نام کتاب
طرح معرق

نام نویسنده
غالمرضا اسماعیل زاده

2ج

آموزش معرق کاری 3جلد

حمید طوجی

معرق روی چوب  2جلد

مینو کریم نیا

منبت کاری روش و طرحها

حمید بلوچ

منبت کاری روش و طرحها

محمد ستاری

منبت کاری روش و طرحها

حمید طوجی

نگاره های چوبی مساجد آذربایجان شرقی

فرهنگستان هنر

اتصاالت چوبی

حمید طوجی

قلمکار اصفهان (صفوی تا به امروز)

یاوری یادگار اصفهان

رنگ کاری چوب

حمید طوجی

آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن

حسین یاوری

مشبک (تصویر آثاراکبر صوتی )

زهرا رهنورد

آموزش مشبک کاری چوب

محمود مددی

تراشه های ماندگار

اصغر خانچی

صنعت لعاب سازی و رنگهای آن

میر محمد عباسیان

نگاره های عشق

منوچهر حمزه لو

هنر قلمزنی در ایران

منوچهر حمزه لو

اموزش هنر قلمزنی

غالمحسین توانگر زمین

قلمزنی

محمد ستاری

نقش و دست(اموزش سرمه دوزی)

فرح حریری

سرمه دوزی

شهین پزشکی

حکاکی فیزیکی و شیمیایی روی شیشه

لطف صادقی

شیشه گری دست در ایران
شیشه

2ج

(مجموعه مرزبازرگان)

حسین یاوری
هلن علی اکبر زاده کرد

فلز کاری اسالمی

ریچارد وارد ترجمه:مهناز شایسته فر

هفت هزار سال فلز کاری در ایران

محمد تقی احسانی

بسته بندی و تبلیغات در مراکزفروش

مژگان اصالنی

فرهنگ نامه تصویری ( آرایه و نقش فرشهای ایران ) 6جلد

صفر علی شعبانی خطیب

مبانی شناخت قالی ایران

حسین یاوری

کتابنامه (فرش وصنایع دستی)

مرکز تحقیقات فرش

طراحی قالی و تذهیب

طرحی از استاد حسین طاهر زاده

نیاز جان و فرش ترکمن  4جلد

ذبیح اله بداغی

حمایت حقوق بین المللی ازطرح و نقشهای فرش دستباف ایران

مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

فرش ایران

فضل اله حشمتی رضوی

قالیبافی  2ج

محمد ستاری

مقاالت اولین هم اندیشی هنر فرش

فرهنگستان هنر

شستشو و مراقبت و نگهداری فرش دستباف

زهرا احمدی

رنگرزی الیاف فرش دستباف  3جلد

ابوالفضل وکیلی

شناخت طرحها و نقشه های فرش ایران و جهان

ابوالفضل وکیلی

مرمت قالی و زیر انداز

بیژن اربابی

ادب و عرفان در قالی ایران

سید رضا خشکنابی

قالیچه های نفیس موزه دفینه
فرش سیستان

علی حصوری

آموزش جامع طراحی فرش  2جلد

محمد مبارکی

کتاب فرش ایران

4ج

شیرین صور اسرافیل

فرش و استاندارد

2ج

شیرین صور اسرافیل

قالی های ایرانی

آرمن هانگالین ترجمه اصغر کریمی

فرش ایران

محمد جواد نصیری

فرشنامه ایران

2ج

آذرپاد -حشمتی رضوی

پژوهشی در فرش ایران  2ج

تورج ژوله

فرهنگ جامع فرش یادواره دانشنامه ایران

احمد دانشگر

طراحان بزرگ فرش ایران

شیرین صور اسرافیل

بهارستان(دریچه ای به قالی ایران)

غالمعلی ملون

عرب زاده بدایع نگار فرش ایران

عباس سرمدی

فرش بر مینیاتور

علی حصوری

افسانه جاویدان فرش ایران

محمد جواد نصیری

نقش های قالی ترکمن و اقدام همسایه سه جلد

علی حصوری

شاهکارهای فرشبافی فارس

سیروس پرهام

بافت فرشهای ظریف

اکباتانی

عیوب فرش 1

تورج ژوله

شناسایی قالی های نقش برجسته

فرحناز اردانی

عیوب فرش 1

تورج ژوله

گلیم باف و نقشه خوانی
قیچی کاری در فرش
غبارگیری
هماهنگی رنگ در فرش
چله کشی ،پل بافی و بارگیری
تعمیرات فرش (رفوگری)
نقشه فرش
بهداشت محیط کارگاه
آماده سازی مواد اولیه
طراحی فرش 1و2و5و6و7و11

