نام کتاب
تاریخ عمومی هنرهای مصور

نام نویسنده
علینقی وزیری

در امدی هنرهای زیبا

زیلون بیتا شمسینی

نویسندگان برجسته قلمرو هنر

ک.ماری مترجمان طباطبایی دینی

راندو

هیلدتون-ترجمه مریم مدنی

اصول فرم و طرح

ونک-بیدار بخت لواسانی

مفاهیم رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم

اسمیت مترجم.سمیع آذر

نگره های هنر(فلسفه ،زیباشناسی و تاریخ هنر)

ژ .شالومو مترجم حبیب اله ایت الهی

بنیانهای گرافیک

پرتر لوگودمن مترجم:فرهاد گشایش

طراحی با سمت راست مغز

ادواردزترجمه عربعلی شروه

اشنایی با فلسفه هنر

دکتر حسین بلخاری

اینه نوروهنر

حبیب اله ایت الهی

زیبا شناخت مطالعات نظری و فلسفی هنر
مسایل کلی زیبا شناسی

ج لوسیون مترجم فریبرز مجیدی

معنی زیبایی

اریک نیوتن مترجم پرویزمرزبان

زیبا شناسی فلسفی

لونسیون پ گالدیر مترجم فریبرز مجیدی

ترجمه زیبا شناختی

د.کالینسن مترجم فریده فرنودفر

معنی زیبایی

اریک نیوتن مترجم پرویزمرزبان

کلیات زیبا شناسی

بندتوکروچه مترجم فوادروحانی

معنا و مفهوم زیبایی

حسن بلخاری

جلوهایی از هنر تصویر آفرینی در قرآن

حمید محمد قاسمی

هنر اسالمی

عفیف الهنسی مترجم.محمد پور اقاسی

هنر در نظر افالطون

سعید بینای مطلق

هنر مانوی

یواخیم کلیم کایت مترجم.ابوالقاسم اسماعیل پور

فرهنگ های هنری ایران

ر .گریشمن مترجم دکتر یعقوب آژند

دانش و هنر

ابوالحسن بهار همدانی

مختصرتاریخ هنر ایران و جهان ج1و2

جلیل ضیاد پور

دیباچه ای به هنر ایرانی -اسالمی

مهناز شایسته فر

فرهنگ اصطالحات هنری

اسمیت مترجم .فرهاد گشایش

چکیده پایان نامهای کارشناسی ارشد دانشگاه هنر

صدیقه شوشه ریز

درک عمومی هنر

سید رضا حسینی

فرهنگ تصویری

د .وایر تدوین :سیامک علیزاده

طلسم گرافیک سنتی ایران

پرویزتناولی

اصول مناظر و زوایا پرسپکتیو

احمد بیرشک

کتابنامه فرهنگ و هنر ایران در دوران پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی

خسرو کریمی

سبک ها و مکتب های هنری

فرهاد گشایش

مبانی نظری هنرهای تجسمی

دکتر حبیب اله ایت الهی

نقش زن در اثار هنری دوره ساسانیان

دادور .نشاط

تاریخ مختصر طراحی

رضا افهمی

مدرنیسم

پیترچایلدز رضارضایی

هنر مدرن

م .رابینسون -فرید افشین

در امدی به فلسفه هنر

ن .کارول مترجم صالح طباطبایی

مقاالت سومین هم اندیشی نشانه شناسی هنر

فرهاد ساسانی

جنگ سواران در هنر ایران

خون گال .فرامرزنجدسمیعی

تاریخ هنر

فرهاد گشایش

خالصه تاریخ هنر

پرویز مرزبان

مقدمه ای بر هنرهند

ا .سوامی مترجم.امیر حسین ذکرگو

منشا فرهنگ تمدن و هنردر بین النهرین کهن

بهروز فرنو

هنر بین النهرین باستان

ا .مورتگان مترجمان باستی-صداف

فلسفه هنر

محمود رضای الهی

گردهمایی مکتب اصفهان (مجموعه مقاالت هنرهای صناعی)

فرهنگستان هنر

هنر و اخالق

برمودس گاردنر مترجم  .مشیت عالیی

تاریخ هنر اسالمی

ک پرایس مترجم.مسعود رجب نیا

گرایشهای هنری

لیتل مترجم.مریم خسرو شاهی

هنر اسالمی

کونل مترجم هوشنگ طاهری

گنجینه های فاطمیان

ترجمه :ندا گلیجان مقدم

تصویرو تجسم عرفان در هنرهای اسالمی 2ج

محمد معمارزاده

کتاب شناسی هنر ایران قبل از اسالم

ارین ازموده

مکتب ها ،سبک ها وجنبشهای ادبی وهنری جهان تا پایان قرن بیستم

نظام الدین نوری

بیبلیو گرافی آورآرت (انگلیسی)

