقعیت افزوده"
مولفین :ریحانه رفیع زاده ،دکتر اصغر جوانی ،دکتر محمدجواد ضافیان و
محمدرضا شیروانی

کتابهای منتشر شده سال 1398

قشقای"
"مسکن و معماری کوچ در زیستبوم ایل
ی
مولف :ر
دکت محسن افشاری

"درآمدی بر اخالق حرفهای در هنرهای اسالمی"
مولف :دکتر مهرداد آقاشریفیان

"مجموعه مقاالت برگزیده نگارگری"
تدوین :دکتر فرهاد خسرویبیژائم

"مجموعه مقاالت برگزیده خوشنویسی"
تدوین :دکتر فرهاد خسرویبیژائم

"روشهای درمان در آثار ی
تاریخ میس و برنزی"
مولف :ر
دکت حمیدرضا بخشنده فرد

کتابهای منتشر شده سال 1399

ی
آموزش بر معماری مدارس ایران دوران
"تاثت تغیت نظام
قاجار ،پهلوی و معارص"
ی
آرمی بهرامیان و ر
نریمان ،ر
ی
دکت
دکت
مولفان :نفیسه باقرزاده
آرش ارباب جلفان

"سازمان نوآور و معماری آن :مدیریت جریان فناوری"
متجمان :بهاره متزان و ر
ر
دکت محمودرضا ی
ثقف

"متاث و پایداری در محیط اسالیم انسان ساخت"
دکت بهادر ی
دکت محمد مسعود ،ر
متجمان :ر
ر
زمان و شیما
دهقانزاد
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کتابهای منتشر شده سال 1401

"مسجد جامع دهنو میبد"
از مطالعات تا طرح مرمت و احیا

مولف :ر
دکت عییس اسفنجاری کناری
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