اموزش فنی حرفه ای و رسمی

شیوه طراحی فرش

جعفر پاکدست

کارگاه طراحی نقوش سنتی1

آموزش متوسطه (رشته صنایع دستی)

کارگاه طراحی نقشه قالی  3 1جلد

وکیلی -جاغرق

آموزش طراحی قالی

حسن جبلی

گبه هنر زیر پا  2ج

پرویز تناولی

آموزش هنرگبه بافی

فاطمه فقیری زاده

دستبافته های عشایری و روستایی فارس ج 1و2

سیوس پرهام

نمدهای ایران

محمد جوادی پور

گلیم

آ هال-ویووسکا مترجم:همایونفر و الفت شایان

گلیم های ایرانی  2ج

آ.هال-بارنارد مترجم:کرامت اله افسر

مجموعه هنر اسالمی  3صحافی:جلدهای اسالمی

دانکن هالدین ترجمه :آذرنوش

قفلهای ایران

پرویز تناولی

گوهر خیال( معرف توانمندیهای صنایع دستی وهنرهای سنتی آذربایجان شرقی)

سفید روی 2ج

سیمین لک پور

هنر خاتم سازی در ایران

دلشاد طهوری

هنر خاتم

روزی طلب  -جاللی

خاتم سازی

محمد ستاری

فناوری سنتی رنگرزی و چاپ پارچه

حاجی شریفی -ورزی

طبیعت گرایی در رنگرزی الیاف پروتئینی

منتظر-ویسیان-حیدری

هنر و صنعت پرداخت و رنگرزی پوست

منصور ورزی

فرآیند و روشهای رنگرزی الیاف با مواد طبیعی  2ج

جهانشاهی افشار  2ج

هنر باتیک

حسین قیچی گنجینه

بوم سنتی در هنرهای ایرانی

هراتی  -مقدم

جواهر شناسی سنگهای قیمتی(زیورها)

بیاتی -امان اللهی -وفایی

جهان جواهرات

ج 1و2و3و4

دکتر داریوش ادیب

کتاب شناسی صنایع دستی

فاطمه مجیدی

گوهر ایران

محمد توکلی بزاز

دایره المعارف هنرهای سنتی ایران ج1و2و3

منتخب صبا (اسفندیار کوه نور)

دایره المعارف عمومی و رشته های صنایع دستی ایران 1

حسینی -بهنود -براتعلی

بانک اطالعات صنایع دستی ایران

گروه هنری خاکیان

هنرهای بومی در صنایع دستی باختران

مرکز مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی

سیری در صنایع دستی ایران

جی کالک-هیراموتو کالک

صنایع دستی کهن ایران  2ج

هانی.ای.دولف ترجمه:دکتر سیروس ابراهیم زاده

صنایع دستی استان مرکزی

صنایع دستی استان مرکزی

صنایع دستی قم

صنایع دستی استان قم

صنایع دستی استان ایالم

میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایالم

اولین جشنواره عکس صنایع دستی ایران
راهنمای صنایع اسالمی

3ج

موریس دیماند مترجم:عبدهللا فریاد

تاریخ صنایع ایران

ج-کریستی ویلسن ترجمه :عبدهللا فریاد

نگرش بر تحوالت صنایع دستی در جهان

حسین یاوری فروهر نورماه

کتاب شناسی هنرهای سنتی

اداره کل هنرهای سنتی

تجلی نور در هنرهای سنتی

حسین یاوری

کارشناسی آثار صنایع دستی

حسین یاوری

نشریه دستها و نقش ها شماره 1
هنر اسالمی

ک.جی .دوری ترجمه:رضا بصیری

تاریخ پارچه و نساجی در ایران 2ج

فریده طالب پور

هنر نساجی در شهر یزد

صدیقه رمضانخانی

منسوجات اسالمی

ب.بیکر ترجمه :مهناز شایسته فر

نگاهی به پارچه بافی دوران اسالمی  4ج

زهره روح فر

صنایع دستی استان سمنان

5ج

میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سمنان

جلوه گری نقوش هندی در هنرهای سنتی ایران ج4و8و9و10

منتخب صبا (اسفندیار کوه نور)

سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در ایران و جهان

به کوشش حسین خواجه بیدختی

کتاب التین costume jewellery

judite miller

فرآیند انتقال میان در چوب

جان ترجمه:دکتر ابراهیمی

راهنمای سیستم های ساخت و ساز خشک

ره شارف ترجمه محمدرضا عدل پور

چوب خشک کن در کوره

ابراهیمی -فائزی پور

آشنایی با هنرهای سنتی 3

دکتر یاوری،منصوری و سلطانی

شناخت صنایع دستی ایران

حسین یاوری