حامد مظاهریان

(انگلیسی  -فارسی)

فرهنگ هنر

عباسعلی مهاجری

فلسفه هنر معاصر

ه .رید مترجم .محمد تقی فرامرزی

هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی

گیرشمن مترجم :عیسی بهنام

هنر ایران در دوره پارتی و ساسانی

گیرشمن مترجم بهرام فره وشی

تاریخ هنر 8جلدی

حسن افشار

اصول و مبانی هنرهای تجسمی

محمد حسین حلیمی

دایرالمعارف هنر

رویین پاکباز

تاریخ هنر 2جلد

ارنست گامبریج ترجمه :علی رامین

هنر مدرن 2جلد

لینتون مترجم علی رامین

نقش غالب در هنر

مهدی اشتری

حکمت معنوی و ساحت هنر

محمد مدد پور

اطالعات جامع هنر1-2-3-4-5

(5جلدی)

ع.شروه

دانشنامه زیبا شناسی

گات و روبیس

اوج های درخشان هنر ایران 2ج

احسان یارشاطر

هنرو جامعه در جهان ایرانی

شهریار عدل

هنر ایران

ماد و هخامنشی

هنر ایران ج1

پارتی  -ساسانی

رومن گریشمن ترجمه بهرام فره وشی
رومن گریشمن ترجمه بهرام فره وشی

اثار هنری ایران

ذکاء و سمسار

هنر دربارهای ایران

ابوالعال سودآور

کتاب هنر 2جلد

هربرت رید ترجمه :دکتر یعقوب آژند

تاریخ هنر مدرن

ارناسون ترجمه :مصطفی اسالمیه

هنر دراسیای مرکزی

گ خپکوا اکبر خاکیموف ناهید کریم زندی

هنرهای ایران

دبلیو فرید مترجم پرویز مرزبان

هنر در گذر زمان

هلن گاردنر مترجم محمد تقی فرامرزی

تنوع تجارت تجسمی

ا .فلدمن ترجمه :پرویز و زبان

در جستجو زبان نو (سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید)

رویین پاکباز

تاریخ هنر نوین

ی.ه .ارنامن محمد تقی فرامرزی

تاریخ هنر(هنرهای تجسمی ازسپیده دم تاریخ تا عصرحاضر

ه.و.جنسن ترجمه :پرویز مرزبان

سی و دوهزارسال تاریخ هنر

فردریک هارت-ویراستار:هرمز ریاحی

پست مدرنیسم

گلن وارمر قادر خزررنجبری

تکنیک های آبرنگ

ز .سزابو

تکنیک های اچنیک هنر چاپ دستی

پ .کوکرترجمه نصیری و سجادی

طرح و فرم اتین

ترجمه فرهاد گشایش

جادوی رنگ ( مقدمه ای به روابط هنری ایران عصرصفوی

مهدی نهاوی

همنشینی رنگ هاج 1و2و5

ناصرپور پیرار

تجلی شاهنامه در هنر اسالمی

زهره روحفر

گلستان خیال 2جلد

فاطمه کریمی

سوابق تاریخ نقوش( تاثیرهنرهای اسالمی درتحول هنراروپا

انتشارات یساولی

فرهنگ مصور اصطالحات ایران هنر

محمد ریاضی

نگاهی به اصفهان شهر هنر

دکتر پرویز دبیری

فرهنگ نامه خدایان دیوان نمادهای بین النهرین باستان

پیمان متین

اشنایی میراث فرهنگی و هنری ایران (انگلیسی)
حقیقت و نسبت ان با هنر
تاریخ هنر

مارتین هید گر.محمد رضا ریخته گران

شماره 1تا 12

جستاری در هنر دینی

محمد شریف احمدی

معنویت در هنر(مجموعه مقاالت)
زیبا شناسی بصری

ترجمه:عربعلی شروه

لوسیو می یر

ترجمه:کامران غبرایی

نقد هنر (شناخت هنر معاصر)

تری برت

به باغبانی می مانم در باغچه اش(نقاشی -گرافیک -خط)

مجموعه مقاالت

