نام نویسنده

ردیف نام کتاب
*** کتابهای موسیقی
موسیقی ضربدر5
1

جواد میرزا مصطفی

2

جادوی انگشتان(موسیقی جهان) مجموعه مقاالت

3

موسیقی ایرانی (مجموعه مقاالت)

4

نی نوا(موسیقی ایران) (مجموعه مقاالت)

5

مردان موسیقی سنتی ونوین ایران

حبیب هللا نصیری فر

ج1.2

6

سرگذشت موسیقی ایران

ج1.2.3

روح هللا خالقی

7

شناخت موسیقی ایران

2ج

محمد تقی بینش

8

فرهنگ جامع اصطالحات موسیقی

فریدون ناصری

9

سنت و تحول در موسیقی ایرانی

ژ.دورینگ ترجمه:سودابه فضایلی

10

نظری به موسیقی

روح هللا خالقی

11

فرهنگنامه موسیقی ایران

نصرت هللا حدادی

12

موسیقی دانان ایرانی 2ج

پژمان اکبر زاده

13

دائره المعارف سازهای جهان

ترجمه:حسن زند باف

14

تاریخ موسیقی روس

فریدون ناصری

15

موسیقی و ساز در سرزمین های اسالمی  3ج

کینز-اولن ترجمه:بهروز وجدانی

16

موسیقی در فرهنگ لرستان

امان الهی بهاروند

17

دایره المعارف موسیقی کهن ایران

مهران پور مندان

*** کتابهای نقوش،گل ومرغ و طرحهای اسلیمی
1

آیین هنر و آموزش نقاشی ایران(گل های ختایی)

پرویز اسکندر پور خرمی

2

هزار نقش

دکتر محمد خزایی

3

نقش و نگارهای ایرانی  3ج

علی دولتشاهی

4

آرایه ها ی نقوش ختایی در هنر تذهیب و طراحی فرش

امیر هوشنگ آقا میری

5

آموزش طرح و تذهیب

حسینعلی ماچیانی

6

طوبای گل و مرغ

پرویز اسکندر پور خرمی

7

گل و بوته در هنر اسالمی  2ج

انیانلو-صدر السادات
تذهیبی و شهبازی

2ج

8

نقش مایه های ایرانی

9

آموزش قدم به قدم هنر تذهیب و طرح فرش

10

آموزش گل و مرغ 1

حسینعلی ماچیانی

11

طرحهای تزیینی

بروس-میرو-باخ

12

طرح های اسالمی

ا .ویلسون ترجمه:محمد رضا ریاضی

2ج

محمد رضا هنرور

*** کتابهای خوشنویسی
1

مرقع نی نامه جامی

خط میرعلی هروی تصحیح:مظفر بختیار

2

تجلی هنر و کتابت در بسم هللا فارسی-عربی-انگلیسی

محمد مهدی هراتی

3

خوشنویسی

پیمان متین

4

سیر خط کوفی در ایران

علی ایمانی

5

مرقع(شرح حال و آثار خطاطان)

منوچهر قدسی

6

مجموعه دکتر مهدی بیانی

7

گنج نور(آثار خوشنویسان معاصر)

انتشارات سروش

8

اطلس خط

حبیب اله فضایلی

9

گنجینه هنر(خط و تذهیب)

دکتر محمود طاووسی

10

شاهنامه(به خط گروهی از خوشنویسان معاصر) ***کتاب نفیس***

انتشارات آتلیه هنر سلحشور

11

مرقع زرین(اوراق زرین از اساتید خوشنویس)

اویس وفسی

12

پیدایش خط و خطاطان

عبدالمحمد ایرانی

13

سروناز (مجموعه قطعات خوشنویسی) رباعیات استاد حمیدی

14

منشا و توسعه ابتدایی کوفی گلدار

آ.گرومن ترجمه:دکتر مهناز شایسته فر

15

تذکره خوشنویسان

هدایت هللا لسان الملک

16

تاریخ خط آلبرتین گاور

عباس مخبر.کوروش صفوی

17

آداب الخط امیرخانی

18

اصطالحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران

آزاده محمودی

19

سوز و گداز مصور (به خط ابوتراب اصفهانی)

نوعی خبوشانی

*** کتابهای فهرست نسخه های خطی
محمد رضا ریاضی

1

فهرست میکروفیلمها و نسخ خطی موزه ملی ایران  3نسخه

2

فهرست کتابهای کتابخانه انجمن آثار ملی بخش نخست(نسخه های خطی) 1ج

3

فهرست نسخه های خطی

4

نمایشگاه اسناد و قباله های ایرانی

5

فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی 2ج

سید عبدهللا انوار

6

فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه های ترکیه

ه.سبحانی

7

فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی

سید عبدهللا انوار

8

گنجینه دست نویس های اسالمی در ایران

دکتر هادی شریفی

9

گزیده ای از نسخ خطی قرآن نگاران فارسی

10

گلچین از قرآن های خطی موزه دوران اسالمی

دانشکده الهیات

*** کتابهای نگارگری ایرانی و نقاشی
1

مرقع اصناف عهد قاجار

سعید انواری

2

معراج نامه

م.رزسگاری

3

نگارگری اسالمی

ثروت عکاشه ترجمه:غالمرضا تهامی

4

زندگی و آثار استاد حسین بهزاد

محمد ناصری پور

5

نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا قرن دهم

دکتر اکبر تجویدی

6

نگاره ها(اولین نمایشگاه ساالنه ایرانی-اسالمی)

7

نگاره ها (پنجمین دو ساالنه نگارگری ایران اسالمی)

8

نگاره ها(اولین نمایشگاه دو ساالنه ایرانی-اسالمی)

9

آقا لطفعلی صورتگر شیرازی

جاسم غصبانپور

10

نقاشی ایرانی

عربعلی شروه

11

سیر تحول نقاش ایرانی (سده  16میالنی)

م.م.اشرفی مترجم:زهره فیضی

12

ورودی به تحوالت دیوار نگاری در ایران

علیرضا کمالی

13

نقاشی ایرانی

رویین پاکباز

14

مجموعه مقاالت نگارگری مکتب اصفهان

فرهنگستان هنر

15

آموزش نقاشی ایرانی(نگارگری)

غالمرضا اسماعیل زاده

16

نقاشی و ادبیات ایرانی 2ج

ا.کووا-ز.رحیمووا مترجم:زهره فیضی

17

طراحی های ایرانی در موزه مترو پولتین 2ج

مترجم:حسین رحمت سمیعی

18

سیر و صور نقاشی ایران

آ.پوپ ترجمه:دکتر یعقوب آژند

19

جست و جوی هویت در نقاشی معاصر ایران

مرتضی گودرزی

مترجم:مهناز شایسته فر

20

یاد نگاری دوازده نقاش نادره کار ایرانی

ترجمه:دکتر یعقوب آژند

21

هنر شیعی در نگارگری و کتیبه نگاری تیموریان و صفویان

مهناز شایسته فر

22

تاریخ نگارنگری

عبدالمجید شریف زاده

23

مکتب نگارگری تبریز-قزوین و مشهد

دکتر یعقوب آژند

24

تاملی در مینیاتور ایرانی

25

رموز نهفته در هنر نگارگری

مرتضی خلج امیر حسینی
شیال.کن بای

(3ج)

مترجم:مهدی حسینی

26

نقاشی ایرانی 82.87

27

همگامی نقاشی با ادبیات در ایران

م.م.اشرفی مترجم:رویین پاکباز

28

جلدها و قلمدانهای ایرانی(نگارگری)

محمد تقی احسانی

29

مبانی نقاشی ایران

اردشیر مجرد تاکستانی

30

زبان رمزی نگارگری 2ج

ک.گیبسن ترجمه:پرویز مرزبان

31

برگزیده آثار نقاش استاد محمود فرشچیان ***کتاب نفیس ***

انتشارات نگاه

32

کمال هنر (آثار و احوال محمد غفاری(کمال الملک)

احمد سهیلی خوانساری

33

نقاشی های حجت هللا شکیبا

34

کتاب التینDESLYNERS EDITION

35

طرحهای ون گوگ

ا.اوتیر ترجمه:پرویز رضایی

36

طراحی و نقاشی از درخت

ف.جی.گارنر مترجم:مرضیه قره باغی

37

پروانه اعتمادی(نقاشی)

38

پیشگامان نقاشی معاصر ایران(نسل اول)

جواد مجابی

39

آثار نقاشان جهان (سه هزار اثر تابلو)

عبدالحسین سعیدیان

40

پیشگامان هنر نو گرای ایران(حسین زنده رودی)

پاکباز -احدادیان

41

پرتره های محمد فاسونکی

42

شرح واقعه عاشورا (سلطان کربال)

43

نقاشی عباس کاتوزیان

44

نقاشی مرتضی کاتوزیان

گروه نقاشان معاصر ایران

*** کاشیــکاری ،سفال ،سرامیک ،موزاییک
1

خط کوفی مقعلی در مساجد باستانی اصفهان ج2

عبدهللا قوچانی

2

کاشیکاری ایران(گره معقلی)

حسین زمرشیدی

3

کاشیکاری ایران(گلچین معقلی)

حسین زمرشیدی

4

نقاشی روی کاشی

هادی سیف

5

نقاشی روی گچ

6

طرح و اجرای نقش در کاشیکاری ایران

7

کاشی و کاربرد آن

محمود ماهرالنقش

8

اشعار فارسی کاشیهای تخت سلیمان

عبدهللا قوچانی

9

کاشی(در جستجوی دستیابی به علوم و فنون گمشده و هنرهای فراموش شده ایران باستان)

دکتر مهدی علومی

10

کاشی های ایرانی

ترجمه:دکتر مهناز شایسته فر

11

تاریخ سفال و کاشی

سعید گرجستانی

12

دایره المعارف سرامیک

ابراهیم مسعود

13

سفال و سرامیک معاصر ایران(هفتمین نمایشگاه دو ساالنه سفالگران معصر ایران)

14

آشنایی با فنون علمی هنر سرامیک

مجله هنر و مردم(مجموعه مقاالت)

15

هنر موزاییک

سید محمد حسین رحمتی

16

موزاییک های تزیینی

ا.گودوین ترجمه:فریدون امیدی

هادی سیف

2ج
ج 1.2.3.5

محمود ماهرالنقش

فاطمه عظیم پور

17

کلپورکان(6ج)

18

کتاب التین سرامیک NEW CERAMIC DESIGN

19

موزه آبگینه و سفالینه های ایران 2ج

20

سفال معاصر ایران(پنجمین نمایشگاه سفالگران معاصر ایران)

21

سفال و سرامیک سازی

حسین یاوری

22

فن و هنر سفالگری

فائق توحیدی

23

سفال معاصر ایران(سومین نمایشگاه سفالگران معاصر ایران)

24

سفال اسالمی  2ج

فرزانه قائینی

ا.گروبه گردآورنده:دکتر ناصر خلیلی

